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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 

orman köylülerinin sorunları hakkında gün
dem dışı konuşması. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, bankaların kurucu ve adi ortakla
rının sayıları hakkında gündem dışı konuş
ması. 

B) Çeşitli İşler 
1. — Türkiye - AET Karma Parlamento 

Komisyonu Türk Grubunda SHP Grubuna 
düşen 4 üyelikten açık bulunan 3 üyelik için, 
anılan grupça gösterilen adaylara ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (5/103) 

2. — Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Türk Grubunda SHP Grubunca yapı
lan değişikliğe ve yemden aday olarak gösteri
len asıl ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (5/102) 

Sayfa 
5:6 
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9 

10 

V. — SEÇİMLER 
1. — TBMM Başkanlık Divanında açık 

bulunan bir başkanvefcill'iği için seçim. 
VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 

MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 

9 arkadaşının, trafik kazalarının önlenebilmesi 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ye Cevapları • 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Uçak Servisi Anonim Şirketindeki 
bazı yöneticilerin gıda alımlarında usulsüz
lük yaptıkları iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un cevabı 
(6/576) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'm, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'-
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş-
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kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/670) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/697) 

4. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/672) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, ihracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/673) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/674) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
'ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-
cnsından slözlü sioru önergesi (6/677) 

İli. '— Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) v 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banitoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
(Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 

Sayfa 
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Sayfa 
13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

baritoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalış
tırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 
dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/680) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
Soru önergesi (6/681) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banitJoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçe
sinden yapılan harcamaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/682) 

16. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi ön
lemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 

17. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

18. — izmir Milletvekili Ali Aşkın Tok-
taş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

19. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
slözlü soru önergesi (6/686) 

20. — Adana Milletvekili Nuri Körk-
maz'ın, hayalî ihracat iddialsıyla haklarında 
işlem yapılan firma ve kişilere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/688) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
'Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/689) 

22. — Edime Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/690) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
ısoru önergesi (6/691) 
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Sayfa 
24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
»ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/692) 26 

25. — içel Milletvekilli Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-
ciısınidan sözlü soru önergesi (6/693) 26 

'26. — Adana Milletvekili Metin Üstünerin, 
Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrükasınca 
1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı biber alım
larına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/607) 26 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılınıda ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/698) 26 
1 28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rinin, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 26 

29. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji 
ve Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi »(6/614) 27 

30. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgirin, Balıkesir Merkez . Kocaavşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl
mayacağına İlişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 27 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
baritoğlu'nun, Ves'tel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 27 

32. — Erzurum Milletvekili- Hilmi Nal-
bantfoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketi
nin yerli ortaklarına ilişkin Barbakandan söz
lü 'soru önergesi (6/700) 27 

33. — Trabzon Milletvekilli Osman Ba-
ıha!dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
îddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin içiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi (6/702) 27 

Sayfa 
34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/703) 27i 

35. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahün'in, Güney Anaıdiohı Projesi nedeniyle yo
ğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/621) _ 27j 

36. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
06/624) 27 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 27 

38. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
Sivas ili Gemerek llçeslndeM TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 27 

39. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak ili Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/632) 28 

40. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Kömür işletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
•taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/726) 28! 

41. — içel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
in, Bingöl ilinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 28 

42. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 28 

43. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücerin, Ordu ili Aybastı ilçesi Bele
diye Başkanına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/667) 28 

44. — izmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 28 
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Safyfa 
45. — Muğla Milletvekili İdris Gürpı

nar'ın, Gökova Kemerköy Termik Santralı 
toprak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kayna'klar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/695) 

46. — İstanbul Milletvekili ReŞit Ülker'in, 
Bavyeria Televizyonunda gösterilen bir filme 
'ilişkin Başbakandan sözlü soru öneügesi 
(6/696) 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Yükseköğretim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/701) 

48. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki 
afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve 
îslkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

49. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
girin, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 

50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gilMn, Erdek Belediyesi mücavir alanı içline 
alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı ruh
satı verilmediği iddiaisına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
<(6/710) 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
ğil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca ıskon
toya tabi tutulmasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/711) 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir yöresindeki tohum üretici-
lerinin alacaklarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/712) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir - Kepsut İlçesi Dispanserinin 
doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü som önemesi (6/713) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gİllin, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı 
Madra Orman Bölgesindeki kestane ağaçları
nın kesim nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
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Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/715) 

56. — Muğla Milletvekili İdri's Gürpınar' 
in, Muğla İli Milas llçesin'in bazı köylerindeki 
fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına ilişkin 
Tarım Onman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/716) 

57. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
karayoluyla hacca gidecek olan vatandaş
lardan alınan ücrete ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş -
Merkez - Kozlu Köyündeki elektrik satış fiya
tına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/719) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekilli Meh
met Turan Bayezit'in, Andırın - Kahraman
maraş karayolunun etüt, proje ve fizibilite ha
zırlıklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/720) 

60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Hatay İlinde ortaya çıkarılan 
Uluslararası uyuşturucu madde kaçkçılığı ola
yının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/721) 

61. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine 
9on verilen öğretmen ve öğretim üyelerine 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/739) 

62. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
iSökrnenoğîu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk 
soydaşlarına baskı ve zulüm yapıldığı iddia
sına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/741) 

63. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/742) 

64. — İzmir Milletvekili Hüseytin Aydemir' 
in, demiryollarının modernizasyonuna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

65. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmeooğhı'nun, öğretim üyeliğine yükseltil
me. istekleri reddedilen öğretim görevlilerinin 
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durumuna ilişkin Millî Eğitini Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 

Sayfa 

30 

50 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bamtoğlu'nun, Kırsal Kalkınma Fonundan Er
zurum İlli ve ilçelerine dağıtılan krediye iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem' 
in yazılı cevabı (7/1070) 50:51 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum İli ve ilçelerinde TC 
Ziraat Bankasınca dağıtılan Kırsal Kalkınma 
Fonu kredilerine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdemlin ya
zılı cevabı (7/1075) 51:52 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banltoğlu'nun, Erzurum - Pasinler İlçesinde 
hükümet konağı yaptırılmak üzere alman ar
saya ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1085) 52:53 

Sayfa 
4. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-

cıgil'in, Balıkesir Demir Tevzi Bürosunun 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin 
yazılı cevabı (7/1095) 531 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, elektrik, havagazı ve PTT hizmetleri 
için yapılan ödemelerin vergi iadesi kapsamına 
alınmamasının nedenine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1102) 53:54 

6. — 'Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun Devlet Su İşleri bölge müdür
lüklerinin teknik personel ihtiyacına ilişkim 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türerin yazılı cevabı (7/11115) 54:56 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE. KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER * 30 

1. — 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 
437) 30:49 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Konya Milletvekili Salim Erel, 'ülkemizin bazı yö

relerinde son günlerde vuku bulan depremler ve alın
ması gereken önlemler, 

Sinop MİiMıvekıüi Hilmi Biçer, bağımsız bir kısım 
milletvdkilıin'in partilere girmeleri nedeniyle kamu
oyunda yaratılan duruîmun aydınlığa kavuşturulması, 

Trabzon Milietlvek'ii Mehmet Kara da, çayda be
lirlenen taban fiyatı; 

Konularında igündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Görüşmelerde bulunmak üzere : 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet 

Balkanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına vekillik etmesi evvelce uygun görülen 
Dışişleri Bakanı Vahit HalefogUu'nun yerine, hâsıl 
»olian zaruret sebebiyle Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm, 

Brezilya ve BelçikaVa gidecek olan Millî Savun
ma Balkanı Zeki Yavuztürlk'ün dönüşüne kadar Millî 

Savunma Bakanlığına vekillik etmesi evvelce uygun 
görülen Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi-
ray'ın yerine, hâsıl olan zaruret sebeb'iyle Dışişleri 
Bakam Vahit Halefoğüu'nun; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

'İstanbul Milletivekiili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın,, trafik kazalarının önlenebilmesi için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
Jlç'tfüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
IMeolis araştırması açılmasına iişkin önergesi (H0/T8) 
Genel Kurulun bi'llgisine sunuldu; Meclis araştırması 
önergesinin gündemde yerini alacağı ve öngörüşme-
lerin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Erzurum MİMetıvekil'i Hilmi Naibantoğlu'nun 
ı(6/722) esas .numaralı sözilü sorusunu geri aldığına 

— 5 — 
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dair önergesi okundu; sözdü sorunun Bakanlıkça ge
ri verildiği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve 9 arka
daşının, Hükümetin aldığı sofsyal ve ekonomik ön
lemlerle huzur 've güvenin toplumun çeşitli kes'imle-
rine. ne ölçüde yansıdığı ve bunun gelecekte nasıl 
bir (boyut -kazanabileceği konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
nin (8/12) önigörüşmeleri tamamlandı; genel görüşme 
açılması reddedildi. 

Edirne 'Milletvekili Türkân Tuüiğüt Arılkan'ın, Pre-
lievman Ponu'mun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin (6/660) sözlü sorusuna Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci, 

Ağrı Miüe'üvdk'ilü İbrahim Taşdemir'in, işkence ile 
öldürüldüğü iddia edilen bir öğretmene otopsi yapıl
mamasının nedenine ilişkin (6/740) sözlü sorusuna 
Adalet Bakanı M. Necat. Eldem; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açikladılar. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalfoarittoğlu'nun 
(6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (6/682), 
'(6/699), (6/700), (6/701), 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/5%), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin (6/598), 

(6/610), 
İzmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş'ın (6/746), 
Adana Milletvekili Nuri K'orkmaz'm (6/688), 

(6/624), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacısgil'iin (6/616), 

(6/709), (6/710), (6/711), (6/712), (6/713), (6/714), 
(6/715), 

Trabzon Miiidtlvekiîi Osman Bahadır'ın (6/7Ö2), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632), 
Balıkesir Milletvekili. CalhJit Tütum'un (6/666), 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 

(6/745) ve 

Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın (6/695), 
(6/716), 

Sözlü soruları, ilgili balkanlar Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından; 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/670), (6/697), (6/672), (6/673), (6/674), (6/675), 
(6/676), (6/677), (6/689), (6/690), (6/691), (6/692), 
(6/698), (6/703), (6/7Ö4) sözlü soruları, soru sahibinin 
aynı birleşimde görüşülmüş başka sorusu bulundu
ğundan; 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/671), 
(6/686), (6/693), 

Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/614), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/718), 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezitln 

(6/719), (6/720) ve 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'-

nun (6/741), 
Sözlü soruları, soru sahipleri izinli olduklarından; 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/621), 
Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın (6/631), 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 

(6/726), 
İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/667), 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülkemin (6/696), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/705), 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/721), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/739) ve 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural (6/742), 
Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ertelendiler. 
28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Ku

rumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Ka
nunun 11 inci maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesi 
ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/324) (S. Sayısı: 439); ile 

2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı (1/721) (S. Sayısı: 438); 

Maddeleri ve tümleri kabul edildi ve kanunlaştık
ları açıklandı. 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/737) 
(S. Sayısı: 437) üzerinde bir süre görüşüldü. 

14 Mayıs 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 18.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvefflli 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Kırklareli 

Yavuz Köymen Cemal Özbilen 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

14 . 5 . 1986 Çarşamba 

Tasarı 
1. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 

Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı (1/767) (Sağlık ve Sosyal 

İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.1986) 

Teklif 
1. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve 

3 Arkadaşının; Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz 
Malların İktisabına Dair Kanun Teklifi (2/343) (Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Adalet komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.1986) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER: Cemâl özbilen (Kırklareli), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 105 ind Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Salonda bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle işa
ret buyurmalarını rica ederim. 

Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'e kadar yok
lama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, orman 

köylülerinin sorunları hakkında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak isteyen iki 
arkadaşıma söz vereceğim. 

Orman köylüsünün sorunları hakkında gündem 
dışı söz isteyen Uşak Milletvekili Sayın Yusuf Demir, 
buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Demir, süreniz 5 dakikadır efendim. 
YUSUF DEMÜK. (Uşak) — Sayın Başkan, sayın 

arkadaşlarım; hepinizi en derin saygılarımla selam
larım,, 

Sayın arkadaşlarım, 26 Mart 1986 günü yine bu 
yüce kürsüden orman köylüsünün yürekler acısı olan 
durumunu belirtaıdk üzere sizlere ve özellikle hü

kümetimize seslenmiş ve demiştim ki: «Türkiyemiz-
de 8 bin köylümüz orman içindedir ve yine bu köyleri
mizde 8-10 milyon insan yaşamaktadır. Bu köyleri
mizin diğer köylerimize göre durumları çok daha 
farklıdır. En iptidaî bir şekilde her şeyden yoksun 
olarak tek yaptıkları iş de hayvancılıktır. Ekime 
müsait arazileri yoktur. Hayvancılıkla uğraştıkların
dan medenî ölçülerden, medenî i'hiyaçlardan ve me
denî araç ve gereçlerden yoksundurlar. Yaşantıları 
çok basit, kazançları çok az ve yiyecekleri çok malı* 
dut olup, hayvanla, dağla, ormanla muhatap olmak
tadırlar. Biz de, bunları hor görmekte ve âdeta ikin
ci sınıf dahi değil, hatta üçüncü sınıf vatandaş ola
rak görmekteyiz.» 

Sayın arkadaşlarım, birkaç gün önce seçim böl
gem olan Uşak İli SıVaslı İlçesinden acele gelmemi 
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istediler. Gittim ve Sivaslı İlçesinin orman köyleri 
olan Eldeniz, Ginoğlu, Hanoğlu ve özJbeyli köyleri
ni gezdim ve gördüm ki, tamamen orman köyleri 
Olan bu köylerin köylüleri, kara kara düşünmekte-
ler ve çoluk çocuk, herkes deprem felâketi geçirmiş 
gibi ağlamaktadırlar. 

Köy hudutları içinde koru olarak yetiştirilen ve 
korunması köylülerce yapılan çam ağacı hariç, bil
hassa meşe, palamut ve pinar ağacı gibi, diğer orman 
ürünleri köylünündür, müsaade almak şartıyla keser
ler, ödün olarak kulanırlar veya satabilirler. 

Oysa bunların hiçbiri yapılmamış, köylünün ço
cuk bakımı gibi yıllardır bakımını yaptığı ormanda
ki meşe ve palamutları, şimdi de orman idaresi ge
lip önce odun olmak üzere kestirmiş, köylüye bu ko
nuda hiçbir hak tanımamış, 'bu da yetmiyormuş gibi, 
adı geçen köylerin her tarafım tel örgüye almış ve 
köylüye, hayvanlarını dağa ve ormana çıkarmama
ları söylenmiştir. Köylüler de ekim yapacak arazi
leri olmadığından ve tek geçim kaynaklan hayvan
cılık .olduğundan bunun mümkün olamayacağını 
söylemişler, «©iz ne yapalım? Devlet baba bizi bu
radan alsın, arazisi olan bir yere iskân etsin; başka . 
da hiçbir imkânımız olmadığına göre, biz hayvanla
rımızı nerede otlatalım?» dediklerinde, «Siz misiniz 
bize karşı gelen?» deyip, kaymakam ve jandarma 
kumandanı, bütün köylüleri ite kaka, hakaret dolu 

.sözlerle kahveye toplayarak, tek ayaküstü saatlerce 
durdurup işkence yapmışlar ve tek ayaküstü durma
yanların anasına, avradına küfrederek söpalamışlar-
dır, . . 

Sayın arkadaşlarım, orman köylüsünün acıklı du
rumunu dile getirdiğim gündem dışı konuşmamın 
üzerinden iki aylık bir süre geçmesine rağmen Sa
yın Bakan ve Orman Genel Müdürlüğü o günkü 
yaptığım konuşmama karşılık orman köylüsünün le
hinde bir yenilik getirmedikleri gibi, daha ağır ted
birler getirseler gerek ki, işkenceyi mülbah saymış
lar ve saymaktadırlar. Bugünkü Orman Genel Mü
dürlüğü, âdeta meydan muharebesinde zafer kazan
mış kumandan edasıyla orman köylüsüne en ağır 
darbeleri' indirmekte olduğu gibi, aslında ne yaptı
ğını bu teşkilat mensuplarının kendileri dahi bilme
mektedirler. 

Sayın arkadaşlarım, bu köylülerin durumunu ge
lin hep beraber düşünelim. Ne yapsın bu köylüler? 
Ormanı terk etsinler, hayvanlarını bıraksınlar veya 
satsınlar; nereye gitsinler? EV yok, arazi yok, iş yok. 
Bir iş yapılırken önceden tedbiri alınır, ondan son

ra da orman idaresi bu işe girişir. Köylü ya başka 
bir yere iskân edilir veya kendisine bir iş sağlanır. 
Bu memlekette hayvancılık yasak mıdır? Yasaklaya
lım mı, ne yapalım? 

Sayın Hükümetimize sesleniyorum ve özellikle 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Do
ğan ile İçişleri Bakanımız Sayın Yıldırım Akbulüt'a 
ihbar ediyorum; Uşak İlinin Sivaslı İlçesindeki orma
nın tel örgü'ylte çevrilmesine ve bu köylerdeki işkence 
olaylarına el koymalarını istirham ediyorum. Yine, 
26 Martta yaptığım konuşmamın bir cümlesini tek
rar ediyorum. Gelin, iktidar - muhalefet birlik
te düşünelim, bu ormanlarımızın korunmasını bazı 
tedbir kanunlarıyla köylümüze bırakalım. Bir gün 
bu teklifim çok geçerli olacaktır ve bu yola gidile
cektir; zaten, en çıkar yol da budur. 

Tekrar hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —' Teşekkür ederim Sayın Demir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bankaların kurucu ve adi ortaklarının sayıları 
hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bankalarım anonim şirket kurucu 
ve adi or.taklıklannın en az 5 bin kişi olması suretiy
le hiç olmazsa bu ölçüde halka açık anonim şirket 
oluşturulması konusunda Erzurum Milletvekili Sa
yın Hilmi Nalbantoğlu, söz istemişlerdir. 

»Buyurun Sayın Nalbantoğlu. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Nalbantoğlu süreniz 5 dakikadır. 

MİLİMİ NAUB'ANTOĞJJU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi saygı ile selam
larım. 

Bundan iki - üç hafta önce halk girişimciliğinden 
bahsetmiş, ekonomiye halkımızın katkısını sağlaya
rak somunu daha da büyütüp, bu somunu daha bü
yük bir kitle arasında adilane bölüştürmenin yolu
nu arayıp, sosyal adalet ilkesini geliştirmek gereği
ne değinmiştim. Cemiyetimizin, bu gereğin göz ardı 
edilmiş olmasından ötürü, tedirgin olduğundan ve 
daha fazla ihmal edilmemesinden bahsetmiştim. 

29.4.1986 tarihinde televizyon reklamlarında Ak-
bank'ın 1985 yılında safi kârının 27 milyar olduğu 
reklaimı yayınlanıyordu. İşte bu nedenle ve hatta dün
kü genel görüşme nedeniyle ve sayın bakamımızdan 
sorduğum bir soru üzerine de bu konuyu bugün için 
seçmiş oldum. 

Etendeniz bir önerge vermiş, bankaların ortak sa
yılarının kurucu ve adi ortak olarak 1980 yılı sonu itin 
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Türk vatandaşının hir yıllık kazancından arta kalan, 
yani yiyip içtikten sonra geriye kalan parası 100 bin 
liranın üzerindedir?. Hele bu 70 ki'şimn 1985 - 1986 
da, hatta ondan önceki yıllarda da yıllık, günlük ka
zançlarını 'hesap ediniz. 

barıyla resmî bilançolarrndaki kârlarının ne olduğunu 
sormuştum. Bana gönderilen listeyi sizlere de dağıt
mış bulunuyorum. Bu 'listeden, 'bazılarını size okuya
cağım. 

Akbarik Anoriüm Şirketi; Kurucu ortak sayısı 35, 
adi ortak sayısı 35, 1984 yılı kârı 7.919 987 338 TL. 

Anadolu Bankası Anonim Şirketi : (Kurucu ortak 
sayısı 35, adi ortak sayısı 45, 1984 yılı kârı 
1 310 465 189 Tl,, 

Türk Ticaret Bankası : Kurucu ortak sayısı 25, 
adi ortak sayısı 100, 1984 yılı kân 2 585 076 432 TL. 

Türk Ticaret Bankası : Kurucu ortak sayısı 14, aidi 
ortak Sayısı 134, 1984 yılı kârı 2 005 632 183 TL. 

Türkiye iş Bankası : Kurucu ortak sayısı 35, aidi 
ortiak ısayısı 535, 1984 yılı 'kârı 10 341 676 119 TL. 

Utusiarara'sı 'Endüstri ve Ticaret Bankası : Ku
rucu ortak sayısı 18, adi ortak sayısı 18, 1984 yılı kâ
rı 3 105 547 707 TL, 

Diğerleri, Çaybank, Dem'ir'bank, İktisat Bankası, 
İstanbul Bankası, Öaran'ti Bankası, Türkiye İzmir Ban
kası zarar edenler arasındadır, bunlar da size dağıt
mış olduğum listede yeralüıaktadır. Bunlar .dışındaki 
bankaların ise, 5 adedi 100 -. 200 «mlilıyön arasında kâr 
eümiş, diğerleri de ancak 100 milyonun altında kâr 
eJebiliriİşler. Bu (bankaların çoğunun kurucu ortak 
sayısı 50'riin altında, birkaç tanesinin de 50'nin üze
rinde ve azalmî de 100 kişi. Bunların hepsli de ticaret 
bankaları." Bunlar, ticaret iç'in kredi verip ve kredi
den aldıkları falMerle de ya kâr yahut zarar ediyorlar. 
Sanıyorum ülkemizde halihazırda 30 kadar. ıböyle 
banka var ve bunların 1985 yılı kârları da ne olimuş> 
tur, bilinmez. 

Ticarî muamele hacmi arttı, yani ithalat ve ibjra1-
ca't tüm arttı... 

BAŞKAN — 'Salyın Nalbantoğlu, lütfen toparlaya
lım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İhale
lerde yüzde 6 teminat yerine marj yükseltildi, db-
lıayısıyla bu 'bankaların kârları fazlalaştı. 

Sözü uzatmadan -Sayın Başkanım da ikaz ettiği
ne göre^ arz edeyim; banka rej Emlimize yeni bir veç
he vermek gerdkmek'tedlir sanırım. Biraz evvel oku
duğum listede 35 kişi kurucu ve 35 k'işi de adi ortağı 
olan AkJbank'ın kârı - meşru da kabul edliyorum ki, 
meşrudur; çünkü kredi vermiş, faiz almış - 7 miyar. 
Bu 7 miyar, 70 kişiye eşit Ibir şekilde 'bölünürse, de
mek ki bir kikinin yıllık kârı 100 milyon lira. Hangi 

Bu 'bankalar - hiç olmazsa - kurucu ve adi ortak
larını en az beş bin kişinin üzerine çıkarmalıyız, ya
ni halka açıp, anonim şirket olmalarını pekiştirmeli
yiz ve Ibu elide edilen kazançları 'daha geniş tabana 
yaymayı düşünmeliyiz. 

Bu vesileyle söz aldım, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbatttoğ-
ılu. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
.1. — Türkiye - UET "Karma Parlamento Komis

yonu Türk Grubunda SHP Grubuna tfüşen 4 üyelik
ten açık bulunan 3 üyelik için, anılan grupça göste
rilen adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/103) 

BAŞKAN — Gündeme 'geçiyoruz. 
Gündemin «Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları» 

(bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının iki tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı bilgile-
rin'ize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değiştirilen. 2 nci maddesinde söz konu
su edilen ve 1 'inci maddesi uyarınca Türkiye - AET 
Karma Parlamenıto Komisyonunda Türkiye Büyük 
(Millet 'Meclisini 'temsil edecek Türk Grubu için Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubuna düşen 4 üyelikten 
açık ibulunan 3 üyelik için anılan grupça aday göste
rilen üyelerin adları aşağıda Ibelirtilmiş'tir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
'Necme'DtJin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Üyeler :• 

Ali Aşkın Tdktaş Sabrı Irmak 
izmir Konya 

İsmet Turlhanıgil 
Manisa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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2. — JAvrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
Türk Grubunda fiHP Grubunca yapılan değişikliğe 
ve yeniden aday olarak gösterilen asıl ve yedek üye
lere ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/102) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

SosyaMem'okrat Halkçı Parti Grubunca, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyelik
lerimde değişiklik yapılmıştır. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinde söz konu-' 
su edilen ve 1 indi maddesi uyarınca Sosyaldemökrat 
Halkçı Parti tarafından Avrupa Konseyi Parlamen
terler Meclisi Türk Grubu içlin yeniden aday olarak 

/. .— TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan 
bir başkanvekilliği için seçim. 

•BAŞKA'N — Gündemin «İSeç'im» kısmına geçi
yoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Diva
nında açık bulunan ve Hür Demokrat Parti Grubu
na düşen bir Baişkanıvekilljıği için Hür Demokrat Par-

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, trafik kazalarının önlenebilmesi için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/18) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair önigörüşmeier» kıs
mına geçiyoruz. 

İstanbul Milletvekili Reştiıt Ülker ve 9 arkadaşı
nın, trafik kazalarının önlendirilmesi için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 ündü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üze-
ri'ndeki öngörüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. IBurada. 
Önergeyi 'okutuyorum : 

gösterilen asıl ve yedek üyelerin adları aşağıda be
lirtilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
'Necmettin Karaduman 

Türküye Büyük Millet Meclisi 
iBaşIkanı 

Asıl üîyeler : 
Paşa Sarıoğlu' Tülay öney 

Ağrı İstanbul 
IMulhiteşem Valsılf Yücel 

Zonguldak 
Yedek Üiyeler :: 

Hayrettim Ozansoy Mustafa Çelebi 
Diyarbakır Hatay 

Kenan Nuri Nefarfozbğlu 
'Mardin' 

IBAŞKAİN — Billgilerinize sunulur. 

ti Grulbunea Erzurum MıilletfvdkÜi Sayın Sabalhafttin 
Eryurt aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Sayın Sabahattin Eryurt Başkanvekili se
çilmiştir; kutluyorum. (tfAlkışjar) 

Türkiyfe Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Trafik kazaları millî bir felaket halindedir. Son 

üç yılda 182 170 trafik kazasında 16 470 ölü, 145 582 
yaralı veya sakat kaldığını resmî ağızlar bildirmiş
lerdir. Manevî zarar, arkada bıraktığı acılar onarıl-
maz niteliktedir. Ayrıca bu yüzden her yıl ulusal eko
nomimiz on milyarlarca lira maddî zarara uğramak
tadır. Bugüne kadar önerilen; Trafik Yasasını değiş
tirmek, hız kontrolünü radarla yapmak, alkol deneti
minde çağdaş yöntemler ve araçlar kullanmak, solla
ma ve benzeri önemli trafik kurallarını denetlemek, 
cezalan ağırlaştırarak etkin duruma getirmek gibi cid
di önlemlerin de bir yerde yetersiz kaldığı görülmek
tedir. Cezalar ve on milyarlarca para cezaları da so
nucu pek fazla etkilemez gözükmektedir. 

Bu durumda, trafik kazalarına ve önlemlerine yeni 
bir yaklaşım göstermek zorunluğu ortaya çıkmakta
dır. Sorun millî bir sorun halinde olduğundan, bu ko
nuya iktidar ve muhalefet açısından bakmak da as
lında büyük bir hata olur. Konu millet olarak, birey-

V. -i SEÇİMLER 

VI. r-. GENSORU, IGENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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ler olarak hepimizi doğrudan doğruya ilgilendirmek
tedir. Çoluğumuz, çocuğumuz, yakınlarımız yolculuğa 
çıktığında yüreklerimizi bir sızı sarmakta; sağ sağlim 
döndüklerinde sevinmekteyiz. Bu böyle mi olmalıdır? 

Üniversitelerin, yetkili, ilgili ve uzman kuruluşların, 
özellikle psikolog, sosyolog ve eğitimcilerin görüşle
rinin alınmasına ihtiyaç vardır. 

Bu nedenlerle trafik kazalarında bugün uygulanan 
önlemlerin ötesinde alınabilecek diğer önlemleri sap
tamak üzere, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açıl
masını öneririz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştır
ması açılıp açılmaması hususunda; hükümete, siya
sî parti gruplarına, önergedeki birinci imza sahibi
ne veya onun göstereceği başka bir imza sahibine söz 
verilecektir. 

Konuşma süreleri: Hükümet ve parti grupları için 
20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 10 daki
kadır. 

Hükümet söz istiyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Akbu-

lut, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; Sayın Reşit Ülker ve dokuz ar
kadaşının vermiş oldukları Meclis araştırması öner
gesi nedeniyle huzurlarınızda bulunuyorum ve bu hu
sustaki görüşlerimi açıklayacağım. 

İnsanlık âleminin maddî ve manevî varlığını tah
rip eden, masum vatandaşlarımızın yaşama hakkını 
elinden alan, geride acısını ömür boyu yüreklerinde 
taşıyan yetim ve sakat insanlar bırakan trafik kazala
rı, yıllardan beri tehdit unsurunu devam ettirmekte
dir. 

Her yönüyle gelişmekte olan ülkemizde artan nü
fusa paralel olarak meydana gelen hızlı şehirleşme 
ve bunun sonucunda ortaya çıkan ulaşım sorunları 
ve gelişen - teknolojiyle taşıt sayısındaki büyük artış
lar, trafik sorununu da beraberinde getirmiş bulun
maktadır. 

Bilindiği gibi, ulaştırma, karayolu, demiryolu, de
nizyolu ve havayolu taşımacılığı olarak bir bütün
dür ve • tri'rJbinîyle direkt ilişkili 'bir sistemdir. 

Ülkemizde yolcu taşımacılığının yüzde 95,7'si ile 
yük 'taşımacılığının 'yüzde 76,4'ü karayollarında ya
pılmaktadır. Taşımacılığın deniz, demir 've hava yol
larına düşen payı ise, çok düşüktür. 

Meydana gelen trafik kazalarına sebep olan ku
surlu unsurların 'basında, sürücü ve yaya olmak üze
re, insan faktörü gelmektedir. Kazaların kusurlu un
surlara göre dağılımı incelendiğinde, sürücü ve ya
yalara düşen payın yüzde 96'1'ara ulaştığını görüyo
ruz. 'Sürücünün kusurundan kaynaklanan kazalar, 
daha ziyade hatalı ısol'lama, aşırı hız, yakın takip, ilk 
geçiş hakkını vermemek, kırmızı ışık ihlali, yorgun
luk ve uykusuzluk gibi, temel kaide ihlalleri sonu
cunda meydana gelmektedir. 

Her ne kadar, istatistikler, trafik kazalarına sebebiyet 
veren kusurlu unsurlar içerisinde yola verilen kusur pa
yını çok az olarak 'göstermiş ise de, yolun fizikî ya
pısının yetersizliği, şehirlerarası karayolu şebekesi
nin büyük Ibir 'bölümünün, tarifiğin aym zamanda her 
iki istikamete hareket edebildiği çift yönlü karayolu 
durumunda bulunmuş 'olması, trafik kazalarının mey
dana gelmesine önemli ölçüde zemin hazırlamakta
dır. 

Nitekim, istatistikler, iki yönlü yollarda meydana 
gelen kazaların tek yönlü yollarda meydana gelen 
kazalara nazaran, şehir İçinde 3 kat, şehir dışında 
ise 20 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Yıl
da ortalama, 5 bin kişiden 1 500'ü şehir içinde, 
3 500'ü ise şehir dışında meydana gelen trafik kazala
rında hayatlarını kaybetmektedirler. Şehirlerarası 
karayolunda en çok insan kaybının, daha ziyade 
otobüs ile kamyon çarpışmasından meydana geldiği 
tdspit edilmiştir. Bu kazalar, biHha'ssa hatalı solla
ma, fazla sürat, aşırı yorgunluk veya uykusuzluk 
sonucu zuhur etmektedir^ 

Her yıl trafiğe ortalama 200 bin taşıt katılmak
tadır.; Bunun mevcut taşıt durumuna göre yıllık ar
tış oranı yüzde 9Mur. Ayrıca, 1980 yılında 27 kişi
ye bir araç düşmekteyken, 11985 yılında, hızla artan 
nüfusa rağmen, 22 kişiye bir araç düşmektedir. Her 
ne kadar kaza istatistiklerinin önceki yıllara göre 
belli bir 'oranda -artış kaydettiği tespit.edilmiş ise de, 
bu artışın (gerçek sonuçları yansıtmadığı görülmek
tedir. Zira, eskiden ilçelerde ve 'kırsal bölgelerde 
meydana gelen kazalar istatistiklere tam olarak da
hil edilmemekteydi. 

Bununla beraber 1985 yılı içerisinde trafik kaza
larında hayatını kaybedenlerde, 1984 yılına göre, yüz
de 2,5 nispetinde bir azalmma olduğu memnuniyetle 
tespit edilmiştir. 
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Trafiğin disipline edilmesi, vatandaşlarımızın eği
tim seviyesinin çağımızın şartlarına uydurulması, alt
yapı ve mühendislik hizmetleri gibi, teknik hizmet
lerin geliştirilmesi amacıyla 18 Haziran 1985 tarihin
de yürürlüğe ©iren yeni Karayolları Trafik Kanunu, 
uzun ve kısa vadeli, çok yönlü tedbirler getirmiş bu
lunmaktadır., 

ISöz konusu kanun, başta üniversite olmak üzere, 
Ibilim 'adamlarımız ve konu ile ilgili kamu kurum 
ve -kuruluşlarımızın görüşü alınarak hazırlanmıştır. 

Trafik kazalarının azaltılmasında, her ne kadar 
altyapı ve mühendislik hizmetlerinin iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesi yanında, denetleme hizmetlerinin te
sirli ve sürekli bir şekilde yapılmasının rolü ve pa
yı bulunmakta ise de, sürücü ve yayaların eğitimi, 
önemli ve Kalıcı tedbirlerdik*. 

Trafiğin denetlenmesinden ve düzenlenmesinden 
sorumlu olan trafik zabıtasınnn eğitimine büyük bir 
önem verilmiştir. 

Görevinin özelliği ve icabı her zaman vatanda
şın denetimi ve gözetimi altında 'bulunan trafik po
lisinin, ıgül'er yüzü, sıcak ilgisi, vakar ve ciddiyeti, 
olgun ve otoriter tutum ve davranışları hiç şüphe
siz vatandaşın devletine karşı olan güvenimi önemli 
ölçüde artıracak ve pekiştirecektir. 

(Merkez ve lil düzeyinde yürütülmekte olan mes
lek içi eğitim faaliyetleri dışında, ilk ve orta dere-
.oeli ıokul öğrencilerinin de 'belli plan ve program 
dahilinde eğitimlerini sağlamak amacıyla, millî eği
tim müdürlükleriyle işbirliği 'yapılarak, gerek çocuk 
eğitim parklarında ve gerekse dersanelerinde imkân
lar nispetinde eğitilmelerine çalışılmaktadır. 

'Sürücülere 'gerekli her türlü İbiği ve beceriyi ka
zandırmak, trafik kurallarına uyma alışkanlığını sağ
lamak amacıyla yeni hır ıtrafik eğitimi ve güvenliği 
kitaibı hazırlanarak, vatandaşların istifadelerine su
nulmuştur. Sürücü adaylarının temel trafik eğitimi 
ve öğretiminden geçirilmeleri amacıyla, 1.1.1987 ta
rihinden itibaren Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Ve bu bakanlığın yetki vereceği özel ve tü
zelkişiler tarafından sürücü kursları açılması ve 
adayların Ibu kurslara devam medbureti getirilmiş
tir. 

'1985 - 1986 öğretim yılı içinde ilköğretim ve or
ta dereceli okulların ders programlarına eğitim ama
cıyla ve yeteri kadar zorunlu trafik dersleri konul
muştur. Ayrıca, askerî biriiklerimizdeki temel eği
tim dönemlerinde trafik eğitimi zorunlu hale geti
rilmiştir. Okul geçitlerinde, öğrencilerin güvenli şe-
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kilde okula -giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla, 
özel kıyafet ve tertibatlı öğrenci, veli veya gönüllü 
vatandaşlardan 'oluşan okul geçidi görevlileri, belir
tilen yerlerde görev yapmak üzere, trafik zabıtası 
gibi, yetkili ve görevli kılınmış ve bu münasebetle 
1985 - 1986 öğretim yılı içerisinde birçok ilimizde 
öğrenci ve trafik polisi ile işbirliği yapılarak, 
okul önderinde kısmen başlatılmış olan kontroller, 
müspet sonuç vermiştir. Bu uygulama sonucudur ki, 
okul geçidi ve önlerinde, önceki yıllara göre, kay
bettiğimiz çocuklarımızın sayısında önemli ölçüde 
azalma lolduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Okul öncesi çocuklara ve temel eğitim öğrenci
lerine trafik bilgisi vermek ve kurallara uyma alış
kanlığı kazandırmak amacıyla, belediyeler ile özel 
idarelere, çocuk trafik eğitim parkı yaptırma ve aç
tırma mecburiyeti getirilmiştir.; 

Trafik polisi, belli bir plan ve program dahilin
de, sağlık merkezlerinde, sağlık personelince, ilk ve 
acil yardım kursuna tabi tutulmuştur. Trafik kuru
luşlarında ilk ve acil yardım için özel bölümler ay
rılmış ve gerekli malzeme temin edilmiştir. Ayrıca, 
tüm trafik otolarında, rriotbrlu taşıtların 'bulundur
duğu sağlık malzemesinden farklı olarak, daha çok 
gerekli olan ilk ve acil yardım malzemeleri temin 
edilmiştir. 

Bilhassa, şehirlerarası yollarda kamyon ve oto
büs sürücülerinin trafik suçları işlemlerine mani ol
mak, kurallara uyma alışkanlığı- kazandırmak, ka
zaların meydana geldiği hassas yerlerde daha dik
katli olmalarını sağlatnak, diîdk ve temennilerini tespit 
etmek ve bu suretle polis - halk ilişkilerini geliştir
mek amacıyla, bölge trafik kuruluşlarında belirli gün 
ve saatlerde trafik eğitimi toplantıları yapılmaktadır. 

Kontrol hizmetleri: Alınmış veya alınacak olan 
kısa veya uzun vadeli tedbirlere paralel olarak, tra
fik kontrollerinde müessiriyetin artırılması amacıyla 
da ilave ve ek tedbirlere tevessül edilmiştir. Taşıt ve 
sürücülere ait belgelerin kontrolü yerine, seyir halin
de kbntröllere, hatalı sollama yapılan hassas nokta
lardan ihbarlı kontrol .ile sivil ekip kontrollerine ve 
radar kontrolü gibi, modern kontrol sistemlerine ağır
lık verilmiştir. 

'İmkânlar nispetinde, yolcu nakliyatı yapan oto
büslere sivil görevliler tefrik etmek suretiyle, sürü
cülerim denetim altıma alınması sağlanmıiştır. 

Turistik bölgelerde ve yabancı ülkelerden gelen 
vatandaşlarımızın geçeceği güzergâhlarda, takviyeli 
efcüplfer çıkartılması suretiyle, denetim hizmetleri daha 
müessir hale (getirilmiştir. 
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Tfaliğin yoğun olduğu bölge ve yollarda polis ı 
helikopterleriyle 'trafiğin havadan da denetimi sağ- I 
lanmaktadur. I 

Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında her | 
an kullanılabilir ilk yardım malzemesi (bulundurma; j 
ayrıca, tamirhane, servis istasyonu Ve garaj sahiple- I 
rine, tesislerine ölüm veya yaralanma tile sonuçlanan I 
bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde I 
suç belirtisi bulunan bir araç gelince, gecikmeksizin 
zabıtaya haber verme ve bunları bir deftere işleme [ 
mecburiyeti getirilmiştir. 

(Trafik kazalarında yaralananların yüzde 50'sinden 
fazlası, kazayı müteakip, ilk yarım saat içerisinde 
hayatını kaybetmektedirler. Aşırı kan kaybı ve aynı 
zamanda kazanım sağlık merkezlerinden uzak oluşu 
nedeniyle ilk ve acil yardımın kazazedelere zama
nında yapılamayışı bu sonucu doğurmaktadır. Bu 
münasebetle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tespit edilmiş olan ilk ve acil yardım malzemelerinin, 
akaryakıt 'istasyonlarında, kullanılır vaziyette bulun
durulması sağlanmaktadır. 

/Bilindiği 'gi'bi, Trafik Kanunu, alkollü İçki almış 
olmaları sebebiyle, taşıtları güvenli şekilde sevk ve 
idare etme yeteneğini kaybetmiş kişilerin karayolun
da araç kullanmalarını yasaklamıştır. Her ne ka
dar kanun, belirli taşıt sürücülerinin belirli miktarda I 
alkol almalarına müsaade etmişse de, bunun sınırı 
0,50 promil olarak tespit edilmiştir. 

Trafik kazalarına yol açan sebepler incelendiğin
de, alkollü içki almış sürücülerin karıştığı kazaların 
küçümsenmeyecek sayılara ulaştığı görülmektedir. 
Nitekim, Trafik Kanununun suç saydığı fiillerden do
layı, yılda ortaiaam 200 bin kişi mahkemeye gön
derilmektedir. Mahkemelik suçların yüzde 20'sini 
ise, alkollü araç kulanan kişiler teşkil etmektedir. 

Sürücülerin alkollü olup olmadıkları; şayet alkol j 
almışlarsa, aldıkları alkolün kandaki derecesinin bun
dan böyle daha ilmî bir metot olan teknik cihazlar
la tespiti esas alınmış ve bu kanunî zorunluluk ha
line getirilmiştir. IBöylece, bütçe imkânları içerisinde 
satın alman aJkolometne cihazları, emniyet müdür
lüklerine dağıtılmış bulunmaktadır. IBu cihazları 
kullanacak olan personelin eğitimi tamamlanmış ve 
cihazların kullanılışına dair esas ve usulleri ile alkol
lü araç kullanmanın tehlike ve mahzurlarını açıkla
yan eğitim kitabı hazırlanarak, vatandaşlarımızın isti
fadesine sunulmuştur, 

Yeni uygulamaya 'göre, ticarî maksatla yük ve 
yolcu nakliyatı yapan bütün taşıt sürücüleri, kandaki I 

- 1 3 

alkol derecesi ne olursa olsun, alkollü araç kullana-
mayacaklardır< Trafik zabıtasının bulunmadığı veya 
yeterli olmadığı yerlerde, genel zabıta, polis ve jan
darma görev alanları içerisinde trafiği düzenlemeye 
ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkili kı
lınmışlardır./ 

Teknik ve idarî tedbirler : 
IBu Kanunla, trafik düzeni ve güvenliği konusun

da, Ulaştırma, Tarım, Orman ve KJöyişleri, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 'Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve belediyelere önemli 'görev, yetki 
ve sorumluluklar verilmiştir. 

(Motorlu araçların teknik muayeneleri bugünkü 
gözle yapılan basit muayene sisteminden kurtarıla
rak, teknik cihaz ve gereçlerle yapılması öngörülmüş 
ve Ibu muayeneler, Karayolları Genel Müdürlüğü ile, 
bu genel müdürlüğün yetki vereceği özel ve tüzelki
şilere ait muayene istasyonlarında yapılacaktır. 

İstasyonların kurulması, araç ve gereçlerinin te
mini çalışmalarına Karayolları Genel Müdürlüğünce 
devam edilmektedir. 

Şehirlerarası karayolunda en çok insan kaybının, 
daha ziyade otobüs ile kamyon çarpışmasından mey
dana geldiği malûmdur. Bu kazalar, bilhassa hatalı 
sollama, fazla sürat, aşırı yorgunluk ve uykusuzluk 
sonucu zuhur etmektedir. 

Birçok kişinin can güvenliği sorumluluğunu yük-. 
lenmiş olan direksiyon başındaki sürücünün, kanunî 
ve vicdanî mesuliyet duygusu çok önemli vs ağırdır. 
Aynı sorumluluk firma yetkilileri için de söz konu
sudur. Bu itibarla, ticarî amaçla yük ve yolcu nak
liyatı yapan otobüs ve kamyon sürücülerinin çalış
ma sürelerini hükme bağlayan çalışma karnesi sis
temi, uygulama imkânını kaybetmiştir. Yeni düzen
leme ile bu sürücülerin çalışma süresi ve bu süre 
içerisindeki hız grafiğini tespit eden ve sürücüye 
hiçbir -müdahale imkânı tanımayan takeograf cihazı 
bulundurma ve kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 
Cihazın Türkiye'de dijital elektronik olarak imalini 
öngören şartname, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 
müştereken hazırlanarak yayınlanmıştır. Programda 
bir aksaklık olmadığı takdirde, bu yıl sonuna doğ
ru önce otobüslerden başlamak üzere, montaj iş
lemlerine başlanmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, trafik kazalarında hayatını 
kaybedenlerin, çoğunlukla araçların ön koltuğunda 
oturanlar olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda yapı
lan araştırmalar sonucunda, araçların ön koltukların
da oturanlardan emniyet kemeri takanların kazaya 
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karışmaları halinde; ölümlerde yüzde 40, yaralanma
larda İse, yüzde 33 nispetinde bir azalma olduğu 'be
lirlenmiştir. 'Bu nedenle, yeni Trafik Kanununun 
amir 'hükmü uyarınca, şehirlerarası yollarda yolcu 
nakliyatı yapan otomobil ve minibüs c]nsi taşıtlaran 
ön koltuklarında oturanlara emniyet .kemeri takmak 
zorunluluğu getirilmiştir. Küçük yaştaki çocukların 
can güvenliğinim sağlanması amacıyla da ön koltukta 
oturmaları yasaklanmıştır. 

Çocuk, hasta ve sakat taşıtlarıyla gözleri görme
yen yayalar hakkında yeni düzenlemeler getirilmiş; göz
leri görmeyen yayaların taşıt yolu üzerinde bulunma
ları halinde bütün sürücülerin yavaşlamaları ve ge
rekiyorsa, durmaları ve yardım etmeleri öngörülmüş
tür. 

Acil hasta veya kazazedeleri sağlık kuruluşlarına 
götürmekte olan özel taşıtlara, duyulur veya görü
lür bir işaret verilmek suretiyle geçit önceliği hakkı 
tanınmıştır. 

Trafik kazasına sebebiyet veren asıl suçlunun be
lirlenmesi ve uygulamadaki aksaklıkların gideriime-
sinti sağlamak üzere, yeni Karayolları Trafik Kanunu, 
kazaya karışan taşıt sürücüteriirii yapmış olduğu bazı 
kural ihlallerini, kazanın oluşunda birinci derecede 
kusurlu olarak nitelendirmiştir. Mesela, kırmızı ışık 
ihlali, araç 'geçme yasağı olan yerlerde geçme, kav
şaklarda geçiş önceliğine riayetsizlik, arkadan çarp
ma gibi kaide ihlalleri mahkemece aslî kusur ola
rak değerlendirilecektir.-

BAŞKAN — Toparlayalım Sayın »akan. 
ÎÇİŞIJEdî BAKANI YIUDIRÜM AKBULUT 

(Devamla) — Bitiriyorum. 
Sürücü belgesi alacaklara ilişkin işlemler ve sı

navlar ile motorlu taşıtların kayıt ve tescil işlemleri 
ve teknik muayeneleri gibi, hizmetlerin ilçelerde de 
yapılmasını sağlamak ve aynı zamanda buralarda tra
fiğin disipline edilmesi ve denetlenmesi amacıyla, 
nüfus yoğunluğu, il merkezine olan uzaklıkları dik
kate alınarak tespit edilen elli ilçemizde ilçe trafik 
kuruluşu faaliyete geçirilmiş 'bulunmaktadır. Bu su
retle, 13 milyona yakın vatandaşımızın ayağına hiz
met götürülmüştür. 

Trafik konusu ıgünlük insan hayatıyla iç içe olan 
bir konudur; hepimizin ortak meselesidir. Trafiğe 
iştirak eden herkesin bu ortak meselede önemli gö
rev, yetki ve sorumlulukları vardır. Ancak, son za
manlarda vatandaşlarımızın trafik meselelerine eski
ye oranla daha ciddî eğildiği ve sorumluluk duygu
su içinde kurallara uyum sağlamaya çalıştığı inkâr 
edilemez. 

Sürücülerin, imtihan öncesi temel eğitimini esas 
alan sürücü kurs'larımn faaliyete geçirilmesi, ilk ve 
orta dereceli okullarda trafik eğitimine başlanması, 
takeograf cihazının devreye girmesi, ceza puanı uy
gulamasına geçilmesi, teknik muayene istasyonlarının 
mödernize edilmesi ve teknik cihazlarla teçhiz edil
mesi gibi, uzun vadede gerçekleştirilebilecek olan ka
lıcı ve temel tedbirler, hiç şüphesiz, ülkemizde tra
fiğin disipline edilmesi, trafik düzen ve güvenliğinin 
sağlanması ve bunun sonucunda kazaların azalmasın
da önemli derecede rolü ve payı olacaktır. 

Malum olduğu üzere, yeni Karayolları ve Tra
fik Kanununun suç saydığı her fiile bir ceza puanı 
verilmesi esası getirilmiştir. Bu uygulamaya, mevcut 
sürücü 'belgelerinin yenilenmesi ve sürücülere ait ge
rekli bilgilerin bilgi işlem merkezinde merkezî ka
yıt sistemine aktarılmasından, sonra, bakanlığımızca 
ilan edilecek tarihten itibaren başlanacaktır. Bilgi iş
lem merkezi binası inşaatı bittiğinde esas uygulama
ya başlanacak; ancak hangi sürücülerim hangi suçlar
dan dolayı, ne kadar ısüre içinde sürücü belgelerinin 
iptalini gerektiren suçları işlediklerini tespit etmek ve 
istatistikî bilgilere esas olmak üzere, değerlendirme
ye tabi itutmak amacıyla önümüzdeki günlerde ce
za puanı uygulamasına geçilmiş olacaktır. Bu uy
gulamaya başlamaktaki maksadımız, şehirlerarası yol
larda çok ölümlü kazalara sebebiyet veren ve bilhas
sa hatalı sollama, aşırı hız veya yorgun ve uykusuz 
araç kullanmayı itiyat haline getiren otobüs ve kam
yon 'sürücülerinin, en çok hangi trafik suçlarını iş
lemiş olduklarını tespit etmek suretiyle gerekli ted
birlerin alınmasını sağlamak ve bu sürücüleri belli 
merkez ve yerlerde eğitime tabi tutmaktır. 

Trafik kazalarınım azaltılmasında önemli yeri 
ve payı olduğuna inandığımız otoban yolların inşası, 
belli bir plan ve programa bağlanmıştır. Sayın Baş-
bafcaniimızın da açıkladığı gibi, güvenli, huzurlu ve 
konforlu bir yolculuk için gerekli olan otoban yol
lar, öncelikle uluslararası transit trafiğe açık olan 
yollardan başlamak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına sırasıyla yapılan kaydı okuyo

rum: 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Ada

na Milletvekili ıSayın Metin Üstünel. 
Anavatan Partisi Grubu adına Kahramanmaraş 

Milletvekili Sayın Ali Topçuoğlu. 
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Buyurun Sayın Metin Üstünel. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SOP GRUBU ADINA METİN ÜSTÜNEL (Ada
na) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; trafik 
(kazalarının önlenmesi hakkında verilen Meclis araş
tırması önergesiyle ilgili olarak, SHP Grubunun gö
rüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, hükümetin, 2918 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununun bazı maddelerini değiş-
tinmesdnden başka, ülkemizde trafik kazalarını önle
yici herhangi bir tekbir alınmadığı açıkça görülmek
tedir, 

2977 sayılı Kanun çerçevesinde, zaman ve kay
nak kaybının önlenmesi, beyanın yeterli sayılması, iş
lemlerin ibasMeştiriılmesti ve vatandaşın karşılaştığı 
ıbürokraıtik engellerin ortadan kaldırılması amaçlan
mıştır. 

IBu meyanda, «Şoför okullarından alınan sertifıi-
ıkaiaon, sürücü belgelerine dönüştürülmesi ve trafik 
suçlarının karşılığı tahsil edilecek para cezalarıyla 
ilgili hükümler yeniden düzenlenmiştir» denilmekte
dir. Bu, yasa hazırlanırken hükümetin bir gerekçe-
siydi. 

IDeğerli arkadaşlarım, gerekçede görüldüğü üzere, 
bu konuda trafik sorununun çözümü için hiçbir ciddî 
önlem öngörülmemiştir. Trafik Kanununda yapılan 
bu değişiklikle, trafik sorununun köklü bir çözüme 
kavuşturulmadığı da açık ve seçik bir biçimde gö
rülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün ülkemizdeki kara
yollarıyla, Avrupa'daki karayolları mukayese edil
diği zaman, Türkiye karayollarının standarda uygun 
oup olmadığı, ne durumda olduğu, Avrupa ülkele
rinden ne derecede igeride kaldığı açık ve seçik ola
rak gözükmektedir. Bugün, yine Avrupa ülkeleriyle, 
ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ve trafik 
kazalarında ölen insanlarımızın sayısına bakıldığı za
man, yine açık ve seçik olarak Türkiye'de daha faz
la kaza ve daha fazla insan ölümüne sebep olduğu 
görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce yine sayın baka
nımız, trafik kazalarına, karayolları üzerinde otobüs 
ve- kamyonların çarpışması, yanlış, hatalı sollamalar, 
ışık ihlali ve buna ıbenzer nedenlerin sebep olduğu
nu, karayollarındaki yol durumunun ve altyapının 
müsait olmadığını, kazanın büyük araçlardan mey
dana geldiğini söylediler. 
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Değerli milletvekilleri, bugün ülkemizdeki kara
yolları, mevcut trafik yoğunluğunu kaldıramayacak 
ve bu yükü taşıyamayacak durumdadır. 

Hükümetin hazırladığı Beşinci Beş Yıllık Palna 
baktığımız zaman, bu durum açık ve seçik olarak 
görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planında, «Karayollarındaki yurt içi yolculukta 
yapılan normal taşıma oranı yüzde 95,1 seviyesinde 
kalacak» deniyor ve karayollarındaki bu taşıma ağır
lığının, plan dönemi sonuna kadar süreceği de bu
radan anlaşılıyor. Bu durum da, yurt içinde yüzde 
95,1 oranında taşıma yükünü üzerine alacak bir ka
rayolunun, bu yükün altından kalkması mümkün de
ğildir. 

Sayın bakanımız, «Karayollarındaki kazaların se
bebinin genelde otobüs, TIR ve kamyonlardan kay
naklandığını söylediler. O halde çare nedir? Bir ta
raftan kaza bu sebeple oluyor deniyor, diğer taraf
tan da, her türlü sürücü eğitiminin yapıldığı ve park 
sorunlarının 'da çözümlendiği söyleniyor. 

Bütün bunlar yapıldığına göre, acaba ülkemizde
ki trafik kazaları neden artıyor; trafik kazaları ne
den oluyor? sorusuna, sayın bakanımız «Yanlış solla
maktan» diye cevap veriyor, 

Değerli arkadaşlarım, bunlar bir çözüm değildir. 
Çözümler kalıcı olarak getirilmelidir. Kalıcı çözüm 
nedir? Hepiniz biliyorsunuz ki, bugünkü şartlarda, 
bu trafiğin yoğunluğunu karayollarımızın taşıması 
mümkün değildir. O halde ne yapmamız lazımdır? 

Yine, yıllardan 'beri toplu taşımacılık ve yük ta
şımacılığında, Devlet 'Demıiryoüarımız ihmal edilmiş
tir. Hükümet de, yine bu durumun ihmaline aynen 
devam etmektedir. Bugün ülkemizde yük taşımacı
lığı vardır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planına bak
tığımızda, Devlet Demiryollarının taşıma oranı yüz
de 18,3 civarında, Denizyollarının taşımacılığına bak
tığımızda ise, taşıma oranı yüzde 11,5 seviyesinde, 
bir hayli düşüktür. 

O halde, karayolları üzerindeki -ister yük taşıma
cılığı olsun, ister İnsan (taşımacılığı olsun- bu trafik 
yükünü azaltmadığımız müddetçe, Devlet Demiryol
larına ağırlık vermediğimiz müddetçe kazaları önle
memiz mümkün değildir. Bu kazaların yasalarla da 
önlenmesi mümkün değildir. Bugün ceza müeyyidesi 
uygulanıyor, bunun için yasa da çıkartıldı. Sağ olsun 
trafik polislerimiz ceza kesmek için çok hevesli, belli 
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yenlerde pusu kurarlar ve hangi trafikçi ne kadar 
fazla ceza kesecek bunun peşindedirler. 'Kesilen ce
zaların tahsili de mümkün değil. Gazetelerde oku
yoruz, ilgililerden soruyoruz; öğrendiğimize göre, bu 
paranın tahsilli de mümkün değil, bu nedenle dev
letin bütçesine de girmiyor, 

Değerli arkadaşlarım, hükümetin Trafik Yasasın
daki >bu değişiklikle üzerinde hassasiyetle durduğu 
!bir olay 'var; o da ceza müeyyidesi uygulanmasıdır. 
Ceza müeyyidesi uygulanmakla, cezayı artırmakla 
hiçibir zaman trafik kazalarını önlemek mümkün de-' 
fildir, iBu konuda etkili olan anaf aktörler vardır. Ne
dir 'bunlar? Sürücünün eğitimi, yayanın eğitimi, tra
fik polislerimin kontrol eğitimi. Bu gün trafik polis
lerimiz trafik kontrollerinin nerede yapılabileceğini 
(hâlâ (bilmemektedirler. Sayın milletvekili arkadaşları
mız da çok rastlamışlardır; karayolları güzergâhında 
'trafik kontrolünün yapılmaması gereken yerlerde tra
fik polislerimiz trafik kontrolü yapmaktadırlar. Me
sela t>ir köprünün hemen (bitiminde trafik kontrolü 
yapılabiliyor ve bu kontrol sırasında, belli bir ağır
lık taşıma kapasitesi olan köprünün üzerinde, yüklü 
araçlar, TIR'lar durduruJmaiktadır.. 'Bu da ayrıca ka
zaya sebebiyet vermektedir. 

O halde, önlem olarak nelerin yapılması gereki
yor? Karayollarında altyapı eksiktir. Mesela düşük 
(banket olayı vardır. (Biz, sürücülerle her zaman «hata
lı sollama» diyoruz. Peki devlet olarak karayoliarı-
mızı, kaza olmaması yönünde her türlü olanakla teç
hiz ettik de mi, sürücülerimiz kaza yapmaya devam 
ediyorlar? Hayır. Demek ki devlet alarak da, sürü
cünün araç sürmesine müsait yolları 'bugüne kadar 
yapmamışız değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, kazaları, sadece araç sürü
cüsünde ehliyet ve ruhsat aramakla önlemek müm
kün değildir. Bunun için bizlerin SHP olarak öne
rilerimiz şunlardır : IKarayollarımizt Avrupa stan
dartlarına uygun olarak yapmamız gerekmektedir. 
Eğer şu anda Avrupa standartlarına uygun yol ya-
pamıyorsak, o zaman bu yollardaki «trafik yükünü 
mutlak surette demiryollarına aktarmak mecburiye
tindeyiz. 'Meydana gelen kazaların çoğunlukla oto-
'büs ve kamyonlardan kaynaklandığı tespit edildiği
ne göre, karayoilarımızdaki trafik yükü demiryolla
rına çekildiği takdirde, hem ıbu yollardaki araç sa
yısı azalacak, hem de kaza ve ölüm oranlarında nor
mal olarak 'bir azalma görülecektir. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetin her konuda, na
sıl akııl almaz bir şekilde duyarsız kaldığı hepimizin 
malumudur ve trafik olayında da aynı şekilde duyar
sız kalmaktadır. 

Bugün, «Okullarda trafik dersi veriliyor, verile
cek» deniliyor; ama hiçbir zaman sürücülerimizin 
eğitimi olayına inilmemiş ve inilmiyor. Peki, o hal
de neye bakmak ve neyin yapılması gerekir : 

Bu konuda hükümet, sadece kâğıt üzerinde ka
lan (bir yasa çıkarıyor, «Şu yasayı çıkardık, şu uy
gulamaya girdik, ölüm olayı azalıyor» diyor, ölüm 
olayının azalması hepimizi sevindirici bir olaydır; 
fakat Avrupa ülkeleriyle mukayese ettiğimiz takdir
de, maalesef ülkemizde trafik kazaları gerçekten 
had safhaya ulaşmaktadır. Her gün gazete sütunla
rına bakıyoruz, «E-5 yolunda 'bir otobüs çarpıştı, 
22 ölü, şu kadar yaralı» veya «Şurada bir otobüs 
uçuruma düştü, su kadar ölü, bu kadar yaralı» de
niliyor.' 

Değerli" arkadaşlarım, eğer normal şartlar altın
da bugün karayollarımızın altyapısı müsait olsaydı, 
sürücülerimiz ve yayalarımız gerçek yönü ile eğiti
me tâfoi tutulmuş- olsalardı, kaza nispeti mutlaka 
aşağıya çekilecek veya aşağıya düşecekti. 

ÎSMAÎL ÜÖDÜL ^Edirne) — Yaya eğitimi ko
lay değildir. 

METİN ÜÖTÜNEL (Devamla) — Efendim, ya
ya eğitimi kolay değildir; çünkü, Türk toplumunun 
eğiltîm düzeyi 'böllidir. Onun için hükümetin bütün 
çabası, eğitim olayına ağırlık vermek olmalıdır. 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
Evet, öyledir. 

BALKAN — Siz devanı edin Sayın Üstümel. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Bugün, yine 

karayollarında trafik kazaları neden had1 safihaya gel-

Yine Sayın Bakanımız, «Haberleşme olayını da 
rahat ıbir şekle getirdik» dediler. Bu mümkün değil
dir; haıberleşme olayı hiçbir zaman gerçekleşmemiş l 
ve eksik vaziyette kalmıştır. 

'Bunun yanında, trafikçilerimiz sadece nokta I 
kontrolleri yapmaktadırlar. Bu nokta kontrollerin- I 
de genellikle araç sürücüsünün ehliyet ve ruhsatına I 
(bakılmaktadır. 'Sayın 'Bakanımız, «Araçların önün- j 
de oturanlar emniyet kemeri kullanırlarsa, kazalar- I 
daki 'ölüm olayı da azalır» demektedir; doğrudur, I 
azalır, Ancak Iben, bugüne kadar, hiçbir trafikçi ar- I 
kadaşımızın emniyet kemeri sorduğuna rastlamadım, j 
Aynı şekilde, araçta ezca çantasının olup olmadığı- I 
nı, farların yanıp yammadığını dahi kontrol etme- I 
inekte ve sadece, insanın yüzüne bakmaksızın elini I 
uzatıp ehliyet ve ruhsat istemektedirler. I 
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mistir : Bir kere hükümetin, gerekli veya gereksiz ola
rak bu konuda yanlış hareketleri vardır ve bir de it
halat rejimi olayı vardır. İthalat rejimü ile kara taşir 
'macılığı cazip haile gdirilîmiştir. Halbuki, kara taşı
macılığının cazip hale gelmesi yerine Devlet Demir
yolları ve ra!y ağları ülkemizde genişletülseydi kara
yoluna bu kadar yük bümmezdi. 

Değerli arkadaşlarım, inanın, eğitim 'bir olayın te
mel felsefesidir. 'Bugün her şey eğitimle yapılmakta
dır. îster trafik konusu olsun, feter başka konu ol
sun, eğitimsiz 'bir toplumun başarısı her zaman dü
şük olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, «Türkiye'de yol, standarda 
uygun değildir» dedik. Trafik Kanununun genel ge
rekçesinde denildiği gibi, altyapının Avrupa standar
dına uygun olmadığını ve 'haberleşme durumunun ek-
d!k olduğunu, -ki, eksiktir- izlenen denetim politika
sının yanlış olduğunu söyledik. Burada yine bakıyo
ruz sayın 'balkanımız belki iyi niyetiyle, «Şu isleri yap
tık» diyor; fakat, maalesef trafikçiterimizin de eğitim
siz olduğunu gözden kaçırıyor. Bugün gerçekten, tra
fik polislerimiz büyük bir eğilt'imsüzlıik içerisinde kal
mıştır. Neyin, nerede ve nasıl yapılacağını bilmiyor. 
Bir de, seyir halimdeki araçları kontrol seyir halinde 
yapılmamaktadır, belli noktada yapılıyor. 

Yînıe, sayın balkanımız, «Radarlarla ve hava
dan helikopterle trafik kontrolü yaptırıyoruz» dedi
ler, bunlar kâğıt üzerinde kalan hayalî konulardır. 
Şimdiye kadar böyle bir kontrol yapılmadı; gösterme
lik birkaç kontrol yapıldı, ondan illeri gidilmedi. 

. (Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, ülkemizin ger
çekten kanayan bir yarası olan trafik konusunda in
sanlarımızın ve çocuklarımızın geleceğini daha garanti 
altına alabilmek ve ölüm ve sakatlanmalara sebep olan 
kazaları azaltabilmek İçin Meclis araştırması açılma
sına ilişiklin bu önergeye katılmaktayız. Trafik soru
nunda kökllü çözümler getirebilmek -için yürütme or
ganına ne 'gîbi sorumluluklar ve görevler düştüğünü 
ve yasama organının neleri yapması gerektiğinin, an
cak kapsamlı bir Meclis araştırmasıyla ortaya koyu-
Tabileceğine inanıyoruz. 

Sorun, ulusal bir sorunumuzdur. Bugüne kadar 
parçalı yaklaşımîaılla bir çözüm bulunamamıştır. Bu 
fırsatı değerlendirelim Ve bir Meclis araştırmasına 
imkân verelim. 

Bu düşüncelerle Meclis araştırması açılmasına ka
tılıyor, grubum adına hepinize saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üs'tÜnel. 

I Anavatan Partisi Grubu adına Kahramanmaraş 
I Milletvekili ıSayın Ali Topçuoğlu, buyurunuz. (ANAP 

sıralarından alkışlar.) 
ANAP GRUBU ADINA AU TOPÇUOĞLU 

I (Kahramanmaraş) —(Sayın Başkan, sayın milletveklil-
leri; İstanbul 'Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşları 

I tarafından verilmiş bulunan araştırma önergesi hak-
I kında, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz et-
I mek üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yü-
I ce. heyetinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 

alkışlar.) 
Sayın mlilletvekilleri, araştırma önergesinde konu 

I edilen trafik olayı ve trafik kazaları şüphesiz fert ola-
I rak ve toplum olarak 'hepimizi yakından ilgilendir

mekte, sebep ve sonuçları üzerinde düşünmemizi gerek-
tirmek'tedir. Kültür ve hayat seviyemizin yükselmesi, 
turizmin gelişmesi, hızlı nüfus artışları ve şehir nü
fusunun süratle artması, ulaştırma hizmetlerimi bü
yük ölçüde 'artırmıştır. Bu artan ulaştırma ihtiyaçları, 
ağırlıklı olarak karayollarıyla karşılanmaktadır. Her 
yıl karayolu trafiğine katılan 200 bine yakın motor
lu araç İle, bugün, 2 milyon 375 bin araç bu hizmet
leri 'görmektedir. Bu 'hizmetlerin görülmesinde, her 
yıl azımsanmayacak sayıda mal ve can zayiatına sebep 
olan trafik kazalarına rastlamaktayız. Trafik hizmetleri, 
yakın tarihe kadar, bundan 33 yıl önce, 1953 yılında 
çıkartılan 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunuyla 
yürütülmekteydi. 

Yüce Meclisimiz, trafik problemlerini çözebilmek 
için, hem ilmin, hem tekniğin, hem de tecrübenin- or
taya koyduğu donelerden faydalanarak, 29118 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununu bundan bir yıl önce 
çıkartarak, konu üzerimde önemle ve hassasiyetle dur
duğunu ispat etmiştir. 

Sayın miltevdkiileri, 1984 yılında yurdumuzda tra
fik kazalarında 5 708 kişi hayatını kaybetmiş, 50 274 
kişi de yararlanmıştır. 1985 yılında ise bu sayı 5 561 ölü, 
50 539 yaralı olarak tespit edilmiştir. Bir öncekli yıla 
göre kaza sayısında yüzde 6,9 artış, ölü sayısında ise 
yüzde 2,5 oranında bir azalma kaydedildiği görülmek-

I teldir. Aynı dönem içeı'isinde araç sayısında yüzde 8,7' 
lilk bir artış ve ayrıca, trafiğe iştirak eden sürücü sa
yısında da yüzde 8,6 oranında bir artış kaydediîımiş-

I tir. Trafik kazalarındaki ölümler, motorlu araç sayı
sıyla mukayese edildiğinde, 1984 yılında 10 bin araca 
düşen ölü sayısı 26 iken, bu sayı 1985 yılında 23 ki
şiye düşmüştür. Bu mukayeseye, nüfusulmuzdaki artış 
da dahil edildiğinde, kaza sayısındaki artmanın ger-

l çek bir artış olmadığı anlaşılmaktadır. 
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Gönül, bu ralkamları sifma indirmeyi arzu eder; 
fakat böyle bir düşünce kendimizi aldatma olur. 
Amacımız, bütün imkânlarımızı zorlamak, her şeyin 
azamisini yaparak bu 'afeti azaltmaktır. 

Sayın mileljvdd'llieri, yüce Meclisimize çıkarılan 
ve yürürlüğe girmiş olan 2918 sayılı Karayolları Tra
fik Kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalara ve alı
nan tedbirlere de değinmek fetiyorum. Söz konuisu ka
nun, trafik 'kazalarının önlenmesinde önemli bir fak-
'tör olan yaya ve sürücülerin eğitimi üzerinde önemle 
durmuş, 1'22 nci maddeden 125 inci maddeye kadar 
eğMimle illglili husuflar düzenlenmiştir. Bu cümleden 
olarak, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanlığmca 
sürücü 'kursları açma izni verilmekte ve çocuk trafik 
eğitim parklarının yapılması konusunda 'belediyelere 
görevler vermektedir. 

Millî EğiDim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilköğ
retim ve orta dereceli okulların ders programlarına 
eğitim amacıyla yeteri kadar zorunlu trafik dersleri-
konulmuştur. 

Trafiğin, kaza tespit tutanağı uygulaması İle birlik-
'te, kazaların tüm kusurlu unsurlara göre oluş sebep
lerinin araştırılmasında, dolayısıyla alınması gerekli 
tedbirlerin, ilgili kuruluşlar nezdinde köordine edilme
si yönünde yeni adımlar atılmıştır..' 

Eğitime ilave olarak, kontrol tedbirleri ve tra
fik zabıtasına ilave olarak, kırsal kesimlerde jandar
maya kontrol etme görevi verilmiştir. 

'Yine alkolün sürücülük kabiliyeti üzerindeki oluim-
'suz tesirleri dikkate alınarak, trafik püLi'sünin bilimsel 
metot ve 'teknik cihazlarla yapacağı alkol kontrolleri
min tespiti maksadıyla alkolöimetre uygulamasına ge
çilmiştir. 

Denetimler artırılmış, polislerin İllerde yaptığı kont
roller ve meıkez denetimleri iyi hale gelmiştir. 

Bunlara ilaveten otokontrole de çok önem vermi
şiz. Bu yeni kanunumuzla plakaya ceza yazma uy
gulamasına ilaveten, işleten firmaya da hukukî so
rumluluk verilerek, mesuliyet sistemiyle otokontröl 
sağlanmıştır. 

Elektronik dijital bilgisayar sistemine dayalı ta-
keograflarla sürücünün çalışma saati ve hızı kontrol 
edilebilmekte, otokontröl sağlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, trafik kazalarına sebep olan 
unsurların kusur oranlan, sürücü, yaya ve diğerleri 
olarak incelendiğinde, yaya kusurlarında azalma ol
duğu görülmektedir. 1984 yılında meydana gelen 
61 144 trafik kazasının 15 339'unda yayalar kusurlu 
olduğu halde, bu sayı 1985 yılında 14 239 olmuştur. 

Bu sonuç, yayaların trafiğin düzeni içinde kurallara 
riayet etmede daha disiplinli olduğunun ve son geti
rilen düzenlemelerle, bu konuda yapılan eğitim faa
liyetlerinin amacına ulaştığının ifadesidir. 

Değerli milletvekilleri, araştırma önergesinde, 
«Üniversitelerin, yetkili, ilgili uzman kuruluşların, 
özellikle psikolog, sosyolog ve eğitimcilerin görüşle
rinin alınmasına ihtiyaç vardır» şeklinde bir ifade 
yer almıştır. Şurada önemle belirtmek isterim ki, bu 
tasarı hükümet tarafından hazırlanırken ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ilgili, komisyonlarında görüşü
lürken, ilgili ve yetkili uzmanların görüşlerine yer 
verilmiş, üniversitelere görüş sorulmuş, eğitimcileri
mizin fikirleri alınmış, ayrıca yüce Meclisimizce de 
günün şartlarına uyacak şekilde olgunlaştırılarak ka
bul edilmiştir. 

32 yıldır hiçbir dönemde, böyle geniş kapsamlı 
olarak ele alınmayan bir konunun, bu dönemde yü
ce Meclisçe kabul edilmesi ve ele alınması, bizleri 
son derece mutlu etmiştir. Hal böyleyken, bu konuda 
gelişmeleri görmemezlikten gelerek, böyle bir araş
tırma önergesinin verilmesini, hakkaniyetten ve sa
mimiyetten uzak bulduğumuzu ifade etmek isterim. 

Milletin temsilcileri olarak bizler, büyük iddialar, 
büyük laflar aderek; arkasından hesapla, tetkikle, 
bilgiyle, incelemeyle ilgisi olmadan, yüce Meclisi meş
gul etmenin, uygun bir davranış olmayacağına par-' 
mak başmak isterim. 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Bu kadar insan 
ölürken, Meclis mesul olmasın, değil mi? 

ALI TOPÇUOĞLU (Devamla) — Bu düşünce
lerle Anavatan Partisi Grubu olarak, araştırma öner
gesinin reddi doğrultusunda oy kullanacağımızı bil
dirir, hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçuoğlu. 
M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Vatandaşlar öle 

dursun, Meclis araştırması yapılmasın. 
ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Vatan

daşlar hakkında aldığımız tedbirleri size arz ettim, 
dinlediniz tahmin ederim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Aman ne güzel!.. 
Kâğıt üzerinde alınıyor. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Millet 
adına... 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu, tamamdır; sözü
nüz bitmişti. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — ölüp gidiyor va
tandaşlar... 

— 18 — 
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ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Beye
fendi... 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu, bitmişti sözünüz. 
Teşekkür ederim. 
Siyasî parti grupları adına başkaca söz istemi?.. 

Yok. 
önerge sahibi olarak, İstanbul Milletvekili Sayın 

Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin sayın üyeleri; trafik kazaları uzun yıllar
dan beri, millî bir felaket halinde sürüp gitmekte
dir. 

O kadar ki, geçmişte sayın cumhurbaşkanları ko
nuyla doğrudan ilgilenmişler, yılbaşı konuşmalarında 
bu konuya değinmek zorunluğunu duymuşlar, trafik 
yılı kampanyası önermişlerdir. Bugün de Cumhur
başkanından, Başbakandan, İçişleri Bakanından sa
de yurttaşa kadar herkesi yakından ilgilendiren bir 
konu halindedir. Hem de birçok ciddî önlem alın
masına rağmen, geçmişte bir sayın İçişleri Bakanı 
açık yüreklilikle «Türkiye'de trafik problemi Türk 
Devleti için, milletimiz için bugün millî afet derece
sine varabilecek kadar tehlikeli bir seyir ve cereyan 
içerisinde bulunmaktadır.» demek suretiyle işin vaha
metini kamuoyuna yüreklilikle açıklamıştır. 

Türkiye Trafik Kazalarını önleme Cemiyeti, 
9 - 10 Mayıs 1969 tarihinde Birinci Trafik Şûrasını 
toplayarak bu konuda önemli bir adım atmıştır. Her 
yıl mayıs ayının ilk haftası Trafik Haftasıdır. Bizler, 
Trafik Haftasında, trafik sorununa Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yakından ilgilenmesini, katkıda bu
lunmasını, ışık tutmasını sağlamak için bu önergeyi 
sunduk. Devlet kurmada, devlet yönetmede başarılı 
olan ulusumuzun trafik sorununa da çare bulacağına 
yürekten inanıyoruz. 

DİE verileriyle 1971 yılında 26 783 olan toplam 
kaza sayısı durmadan artarak 1979'da 41 18Fe çık
mıştır. 1980 yılında yüzde 15'lik bir eksilme göste
rerek 36 960'a düşmüştür. Bu düşüş belki de - benim' 
yorumum oluyor bu - anarşik olayların doruk nok
tasına varmasından, birçok kimsenin trafiğe çıkmak
tan kaçınmasından ileri gelmiş olabilir. 1981'de tekrar 
artmaya devam ederek 40 023'e, 1982'de 46 264'e, 
1983'te 55 526'ya, 1984'te 60 705'e ve 1985 yılında ise 
65 818'e yükselmiştir. / 

Bu bilgiler, 1984'e kadar - 1984 dahil - Başbakan
lık Devlet İstatistik Enstitüsünün Mart 1986'da ba
sılmış 1174 sayılı yayınından 1985 yılına ait bilgiler 
ise, gazetelerden alınmıştır. Ayrıca, Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü Tra
fik Heyetince düzenli olarak çıkarılmakta olan, ay
rıntılı, uygulama alanında kullanılabilecek sonuçları 
da içeren «Trafik Kazaları» adlı yayın, gerçekten 
övgüye değer bir yayındır. Bu iki yayın arasında, 'ıh
lardan beri, büyük farklar olduğunu da biliyoruz. 
DİE'nin «Trafik Kazaları İstatistikleri» adlı yayını 
23 sayfa kadar iken, Karayollarınınkı 150 sayfa ka
dardır ve çok faydalı olup, ayrıntılara kadar ışık tut
maktadır. Bu bakımdan, onun esas alınması daha 
doğru olur diye düşünüyorum. Ancak, Karayolları
nın «Trafik Kazaları» adlı yayınının. 1981 yılı kaza
larına ait olanı 1984'te yayınlanmıştır, ondan sonra
ki yıllar henüz yayınlanmamıştır. Bazen iki yayında
ki sayılar arasında büyük farklar vardır. 

20 - 24 Şubat 1967 günleri arasında, İstanbul Üni
versitesi Kriminoloji Enstitüsünde düzenlenen, «Tür
kiye'de Trafik Problemleri» adlı seminerde, «Mem
leketimizde, trafikle ilgili olarak bazı istatistikler ya
yınlanmış ise de, bunların tam gerçeği gösterdiği hu
susunda bazı şüpheler vardır» sözleri, aradan yirmi 
yıla yakın bir süre geçmiş olmasına karşın geçerlili
ğini korumaktadır. Örneğin: 1977'de DİE'ne göre 
toplam kaza sayısı 56 467 iken, Karayollarına göre 
50 058'dir. Gene," 1980'de DİE'ne göre toplam kaza 
sayısı 35 104 iken, karayollarına göre 36 960'tır. 

Biz, yukarıdaki sayıları 1984'e kadar DİE'den, 
1985 yılı sayısını ise gazetelerden çıkan haberlerden 
aldık. 

Karayollarının 1981 yılına ait son yayınına göre, 
1976 yılından 1980 yılına kadar ülkemizde meydana 
gelen trafik kazalarında, az da olsa, her yıl belirli 
oranlarda bir düşme söz konusudur. Ancak, 1981 yı
lından itibaren kaza sayısı durmadan artmaktadır. 
Ölü sayısı DİE'ye göre 1971 yılında 4 149 iken, her 
yıl sürekli olarak artarak, 1979 yılında 4 368'e, 1980 
yılında 4 100'e, 1981 yılında 4 377'ye, 1982 yılında 
4 832'ye, 1983 yılında 5 20O'e, 1984 yılında 5 684'e, 
1985 yılında ise ufak bir düşüş göstererek 5 561'e 
düşmüştür. Bu sayıyı da gazetelerden aldık. Gene de 
bu sayı, çok büyük bir sayıdır. 

Vietnam'da 1970 yılına kadar sekiz senede Ame
rikan kaybı 40 bin olarak bildirilmektedir. Biz son 
sekiz yılda 34 122 kişiyi trafik kazalarında kaybet
miş bulunuyoruz. 

Depremde, 1938 yılından 1966 yılına kadar 29 
senede 46 bin can kaybımız vardır. 1971 yılından 
1985 yılına kadar 15 yılda trafik kazalarındaki kay
bımız 76 21.1 kişidir. 
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«Türkiye'de ve Dünyada Kanser Ölümleri (1980-
1981)» adlı Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kuru
munun yayınladığı yapıtta «(Profesör Dinçer Fırat, 
1983), Türkiye'de en sık ölüm nedenleri içinde trafik 
kazaları altıncı sırayı işgal etmektedir. Birinci sırada 
kalp ve damar hastalıkları yüzde 39; tüm diğer ne
denler yüzde 31; kanser yüzde 9,8; bulaşıcı hastalık-, 
lar yüzde 8; serebro vasküler hastalıklar 7,7; ve ka
zalar 3,7'dir; orada da kesiyor, yani en öne alınan 
altı rakamın içerisinde Türkiye'deki trafik kazaları 
ve ölümler mevcut. 

Maddî hasara gelince: Yalmz 1985 yılında 17 
milyar 618 milyon 450 bin Türk Lirası maddî hasar 
meydana gelmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsünün ver
diği sayılara göre 1971'de 89 milyon, - Küsurunu 
okumuyorum - 1980'de 2 milyar, 1981'de 3 milyar, 
1982'de 4 milyar, 1983'te 7 milyar, 1984'te 11 milyar, 
1985'te 17 milyar; toplam olarak 1980'den bu tara
fa 47 milyar 812 milyon liralık maddî hasar meyda
na gelmiştir. 

Yaralı sayısı ise: 1984'te 49 bin 234 kişi olup, 
bunların bir bölümü sakat kalacak, az da olsa bir 
bölümü kazadan sonra altı ay, bir sene veya iki sene 
sonra ölecektir. 1971'den 1984'e kadar yaralı sayısı 
388 304'tür, bunların bir bölümü sakat kalan yurt
taşlarımızda-. Türkiye'de 1973 Seçimlerinden 12 Ey
lül 198Q'e kadar 4 241 kişinin öldüğü, 14 592 kişinin 
de yaralandığı ve sakatlandığı düşünülürse... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen konuşmanızı to
parlayınız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Biraz daha kaldı 
efendim. 

1985'teki 5 561 ölüm ve 1 452 yaralı ve sakat sa
yısının, 1980 öncesi anarşiden fazla ölü ve yaralı ver
diği bir gerçektir. Türkiye'de anarşiyi yendik; fakat 
henüz trafik anarşisini yenemedik. 

Trafik kazalarının yarattığı manevî acılar da son
suzdur. Nice göznuru evlatlarımızı yitirdik, nice aile
ler; anasız, babasız, çocuksuz kaldı, nice aileler tra
fik kazasında yıkıldı gitti. 

Alacağımız önlemlerde, hamle yaparak, aksayan 
yanlan ve yönleri bularak, trafik anarşisini yenme
liyiz, yüce Meclis buna kadirdir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; gelmiş geçmiş bütün 
hükümetler, trafik kazaları konusunda ellerinden 
geldiğince çalışmışlardır. 1970 yılında, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde, hükümetin de katılmasıyla 
onaylanan bir önerge ile, bir Meclis araştırması ko
misyonu kurulmuş, bu komisyon, Türkiye'de meyda-
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na gelen trafik kazalarının artış sebepleriyle, önleme 
çarelerini, Türkiye'deki tüm ilgilileri dinlemek yoluy
la saptamış ve raporunu vermiştir. Bu rapor, daha 
sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda göz önünde bu
lundurulmuş ve esas olmuştur. Radarla hız kontrolü, 
sivil ekiplerle ve umulmayan yerlerde trafik kontro
lü, Trafik Yasasındaki değişiklik, alkol kontrolünün 
modern araçlarla yapılması, cezaların artırılması, eği
time önem verilmesi gibi konular, bu raporda yer 
alan önlemlerden .bazılarıdır; bunların hemen hemen 
çoğunluğu uygulanmıştır. 

13 Ekim 1983'te yeni Karayolları Yasası çıkmış 
ve - bazı maddeleri hariç - 20 ay sonra, yani 1985 yıü 
başlarında yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikler de, ya
yın gününden itibaren bir yıl içinde çıkarılacaktır; 
Karayolları Trafik Yönetmeliği ve diğer yönetmelik
ler de, 16 Haziran 1985 günlü Resmî Gazetede ya
yınlanmıştır. 

Kazaları önleme bakımından, üzerinde durulacak 
en önemli nokta, kusur oranlarıdır. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün, 1984 yılı kazaları için 1986 Martında 
çıkardığı istatistiğe göre: Şehir dışı kazalarda, ku
surun yüzde 85,78'i şoförlere, yüzde 12,62'si yayala
ra, yüzde l,60'ı diğerlerine aittir. Şehir içi kazalarda 
ise kusurun, yüzde 69,09'u şoförlere, yüzde 29,66'sı 
yayalara, yüzde 1,25'i diğerlerine aittir. Sayın baka
nın biraz evvel de belirttikleri gibi, bunların rakam
ları Karayollarının yaptığı araştırmada vardır. 1981' 
deki 28 271 kazada: 1 inci sırayı 3 363 kazayla yan
lış şeritten gitmek, 2 nci sırayı 3 352 kazayla normal 
yolu takip etmemek, 3 üncü sırayı 1 284 kazayla 
aşırı hız, 4 üncü sırayı 2 268 kazayla ilk geçiş hak
kını vermemek, 5 inci sırayı hatalı sağa dönüş, 6 ncı 
sırayı 1 471 kazayla acemilik, 7 nci sırayı 1 144 ka
zayla alkollü araç kullanma, 8 inci sırayı ise 1 047 
kazayla yol vermemek almaktadır. Bunlar belli başlı 
olanlarıdır. Kazalar bu nedenlerle oluyor; yani, sü-

, rücülerin neden kaza yaptıkları teker teker bellidir. 

Trafik kazalarına âdeta olağan bir şey gibi alış
mış durumdayız. Karayolları üzerinde parçalanmış 
insanları ve araçları görmeye alışmış bir durumumuz 
var. Kazalar bile, bize ibret teşkil etmiyor. Üstelik, 
kazaların sorumlularının çoğu zaman canlarını kay
betmeleri, insanı daha da çok düşündürmektedir. Bu 
insanlar, bu yurttaşlarımız nasıl oluyor da kendileri
ni tatlı canlarından eden bu kazalara, âdeta, bile bi
le koşmaktadırlar. Kazaya sebep olanların, kendili
ğinden cezalandırılmış olmaları gibi bir durum orta
dadır ve kapanıyor... 
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BAŞKAN — Sayın Ülker, hemen bağlayınız lüt
fen. 

REŞlT ÜLKER (Devamla) — Bitti Sayın Başka
nım. 

Kaza kurbanları yalnız sorumlulardan da oluş-
mamaktadır. Bu kurbanlar, çoğu kez aracın içinde 
yolcudur; sürücünün kaza yapabileceğini hissetmiş
tir; fakat, cesaret edip uyaramamıştır, ya da söyle
miştir de dinletememiştir; hiçbir biçimde kazayı gö
ze almamıştır. Bazen, yolda veya başka bir araçta 
yolcudur. Çoğu kez tüm trafik kurallarına uymuş
tur; fakat, gene başka bir aracın kurbanı olmaktan 
kurtulamamıştır. 

Bütün bunlar, kazaların insanların düşüncelerin
den kaynaklandığını göstermektedir. Sayın eski İçiş
leri Bakanlarından birisi, 1982 yılında, «Kazalara il
kel bir cesaret neden oluyor» demiştir. Bu söze ka
tılmamak mümkün değildir. Bu cesaret kime karşı
dır?.. Bu cesaret, yasalara, insanların canına ve hat
ta kendi canlarına karşıdır. 

İşte, bu nedenledir ki, önergemizde, «Üniversitele
rin yetkili, ilgili ve uzman kuruluşları; özellikle, psi
kolog, sosyolog ve eğitimcilerin görüşlerinin alınma
sına ihtiyaç vardır» dedik. Eğer, lütuf buyurur ve bu 
araştırmaya karar verirseniz, bir komisyon kurula
caktır. Kurulmasını istediğimiz komisyon, yukarıda 
adı geçen bütün bu ilgilileri çağıracaktır. 

Bugüne kadar alınan tedbirleri takdirle karşılıyo
ruz ve karayollarında seyahat ettiğimiz zaman, bun-

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi Anonim Şirketindeki bazı yöneti
cilerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddia
sına ilişkin sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un cevabı (6/576) 

BAŞKAN — Şimdi, gündemin «Sözlü Sorular» 
kısmına geçiyoruz. 

1 inci sırada, Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yönetici
lerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

ların nasıl amansız bir şekilde uygulandığını da gö
rüyoruz. Bu yılkı bütçede 15 milyar liralık ceza ön
görülmüş ve bugüne kadar da bunun 3 milyar liralık 
kısmı.da iki ay içinde verilmiş vaziyettedir. Demek 
oluyor ki, bunda başka bir şey, yeni bir unsur var
dır. İşte, biz bunun üzerine eğilmek mecburiyetinde
yiz. 

Karayolları Trafik Kanunu 125 inci maddesiyle 
eğitim zorunluğunu getirmiş; fakat benim aldığım 
bilgilere göre de, bu mecburî trafik eğitimi henüz 
başlamış gözükmüyor. Eğitimin de başlaması lazım; 
ama kurulmasını istediğimiz bu araştırma komisyo
nunun, Türk insanının neden bu kazaların üstüne 
böyle gittiğini bulması ve çarelerini göstermesi la
zım. Böylelikle, işbaşında bulunan hükümet de, par
lamento da bundan bir güç alacaktır. 

Sizlerden istirham ediyorum, bu konuda yardımcı 
olunuz ve hiçbir iktidar ya da muhalefet, yanı olma
yan ve millî bir meseleyi ele alan bu araştırma öner
gemize oy veriniz. Bundan ancak fayda çıkacakta*. 

.Hepinize ve yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüş-

meler tamamlanmıştır. 
Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım : Meclis 

araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmemiş
tir. 

Türkiye Büyük IM'ilet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki dorularımın, Ulaştırma (Bakanı tarafın

dan sözlü olarak yanıüanimasına 'aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. UŞAIŞ Genel Müdür Yardımcıları Gürol 

Car ile (Brdial Karadoğan'ın, gıda alımlarında usul
süzlükler yaparak (görevlerimi kötüye kullandıkları 
doğru mudur? 

Soru 2. Bu kurufuşta gıtia alımları, US AŞ ihale 
ve Alım Yöne'fernel'iğijne uygun yapılmakta mıdır? 

Soru (3. USAŞ alımları için, (bakanlığınızca açı
lan soruşturma ısonuöu ne gibi uygunsuzluk saptan-
mışttır, bu sioruşlturminın kapaitıtoasında hangi yet
kililerin e'tk&i olmuştur? 

Vn. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Soru 4. MlGRiOS^tan alınan alımlardan, genel 
müdür yardımcılarımın % 5-10-15 oranlarında pay 
aldıkları söylenmektedir, doğru mu? 

Soru 5. Bu konuda Bakanlık 'Müsteşar Yardım
cısı 'Muammer Işıkoğlu ve Teftiş (Kurulu Başkanı 
Melhmet Yaran'ın dalhli ve sorumlulukları saptanmış 
mıdır? 

Soru 6. Genel 'Müdür Yardımcısı Erdal Kara-
doğan'ın kiş'isel (bazı sarf ve tasarruflarının ve haltta 
Ankara 'Futbol Federasyon 'toplantılarına USAŞ har-
cıralhıyla (gidip geldiği doğru mudur? 

Sbru 7. İki genel müdür yardımcısının, US'AŞ' 
'tan harcırah alarak çeşitli illeri dolaştıkları doğru 
mudur?! 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın Bakan. 
.ULAŞTIRMA BAKANI 'VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
USAŞ Genel IMüdüriüğünün kuruluşu, Ihukukî sita-
itiüsiü bakanlığım müfettişleri tarafından yapılan ince
leme ve soruşturmalar ile alınan neticeler (hakkında 
sizlere bilgi vermek list'iyorum. 

USAŞ Genel 'Müdürlüğü, Türk ve yabancı uçak
larla taşınan yolcu ve Ibagaj yüklerini handling ve 
ve catering, yanıi yer ve ikram hizmetleriyle havaalan
larında lokanta, kafeterya, büfe, satış mağazaları 'hiz
metleri ve hava terminalleriyle havaalanları arasın
da otobüs lişletmedliğinli yapmak üzere 1958'de ku
rulmuştur. İlk kuruluşunda Ticaret Kanunu ve özel 
hukuk hükümlerine ıtalbi bir anonim şirket iken, 8 
(Haziran 1984 tarihinde çıkarılan '233 sayılı Kamu 
iktisadî Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmün
deki Kararname gereğince kamu (iktisadî kuruluşu 
olmuş ve 9 Kasım 1984 Itarihinde de anasita'tüsü- Res
mî Gazetede yayınlanmıştır. Statüsünde de belirtil
diği veçhile, sermayesi 2 milyar l'ira olup bu serma
yenin tamamı devlete aittir. Ayrıca USAŞ, yaptığı 
•bütün ihale ve alımlar da '2886 sayılı Artırma Eksilt
me ve 'İhale Kanununa tabi değildir. 

Sayın milletvekilleri, USAŞ Genel Müdürlüğü
nün üst düzeyinde görevli bazı personelin, yıllardır 
Usulsüz Olarak fazla mesai aldıklarının ihbar edilmesi 
üzerine, 1984 yılının Aralık ayında; ayrıca, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kamu . İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonunun, USAŞ'ın 1983 yılı hesaplarının görü
şülmesi sırasında aldığı karara istinaden, 1983 ve 
1984 yıllarına ait İzaz, ikram ve temsil giderleri ile 
diğer tür sarfiyatlarının, yasa ve yönetmeliklere uy
gun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi için 
de, 1985 yılı Temmuz ayında bakanlığım müfettiş
lerine görev verdim. 

USAŞ genel müdür yardımcılarından Erdal Ka-
radoğan 9 Kasım 1984, Gürol Car da 12 Mart 1985 
ıtarihinde bu göreve 'başlamışlardır. USAŞ'ta uzun 
yıllar genel m'üdür yardımcılığı yapan Meral Akın, 
lise mezunu olması sebebiyle 233 sayılı Kanuna isti
naden -yüksek tahsili olmadığından- başkanlığa ta
yin edilmiş ve aldı geçen de yeni çalışma düzenine 
in'üibalk edemeyerek, 1985 yılı Temmuz ayında gö
revinden kendi isteği ile emekli olmuştur. 

Göreve yeni başlayan 2 genel müdür yardımcısı, 
USAŞ'ın yaptığı ihale ve alımlarda usulsüzlükler ol
duğu hakkında yaygın bir dedikodu olması sebebiy
le, Ibütüln alım ve ihaleleriyle, giderleri kontrol etmek 
ve tasarrufta bulunmak için gerekli düzenlemeleri 
yapmışlardır. 

Bakanlık (müfettişleri tarafından, USAŞ'ta, usulsüz 
fazla mesai ödenmesi ve tüm ihaleler ile giderlerin 
incelenmesi devam ederken, bu soruşturma ve ince
lemelerden memnun olmayanlar tarafından, 1985 yı
lı Eylül ayından (itibaren, Ali Can müstear ismi ve 
sahte İmzalar kullanılarak, adres bildirilmeden bazı 
milletvekilleri, bakanlar ile kuruluşlara muhtelif ta
rihlerde ihbar mektupları gönderilmeye başlanmıştı. 
İhbar dilekçelerinde, Atatürk Hava Limanı İkram 
Başkanlığının yılda bir milyara yaklaşan alımlarının, 
USAŞ ve ihale yönetmeliğine aykırı olarak özel Iblir 
kuruluş olan Migrostan satın alındığı, bu satın alın
malar dolayısıyla genel müdür yardımcıları Erdal Ka-
radoğan ile Gürol Çan'ın USAŞ'ı Migros'a peşkeş 
çektiği, Genel (Müdür Yardımcısı Gürol Car'ın ar
kadaşlarına verdiği yemeğin bedelini USAŞ'a ödet
tiği, Genel (Müdür Yardımcısı Erdal Karadoğan'ın 
ise, evinin mutfak ihtiyaçlarını MUgrös'fcan temin et
tiği iddia edilmiştir. 

«Muhbirin, sahte isim ve imza kullandığının tespit 
edilmesine rağmen, (ileri sürülen iddiaların incelen
mesi için, bakanlık teftiş kuruluna 1 ElMm 1985 ta
rihinde emir verdim. (Balkanlık teftiş kurulu başkanı
nın başkanlığında üç denetim elemanı tarafından ya
pılan inceleme ve soruşturma neticesinde, 12 Kasım 
1985 (tarihinde rapor tanzim edilmiştir. 

22 — 

Aynı iddiaları ihtiva eden İhbar dilekçesinin bir 
sureti, Adalet Bakanı 'Sayın Necat Eldem tarafından 
İstanbul Şişli Cumhuriyet Savcılığına da intikal etti
rilmesi üzerine, cumhuriyet savcılığınca da 1985/ 
11118 numaralı hazırlık soruşturmasına başlanmıştır. 

Hazırlık soruşiturması safhasında, cumhuriyet sav
cılığınca, adı 'geçen iki genel müdür yardımcısının 

I ifadeleri alınmış ve cumhuriyet savcılığının talebi öze-
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rine 'de, (bakanlık müfettişleri tarafından tanzim edi
len raporun (bir nüshası savcılığa gönderil'miştir. 

Şişli Cumhuriyet Savcılığının, 26 Kasım 1985 gün 
ve 7810 sayılı kararında, sanıkların mesnet suçu iş
lediklerine dair iddiaları teyit eden dava açmaya ye
terli 'delil (bulunmadığından, sanıklar hakkında taki
bata yer olmadığı ibeMrtilerek takipsizlik kararı ve
rilmiştir. 

Bakanlığım müfettişleri (tarafından tanzim edilen 
raporlar ile adlî 'mercilerin vermiş 'olduğu karara ve 
yapılan incelemelere göre, Sayın Hlilmi Na'l<bantoğ-
lu'nun sorularına kısaca cevap veriyorum. 

UŞAŞ Genel Müdür yardımcıları Gürol Car ile 
Erdal Karadöğan'ın, gıda alımlarında Usulsüzlükler 
yaparak görevlerimi kötüye kullandıkları iddiası dbğ-
ru değildir. IBu kuruluşta (gıda alımları, İhalen USAŞ 
thale ve AD(m Yönetmellğiıne uygun olarak 'yapılmak
tadır. İhale ve Alıım Yönetaeliğinin, günün şartları
na uygun olarak değiştirilmesi için de çalışmalar ya
pılmaktadır. 

'USA'Ş alımları içlin yaptırmış olduğum söruşftur-
ma neticesinde, uygunsuz 'bir durum olmadığı gö
mülmüştür. Bu soruş'turmanın kapatılması İçin hiçbir 
yetlkıiHn'in etkisi olmamışltır. Tanzim edilen müfettiş 
raporlarında ve savcılığın kararında, adi geçen genel 
müdür yardımcılarının usulsüz bir işlem yapmadık
ları 'tespit edil'miiştir. 

iMlGRJÖS'tan yapılan alımlarda, genel müdür yar-
dırncılarının yüzde 5 ile yüzde 15 oranlarında pay 
aldıkları iddiası da doğru değildir. MİĞROS-Türk 
Ticaret Anonim Şirketinin sermayesinin yüzde 49,11 "i 
kamu sektörüne, (yüzde l'6,'67Vi Ziraat Bankası, yüz
de 13,88'i Toprak Mahsulleri Ofisi, yüzde 11,67'si Et 
ve IBalılk Kurumu, yüzde 6,89'u İstanbul Belediyesi), 
yüzde 50,89luk 'bölümü 'ise özel 'sektöre (bunlar da, 
Temel Ticaret Yatırım Anonim Şirketi, SETUR-Ser-
vis Turizm An'onim 'Şirketi ve dört Özel kişi) aittir. 

Sermayesinin yarıya yakın Ibir kısmının resmî sek
töre alt olması sebebiyle, MİGRöS yarı resmî bir 
kuruluş hüviyeti kazanmakta olduğundan, bu kuru
luşun adı geçenlere muhtelif oranlarda pay verme
sinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir. 

Yapılan 'inceleme ve sorşturmalar ile Müsteşar 
Yardımcısı (Muammer Işıkoğlu'num h'içlbir ilgisi »bu
lunmamaktadır. Bu (inceleme ve söruşlturmaları, gö
revleri gereği Teftiş (Kurulu Başkanı Mehmet Ya
ran ile (bakanlık müfettişleri yapmış ve tanzim ektik
leri rapor da tarafımdan uygun' görülmüştür. 

Genel Müdür Yardımcısı Erdal Karadbğan'ın, 
kişisel bazı sarf ve tasarrufları için ve hatta Ankara 
'Futbol Federasyonu toplantılarına USA'Ş harcırahı 
ile gidip (geldiği iddiası da doğru değildir. 

Erdal Karadöğan'ın, '25 Şubat 1985 ile 11 Tem« 
muz 198(5 tarihleri arasında Ankara'da Futbol Fede
rasyonunda üye olarak çalıştığı ve Ibu süre içinde 
Ankara'da yapılan Ibir toplantıya 12 Haziran 1985 
tarihinde işltirak e'tiüği tespit edilmiştir. 

İki genel ünüdür yardımcısının, UISAŞ'tan harcı
rah alarak çeşitli illeri dolaştıkları iddiası da doğru 
değildir. Hec iki genel müdür yardımcısının, USAŞ' 
in hizmet verdiği Ankara, İzmlir ve Antalya illerine 
görevleri gereği gittikleri, yapılan inceleme neticesin
de anlaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bakanlığım müfettişleri ta
rafından tanzim edilen raporlara 'istinaden, 1981 ile 
1984 yılları arasında, üst kaideme yöneticilerinin so
rumluluk ve ciddiyeti ile bağdaşmayan, usulsüz ve 
kendi menfaatlerini kollayıcı şekilde, mazeret ve se
nelik izinde, raporlu ve (hastanede veya başka bir şe
hirdeyken, fazla mesai yapmadıkları halde fazla me
sai yapmış gibi ücret alan; ayrıca, bazı ihalelerde 
de usulsüz işlemler yapan yedi personelin, 22.11.1985 
tarihli Yönetim -Kurulu kararıyla işlerine son verile
rek, kıdem ve ihbar tazminatları Ödenmiş ve 'bu taz
minat ödenlirken de fazla adıkları übre'tler ilgililerden 
tahsil edilmiştir. 

USAŞta »genel müdür yardımcılarının yaptığı ye
ni düzenlemelerden ve müfettişlerin spruş'turma yap
malarından menfaati zayi olanlar ile görevden ayrı
lan personelden 'bazılarının müsteşar Ali Can ismiy
le veya isim&iz olarak, aynı iddiaları ileri süren ih-
Ibar dilekçeleririi mulritelilf makamlara göndermeye de
vam ettikleri görülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ıflAINlAlP sıralarından al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nallbanttoğlu, bir açıklamanız olacak mı? 
HÜUMİİ NAUBANTOÖLU ((Erzurum) — Evet 

dfendlim, 
(BAŞKAN — (Buyurun Sayın Nalbanltoğlu. 
HÎUMlt NAUBANTOÖUU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; •hepinizi saygıyla selam
larım. 

Sayın bakanın verdiği izahata çok memnun ol
dum; teşekkür ederim. Esasen, kendileri işi ele aldık-
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lan takdirde, talbiî 'ki, at oynattırmayacaklafdır. 'Ben
deniz, saym bakanımızı uzun zamandır burada göre
mediğim liçin, Wiç olmazsa (bu vesileyle huzurunuza 
getirelim dödik. ^Gülüşmeler) 

'işin c'iddî tarafı 'da var. Sayın bakanımız îşe par
mak bastıktan sonra, bu işin üstesinden geleceğine 
eminiz; çünkü, PTT Genel 'Müdürlüğü kionulsunda. ba
na hakikaten güven vermişlerdir, ben buna inanıyo
rum. 

Bana gönderilen ilhlbar mektuplarının foltlokopieri 
var; kendisine takdim edeceğim. Ayrıca, «IM'odern 
Türkiye» aylık mecmuasında genel müdür Ve genel 
müdür yardımcıları suçlanmakta, bir başka 'dergide 
de ıgend müdür suçlanmakta; hangisi doğrudur bile
miyoruz. Tabiî sayın bakanımızın bunların üzerinde 
duracaklarına eminim. Meseleye parmak basmışlar
dır. IBu bakımdan, mutmain olarak sizleri tekrar se
lamlarım. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın NalbariCoğlu-. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'm, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi 6/670) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Ârıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fo
nunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından soruşu 
yer almaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın, bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ârı

kan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 - 1985, yılları gelir ve giderle

rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ârıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle 
ilgili Faaliyetleri Düzenleme Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sorusu yer almaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar'm sorusu, izinli olması 
nedeniyle ertelenmiştir. 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ârı
kan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ârıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim 
Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından so
rusu yer almaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ârı
kan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Ârıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonunun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sorusu yer almaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ârı
kan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılla
rı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Ârıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu yer al
maktadır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ârı

kan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Ârıkan'ın Afetler Fonunun 1984 - 1985 
yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu yer almaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
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Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'-
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/676) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Planlama Teşkilatı 
Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu yer almaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'-
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (61677) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve 
Geliştirme Fonunun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından soru
su yer almaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-

nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' -
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

.15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
'Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 11, 12, 13, 14 ve 15 inci sıralardaki, 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
soruları, İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca ertelen
miştir. 

16. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'mn, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN— 16 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'mn, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne 
gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
, vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanınan sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Diyarbakır Milletive-
kili Kadir Narin'in, bazı vatandaşların işkence sonu
cunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Ali
ağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/746) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, İzmir Milletvekili Aş
kın Toktaş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine iliş
kin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Toktaş?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

20. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'm, hayalî ihracat iddiasıyla hakların
da işlem yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yok. 

— 25 — 
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Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Yok. 

Soru ertelenmiştir. , 
21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-

kan'm, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 .-. 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu var
dır! 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Balkanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu var
dır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 
yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliş
tirme Fonunun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu 
vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teş
viklerine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, 1980.- 1985 yıllarında kul
lanılan ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından 
sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

25. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 25 inci sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

26. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Adana Milletvekili Me
tin Üstünel'in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fab
rikasınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı biber 
alımlarına ilişkin Taran Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu vardır. -

Sayın Üstünel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve-
demir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İs
tikrar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç 
edilen kütük ve demir - çelik mamullerinin Destekle
me ve Fiyat İstikrar Fonuna etkisine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu 
meydana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

26 — 
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29. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik, şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 29 uncu sıradaki, Samsun Milletve
kili Sayın Hasan Altay'ın sorusu, Sayın Hasan Altay'ın 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

30. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar 
Köyü Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, V es tel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 

BAŞKAN — 31 ve 32 nci sıralardaki, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'na ait sorular, İçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

33. — ^Trabzon Milletvekili Osman Bahadırın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/702) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdük
leri iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bahadır?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında ger
çekleştirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/703) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'm, 22.6.1984 - 31.12.1984 ta
rihleri arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihraca
tına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
35. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan toprak 
satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/622) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Güney Anadolu Projesi ne
deniyle yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 36 nci sırada, Adana Milletvekili Nu
ri Korkmaz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-

kariın 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında ger-
çekteştirilen mercimek ve nohut ihracatına Hişkin Dev- ' 
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Edime Milletvekili Tür
kân Turgut Arıkan'ın, 15.6.1985-31.12.1985 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ihracatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sorusu vardır. 

Sayın Arikan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın (balkan?. Ydlclar. 
Soru erMenımiştir. 
38. — Tokat Milletvekili Enver Özcariin, Sivas 

İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

'BAŞKAN — 38 inci sıratta Tokat Milletvekili En
ver özcan'ın, Sivas (Hi Gemerek ÜçesindekÜ TUĞSAN 
Fabrikasına 'İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından so-. 
rusu vardır. 
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Sayın özcan?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
39. .— Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 

İli Banaz Orman Bölge Sefine ilişkin Tarım Orman 
ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Oemıir'in, Uşak İli Banaz Onman Bölge Şefi
ne ilişkin Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanından so
rusu vardır. 

»Sayın Demir?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'balkan?. Yoklar. 
Soru ertedenmiştir. 
40. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk1 

ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz İhsan Ha's'türk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Genel Müdürlüğüne tahmis edilen resmî ta
şıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar (Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Hastürk:?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın (bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin

göl İlirtde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, İçel Milleüvdkili 'Meh
met Kocabaş'ın, Bingöl İlinde bazı emriiyet görevli-. 
ierince çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sorusu vaizdir. 

Sayın (Kooalbaş?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tuum'un, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Balıkesir Muletvekila 
Cahit Tutum'un Ayvalık Koyunda kurulan midye üret
me çiftliğine ilişkin 'Başbakandan sorusu vardır. 

ıSayın Tutum?. Yoklar. 
»Sayın 'Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmtiştir. 
43..— Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-

cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin hiçleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 
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BAŞKAN — 43 üncü sırada, Zonguldak ,MİUet-
vekilü Muhteşem Vasıf YücePin, Ordu U'i Aybastı İl
çesi Beliefdiye 'Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmliştir. 
44. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir"m, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, İzmir Millervekıil 
Hüseyin Aydemirin, sektörler arasındaki gelir dağı
lımına ilişkin 'Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök^ 
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 45 inci sırada Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın, Oökova Kemeıköy Termik Santra
lı toprak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak-
lar Bakanından sorusu Vardır. 

Sayın Gürpınar?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

46. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker*in, Bavye* 
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülkemin, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir 
filme ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenm'iştir. 
47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü' 

nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per* 
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN — 47 nci sıradaki, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi 'Naliban'toğlu'nun sorusu, İçtüzüğüh 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

48. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay* 
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz* 
lü soru önergesi (6/705) 
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BALKAN — 48 inci sırada (Kayseri Milletvekilli 
Mehmet Üner'in, Kayseri İlli Develi İlkesi Kızılk Kö
yündeki atfet konutları inşaatına ilişiklin Bayındırlık ve 
İskân Balkanından korusu vardır. 

Sayın Üner?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın hakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
49. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir ilindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi {6/709) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Balıkesir Milletveki
li Davut Albacigllin, Balıkesir İlindeki zeytin üreci-
üMerinin 'bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından dorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?. Burada. 
Cevap verecek sayın ibakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir.; 

50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Erdek Belediyesi mücavir alanı 
içine alınan !bazı köylerde vatandaşlara yapı ruhsatı 
verilmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve lslkân Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yok. 
İSoru ertelenmiştir. 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca 
ıskontoya ta'bi tutulmasına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Abacıgil?. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgifin, Ba

lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut, Abacıiglllin, Balıkesir yöresindeki tohum üreti

cilerinin alacaklarına- ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?. Burada. 
Cevap verecek sayın 'balkan?. Yok. 
ıSoru ertelenmiştir. 
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir - Kepsut İlçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/713) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Balıkesir' - Kepsult İlçesi Dispan
serinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sorusu vardır. -

Sayın Abacıgil?. Burada. 
Cevap verecek «ayın (bakan?. Yok. 
(Soru ertelenmiştir. 
54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er

dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/714) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Albacııgilln, Erdek Belediye Başkanına ilişik in 
İçişleri Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?. Burada. 
Cevap verecek sayın ibakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu 
Bucağı Madra Orman Bölgesindeki kes'tane ağaçları
nın kesim nledenüne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?. Burada. 
Cevap verecek sayın İbakan?. Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 
56. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 

İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, Muğla Milletvekıili İd-
ris Gürpınar'ın, (Muğla İli Milas tlçesinün bazı köyle
rindeki fıstık çamlları ürünlerinin toplanmasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Gürpınar?. Burada. 
Cevap verecek sayın "bakan?. Yok. 
Soru ertel'enım'iş'tir. 
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57. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara
yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan üc
rete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/718) 

58. —j Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş -• Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın •-• Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırltklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

BAŞKAN — 57 nci sıradaki, Ordu Mİlfefvekili 
'Bahriye Üçok'un; 58 ve 59 uncu sıralardaki Kahra
manmaraş Milletvekili Mehmet Turan 'Bayezit'in so
ruları, soru sahiplerinin izinli olması nedeniyle ertelen-
rriişitÜr. 

60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı ortayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

ıBAŞKAN — 60 inci sırada, Hatay MİlfetVekıili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, Hatay İtlinde ortaya çıka
rılan Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı ola
yının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Demir taş?, Yok. 
Cevap Verecek «ayın 'bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
61. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı

yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

BALKAN — 61 inci sırada, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Sıkıyönetim. Kanununa göre görevle
rine son verilen öğretmen ve öğretim üyelerine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu 
vardır. 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKUFLERİYLE 

/. — 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(1/737) (S. Sayısı : 437) (1) 

(1) 437 S. Sayılı Basmayazı 13.5.1986 tarihli 104 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

Sayın Fırat?. iBurada. 
Cevap verecek sayın hakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
62. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına bas^ 
ki ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Mus'tafa 'Murat ıSokmenoğlu'nun sorusu, Sayın Sök-
menoğlu'nun izinli oliması dolayısıyla ertelenmiştir. 

63. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urafm, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, fetanbul Milletvekili 
tbrahifn Ural'ın, Avrupa ıgüreş şampiyonasından önce 
Bolu kampında cereyan eden olaylara ve Güreş Fede
rasyonu Başkanına ilişkin 'Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Ura!?. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın hakan?. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, de

miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/745) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, tamir M'üUetvekili 
Hüseyin Aydemir'in, demiryollarırim modernizasyonu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?. Burada, 
Cevap Verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
65. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençilk ve Spor Bakanından sözlü soru öner-^ 
gesi (6/747) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat SÖkmenoğlu'nun sorusu, Sayın Sök-
'menoğlu'nun izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Tdkliifilerİyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
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Dünkü birleşimde tasarının tümü üzerinde Ana
vatan Partisü Grubu adına bir sayın üye konuşmuş
l a 

Simidi söz sırası Sosyaldemökrat Halkçı Parti 
Grulbu âdına Sayın (Salih Alcan'da. 

Buyurun Sayın Alcan. (SHP sırallarından alkışlar.) 
SHP GRUBU ADINA SAIİH ALCAN (Tekir

dağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyail-
demokrat Halkçı 'Parti Grubu adıma 1380 sayılı Su 
Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı üzerindeki ıkonuşmama, denizlerin 
kıirlenmesıinin (baştan, önlenmesi, sonradan temizlen
mesinden çok daha kolay ve ucuzdur anafikrini 
ifade ederek başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye ve dünya nüfusu
nun hızla artışı sonucu, insan beslenmesinde özel
likle hayvansal protein kaynaklarının ıgeliştiri'lmesi 
ve yenilerinin bulunması zorunluluğu doğmuştur. Ül
kemizde geçim şartlarının ağırlaşması, nüfusun hız
la artması ve buna karşı 'bilhassa hayvansal igıda te
minindeki güçlükler, halkın besin maddesi tüketimi
ni bitkisel gıda maddeleri etrafında yoğunlaştırmak -
tadır. 

Türkiye'de nüfusun yılda yüzde 2,6 oranında art
tığı göz önüne alınırsa, modern 'beslenmede fert 'ba
şına düşeri 'günlük 6 gram civarında hayvansal pro
tein ihtiyacını karşılamak üzere gerekli tedbirler alı
namadığı takdirde, çok 'büyük sorunlarla karşı kar
şıya gelineceği artık toMinmelidir. 

Su ürünleri, insan beslenmesinde gerekli olan 
hayvansalı proteinin en ucuz temin edilebileceği kay
naklardan biridir. IBaliketi, bünyesinde yüzde 17-20 
arasında protein ihtiva etmekte ve vitamin, fosfor, 
iyot gibi maddelerce zengin olması bakımından, özel
likle Karadeniz 'Bölgesindeki halkın beslenmesinde 
önemli tok yer tutmaktadır. 'Protein kaynağı olarak 
fert başına yıllık balık tüketimi Portekiz, ispanya ve 
Fransa'da 20 ilâ 40 kilogram arasındadır. Türkiye' 
de ise fert başına 8 kilogram balık: tüketilmektedir. 
Gerçekte, nüfusumuzun yüzde 60'ı yılda ortalama 1 
kilogram balıketi yememektedir. IBu durum, bizde 
son yıllara ıkadar konuya gereken önemin verilme
diğini göstermektedk. 

Türkiye, 7 200 kilometre uzunluğunda kıyı şeri
dine, 175 715 kilometre uzunluğunda akarsuya, 
203 550 hektar tabiî göle, 39 531 hektar baraj 
gölüne ve sayısı her gün artan göletlere sahip ol
masına rağmen, balıkçılığımız halen küçük ve ge
leneksel İkiyi balıkçılığı şeklinde olup, üretimi düşük 
seviyededir. 

Uzun yıllar yüksek istihsal (kapasitesine rağmen, 
gerek (kamu gerek özel teşebbüs yatırımlarının nok
sanlığı, bunun yanında teknik bilgi yetersizliği, araç-
gereç yokluğu, değenlendirme ve pazarlama sorun
ları, kredi yetersizliği nedenleriyle, balık istihsalin
de devamlı bk artış olmamıştır. Genelde beş yıllık 
planlarda, su ürünleri politikası tam uygulanmadığı 
için, plan hedefleri önemli ölçüde geride kalmıştır. 

Deniz ürünleri üretimi ve avlanma teknolojisi iki
ye ayrılmaktadır : 'Bunlardan, üretim projeksiyonunu 
ele aldığımızda; su ürünleri üretiminin yılda ortala
ma yüzde 8-9 artırılması hedef alındığı halde, mev
cut darboğazların aşılamaması, öngörülen tedbirlerin 
yerine getirilememesi nedenleriyle, bu hedeflere ula
şılamadığı görütmek'tedk. 

Türkiye'de deniz ürünleri üretimi projeksiyonu
nun' yapılabilmesi için, halen avcılık yaptığımız ve 
yapabileceğimiz sahalardaki stoklarla, bunlardan av-
lanılabilecek miktarların bilinmesinde mutlak zaru
ret vardır. 

Türkiye'de balık üretimini artırmada en etkin rol 
oynayacak olan husus, soğuk zincir ve değerlendirme 
•tesislerinin geiiştkiletoilmesi, öncelikle -iç pazarlama 
olanaklarının artırılmasıdır. Ayrıca, yeni tesislerin 
gerçekleşmesi halinde, deniz ürünleri artışı sağlaya
cağımız açıkça görülmektedir. 

Stokların tespitine baktığımızda, Türkiye'de ham
si ve istavrit stoklarının tespitinden başka bir stok 
tespiti yapılmadığı görülecektir. Diğer balık cinsle
rinin stok tespitleri de mutlaka gerçekleştirilmeli ve 
stok durumları devamlı takip edilmelidir. Stok du
rumları bilindiği ölçüde, bunların rasyonel kullanılma 
esasları belirlenebilecek ve Türkiye'nin deniz ürün
leri istihsalinde erişilebilecek noktalar tespit edilebi
lecektir. 

Eğitim : Kamu sektörünün bu konuda yetiştiril
miş elemanlara ihtiyacı giderek artmaktadır. Geliş
tirilmiş teknolojiyi öğrenerek, araştırma, işleme, pa

zarlama, sevk ve idare konularında j'etişmiş eleman
lara ihtiyaç olduğundan, bir su ürünleri yüksekoku
lunun açılarak, yetişmiş eleman açığının kapatılması 
amacıyla biyoloji ve ziraat yüksek mühendislerinin, 
veterinerlerin, lisansüstü programlı bir çalışmaya ta
bi tutulmaları yararlı olacaktır. 

Balıkçılığı profesyonel olarak yapan gençlerin ve 
balıkçı patronlarının kısa süreli kurslara tabi tutul
ması da gerekmektedir. 

Balıkçı liman ve barınaklarının nerelere, hangi 
özelliklerde yapılması gerektiği, Tarım Orman ve 
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Köyişleri Bakanlığının başkanlığında, ilgili kuruluş 
temsilcilerinden oluşturulacak bir heyetçe etüt edil
melidir. 

Balıklar, yumuşakçalar, kabuklular ve sünger 
üretimi konusuna gelince : Türkiye'de bugüne ka
dar deniz ürünleri yetiştiriciliği konusunda, henüz 
bir işletme kurulamamıştır. Deniz ürünleri üretimi 
konusunu balıkçıya tanıtmak ve teşvik edici olmak 
üzere bazı işletmelerin kamu sektörünce kurulması 
sağlanmalıdır. Kurulmasına öncelik verilecek işlet
meler; midye, kefal, çipura, mersin balığı ve karides 
yetiştiriciliği işletmeleri olarak tespit edilmelidir. 

Sünger mevzuunda, memleketin en önemli ve çö
zümü mutlak şart olan problemi, ham, yarı işlenmiş 
veya işlenmiş süngerin pazarlanmasıdır. Denizleri
mizde, zamanında toplanmayan süngerler, belirli bir 
yaştan sonra ölmekte ve millî servet ziyan olmakta
dır. Son senelerde yapılan bir etütte, toplanan sün
gerlerin yüzde 80'inin ölü olduğu görülmüştür, ön
celikle sünger ürününün pazar araştırması yapılarak, 
işlenip ihracını sağlamak, sünger ürünleri için mer
kezî bir yerde sünger fabrikası kurulmasını sağlamak, 
avcılık esaslarının tespit edilmesini ön plana almak 
gerekmektedir. 

Diğer bir konu da deniz yosunlarıdır. Beslenme
den, kimya sanayiine kadar birçok yerde kullanılma 
imkânı olan yosunların, denizlerimizdeki stokları bu 
plan döneminde tespit edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, açık deniz avcılığına ge
lince : Bir yandan, daha kendi denizlerimizdeki po
tansiyelden yeteri kadar istifade edemezken, açık 
deniz balıkçılığı, Süveyş ve Cebelitarık ötesi balıkçı
lık gibi bizim tradisyonumuza tamamen yabancı 
olan ve bugünkü şartlarda rantabl olmayacağı tah
min edilen bu girişimin henüz erken olacağı görüşü 
benimsenerek, bunun yerine, açık deniz balıkçılığına 
geçmenin gerekli olduğu görüşü savunulmalıdır. 

Bu plan döneminde, bu tür balıkçılığa geçişin bir 
hükümet politikası olacağı ve esasen bakanlıklarara-
sı bir komisyonda detaylı bir şekilde incelenmesi ge
rektiğine inanmaktayız. 

Avlanma teknolojisi açısından, mevcut avlanma 
filomuz pazarlama alanlarının yetersizliği nedeniyle 
tam kapasite çalışmamaktadır. Türkiye'de inşa edi
len balıkçı tekneleri kıyı balıkçılığına elverişli tek
nelerdir. Bazı deniz ürünlerinin avcılığında kullanı
lan etkili yöntemler ve araç - gereçler Türkiye»de he
nüz bilinmemektedir. Kullanılması faydalı görülen 
araç - gereçler önce araştırma enstitülerince denene-
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rek en kullanılışlı olan şekli bulunmalı ve daha son
ra balıkçıya benimsetilerek yaygınlaştırılmalıdır. 

Diğer taraftan, çeşitli türlerin yakalanmasında 
kullanılan ağların en uygun göz açıklıklarını tayin 
etmek amacıyla türlerin biyolojilerini esas alan bir 
seri araştırmaya da ihtiyaç vardır. 

İç su ürünlerine gelince : Genel olarak Türkiye 
balıkçılığı diğer ülkelere göre hem istihsal ve hem 
de istihkak bakımından çok geridedir. Dünya dev
letleri arasında su ürünleri istihsali bakımından 16 
veya 17 nci sırada yer alan ülkemizin toplam üreti
mi, ortalama olarak 250 bin tondur. Bu miktarın 
yüzde 8'i iç sulardan elde edilmektedir. Tabiî göl
ler, kıyı gölleri, baraj gölleri, göletler, akarsular ve 
sulama kanalları, iç suları teşkil etmektedir. Toplam 
iç su alanı 1 127 046 hektardır; tabiî göl alanı 
906 118 hektar, kıyı gölleri 66 234 hektar, baraj göl
leri 154 bin hektar, göletler ise 690 hektardır. Tabiî 
göllerin yüzde 30'unda su ürünleri istihsal edilmek
te; geri kalanında ise suyun acı, tuzlu veya sodalı 
oluşundan üretim yapılamamaktadır. Son yıllarda, 
kültür balıkçılığı yapma eğilimi de fazlalaşmaktadır 
ve buna yardımcı olmak gerekmektedir. 

Sorunlara gelince : Araştırma ve araştırıcı ek
sikliği, mevcut göllerde biyolojik ve hidrolojik yön
den araştırmaların yapılmaması, stok ve su ürünleri 
cinslerinin tespitinin yapılmaması; kamu kesiminde 
çalışan teknik eleman ve araştırıcı sayısındaki yeter
sizlik, bazı göllerin atıl vaziyette kalmasına neden 
olmaktadır. 

.Eğitim sorunlarına gelince : Su ürünleri konu
sunda eğitim yapan okul ve üniversitelerin olmayışı, 
teknik eleman ve teknisyen kadroların eksikliğine 
sebep olmaktadır. Bu durum, hizmetlerin etkin ola
rak yapılmasını engellemektedir. Göl kıyılarına yer
leşen insanların eğitimsizliği, üretimin artmasına en
gel bir faktördür. 

Pazarlama konusunda, değerlendirme, depola
ma ve nakliye imkânlarının eksikliği,, istihsalin ar
tırılmasını olumsuz etkilemektedir. Su ürünlerine ait 
değerlendirme tesislerinin yetersiz .oluşu, bir kısım 
üreticiye bağımlı durumu getirmekte ve bu üretici 
elindeki ürününü zararına satmaktadır. 

Yasak ve zararlı avcılık, topyekûn su ürünleri
ne zarar veren tehlikeli metotlarla (dinamit, sönme
miş kireç, kuvvetli ışık vesaire ile) avlanma, mevcut 
stokları azaltmakta, birçok türferin de yok olma-
sma sebep olmaktadır, Koruma - kontrol örgütünün 



T. B. M. M. B : 105 14 . 5 . 1986 0 : 1 

yetersiz oluşu, her geçen gün, daha fazla kayıplara 
sebebiyet vermektedir. 

Çevre 'kirlenmesine ıgelince: Sanayi kuruluşlarının 
artık maddeleri ile pis suların ve deterjanların sula
ra karışması, su canlılarının kitle halinde ölmesi
ne yol açmaktadır.- Ülkemizde, endüstrileşme her 
geçen gün artmakta ve yeni fabrikalar kurulmakta
dır. .Şimdiden bunları göz önünde bulundurmaz, ar
tık maddeler kontrol altına alınmazsa, yakın bir ge
lecekte 'su ürünleri yönümden telafisi imkânsız kayıp
lara uğrayacağımız açMır. 

Değerli milletvekilleri, memleketimizde kültür ba
lıkçılığı sorunları da ıgöz önüne bulundurulmalıdır. 
Ucuz ve kaliteli 'balık yeminin temin edilmemesi baş 
sorundur. Ayrıca yetiştiricilerdeki teknik 'bilgi ek
sikliği ile yatırım ve işletme kredilerinin zamanında 
ödenmemesi, ya tesislerin 'öngörülen zamanda ta-
mamlanımamasına veya verimli olarak işletilmeme-
lerine sebep ıdlmak'tadır. 

'Kültür (balıkçılığının, yem, 'hastalıklar ve pazarla
ma sorunlarının çözümü ile kredi ve hibelerin zama
nında verilmesi, anılan işletmelerin kısa dönemde 
üretime geçmesini sağlayacaktır. 

İSu ürünleri konusunda araştırma yapan kuruluş
larda reorganizasyon sağlanmalıdır. Deniz (Kuvvet
leri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oş'innografi 
Dairesi çeşitli araştırmaları yapabilmekte ise de su 
ürünleri ile ilgili 'direkt araştırmaları aynı şekilde 
yapamamaktadır. Aynı dairede, fosfat, nitrat, sili
kat, tuzluluk, oksijen, akıntı, meddücezir, /dalga 
boyu yükseklikleri ve plankton analizlerine ait do
neler mevcuttur ve bunlardan yararlanılmalıdır. 

Ayrıca, resmî 'araştırma kuruluşlarinın su ürün
lerine yönelik araştırmalarından faydalanılmalıdır. 

Hidroloji enstitüleri, Seyir Hidrografi ve Oşinog
rafi Dairesi ile diğer araştırma kuruluşları arasın
da koordinasyon (sağlanarak, araştırmaları elde etme 
yolları aranmalıdır. 

İSu ürünleri konusunda, gelişmiş ülkelerdeki ensti
tü ve diğer kuruluşlarla ilişki kurmak suretiyle, bi
limsel ve teknik konularda eleman yetiştirilmelidir. 

Araştırmalar için gerekli olan araç - gereç ve 
kimyasal maddelerin satın alınmasında veya yurt dı
şından getirilmesinde kolaylıklar sağlanmalıdır. 

Araştırmacılar malî yönden 'tatman edilmelidir. 
TÜBİTAK bünyesinde su ürünleri araştırma ve ih- . 

tisas ıgrübu kurulmalıdır. Uygulamaya dönük araş
tırmalara öncelik tanınmalı, sonuçları ivedilikle pra
tiğe intikal 'ettirilmelidir. 

Doğal göl ve barajların biyolojik etütleri yapıl
malıdır. 

Denizlerde ve iç sularda su ürünleri stok tespit
leri yapılmalıdır, 

Deniz ve iç sularda kültür balıkçılığına geçilme
si için gerekli araştırmalar ivedilikle yerine getiril
melidir., 

!Su ürünleri işleme ve pazarlama teknolojisine 
ilişkin araştırmalar da aynı zamanda yapılmalıdır. 

Değerli millelJvekilieri, su ürünleri kredileri, (Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından su ürün
leri üreticileri ve kooperatiflerine açılan krediler) 
mevzuat hükümlerinin yerine getirilmeyişi nedeniyle, 
yeteri miktarda hedefine ulaştırılmamaktadır. Bunun 
başlıca nedeni; kredi isteminde bulunan üreticiden, 
'krediye karşılık, banka mevzuatına göre maddî temi
nat isfcenilmesidir. Oysa üreticinin kefil bulması müm
kün olmadığından, avlanmakta kullandığı araç - ge
reçlerini, kredilendirmeyıi meslek edinen komisyon
cu, kabzımal, tüccar gibi şahıslara gitmekle alıyor, 
bunun sonucunda da elde ettiği ürününü çok düşük 
fiyatlarla, krediye karşılık komisyoncuya . vermek 
zorunda kalıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca verilen 
krediler beş grupta •toplanmaktadır: Bunlar, çevirme 
ve işletme kredileri; donatım kredileri; sürüm ve sa
tış kredileri; tesis ve edindirme kredileri ve su ürün
leri sanayii kredileridir. (Bunların (bürokratik engel
leri, ağır (şartları, üreticiyi kredi almaktan kaçırmak
tadır. 

Türkiye'de su ürünleri sektörünün anasorunların-
dan biri de; üreticilerin yeterli ve bilinçli ölçüde 
örgütlenememeleridir. Kurulan kooperatiflerin ama
cına uygun biçimde faaliyet göstermelerine ve geliş
melerine, malî güçlüklerin yetersizliği engel olmak
tadır. 

Ayrıca, bazı. 'kooperatiflerin ise yönetim kurulu 
çalışmamakta, ortaklar ve müdür arasında güven
sizlik bulunmaktadır. Bazı kooperatif başkan ve yö
netim kurulu üyeleri, balıkçılıkla iştigal etmedikle
rinden, üyelerle ıgeçİm sağlayamamaktadırlar. 

Hızla artan (nüfusumuzun (hayvansal protein ihti
yacını temin etmek, istühlak olunmayan ve ihtiyaç 
fazlası su ürünlerinin ihracını 'geliştirmek, mevcut 
su (ürünlerimizin kalite ve stoklarını muhafaza et
mek için, koruma - kontrol görevinin en iyi şekil
de yapılması elzemdir. 

Türkiye'de su ürünleri üretiminin ileri ülkeler se
viyesine gelebilmesi için, mutlak surette, konunun po-
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litikasının ve yatırımlarının çok iyi "saptanması ge
rekmektedir. 

Üretim açısından çok yüksek potansiyele sahip 
olmamıza rağmen, modern av araç gereçlerinin 
yokluğu, failgisiz ve düzensiz avcılık, muhafaza, de
ğerlendirme ve pazarlama olanaklarının yetersizliği 
yüzünden mevcut potansiyelden gerektiği kadar fay
dalanamamaktayız. Soğuk zincirin kurulmaması da 
su ürünlerimin üretimini azaltmaktadır. 

Türkiye'de su ürünleri üreticileri ve avcılarının en 
çok şikâyet ettikleri konuların başında, pazarlama 
gelmektedir. Su ürünlerinin fiyatlarında görülen dü
zensizlikler, üretim bol olduğu zamanlarda fiyatın 
düşük, az olduğu zamanlarda fiyatın yüksek oluşu, 
üreticiyi üzmektedir. 

Türkiye'de ,su ürünlerinin fiyatları şu şekilde te
şekkül etmektedir: Su ürünleri, üretici - komisyon
cu ? kabzımal - toptancı - perakendeci - küçük pera
kendeci zincirinden geçerek tüketiciye ulaş/ır. Bura
da en büyük payın komîsyoncu ve kabzımallarda 
kaldığı görülmektedir. 

Su ürünleri, işlenerek, (balık unu, balıkyağı ve 
(konserve olarak değerlendirilmelidir. 

IBAŞKAN — Sayın A'lcan, toparlayınız lütfen. 

HDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN 
i(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1380 
Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ile ilgili olarak Hür Demok
rat Parti Grubunun görüşlerini arz etmek üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, 
hepinizi, şahsım ve Hür Demokrat Parti Grulbu adı
na saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

Yurdumuz, su ürünü elde edilecek kaynaklar yö
nünden, dünyamda sayılı zengin ülkelerden biridir. Şöy
le ki : Anadolu üç taraftan, ismi dünyaca tanınan 
önemli denizlerle çevrilidir; Karadeniz, Ege Denizi, 
Akdeniz; bir tanesi de Türk Milletinin şansı olarak, 
bütün hudutlarıyla vatanımız üzerinde bulunan Mar
mara Denizi. Bunun dışında, denizi andıracak önem
li büyük göller, barajlar ve akarsular; bunlar su ürün
lerinin önemli kaynaklarıdır. 

Bu kaynak zenginliği karşısında 1983 yılına kadar 
yapılan çalışmalar sonunda, yılda ortalama 551 900 
tion su ürünü elde edilmiştir. Ondan sonraki rakamları 
elde etmek mümkün olmamıştır; çünkü, bu konuya 
sahip çıkacak teşkilat lağvedilmiştir. 

Bu kaynaklardan 33 305 tonu iç sulardan, 518 595 
tonu da denizlerden olmak üzere, toplam 551 900 ton 
su ürünü elde edilmiştir. Yani toplam üretimin 6,6'sı 
iç sulardan, yüzde 93,41ü de denizlerden elde edil
miştir. 

Dünya ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman, ülke
mizin su ürünleri yönünden zenginliği daha da belir
gin bir şekilde görülür : Kore 187 117 ton, Endonez
ya 21 800 ton, Danimarka 50 196 ton, Japonya 
68 085 ton; bunu daha da uzatmak mümkündür. Bu
nun yanında, yaklaşık olarak 600 b'in tona yakın bir 
üretimle Türkiye oldukça ileri bir durumdadır. An
cak, yukarıda verdiğim rakam azamî ürün miktarı 
olmayıp, bu, en ilkel şartlar içerisinde elde edilen ve 
tabiatın kendi kendine bize verdiği b!ir üründür. Bu 
sahada insan zekâ ve kabiliyeti ile modern teknoloji 
uygulanmaya çalışıldığı takdirde, bunun 10 misli ürün 
elde ötmek ve dünyaya su ürünlerini ihraç eden ye
gâne ülke olmak da mümkündür. Allah bize bu ni
metleri vermiştir ve inşallah günün birinde bu kaynak 
kaytbmı da önleyerek o günlere ulaşırız. 

(Değerli üyeler, su ürünleri üretimi önemli bir is
tihdam sahası ve aynı zamanda da vazgeçilmez bir ge
çim kaynağıdır. Bölgelere göre, çalışan nüfusla, su 
ürünleri üretiminde çalışanların oranını incelediğimiz 
takdirde, su ürünlerinin başlibaşına bir sektör olduğu 
açıkça görülür : Karadeniz Bölgesinde çalışan nüfu-

SALİH ADCAN (İDevamla) — Toparlıyorum 
efendim.. 

'Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin su ürünleri 
konusuna Ibugüne kadar gerekli önemi vermediği açık 
seçik 'bilinmektedir. Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının su ürünleri yatırımları için üretim, değer
lendirme, eğitim, ulaşım, ibarınak, pazarlama ve araş
tırma olanaklarını yaratması gerekmektedir. Ayrıca, 
Özel kesim balıkçılarının kooperatif ve birliklerine 
proje esaslarına göre yardım yapmasa gerekmekte
dir. 

(Kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı bulunan su 
ürünleri konusunda yetişmiş teknisyenleri geliştirmek, 
ayrıca onlara yardımcı olmak ve üreticiyi teknik 
yönden aydınlatmak üzere kısa ve uzun vedeli kurs
lar ile seminer ve konferanslar tertiplemesinde ya
rar görmekteyiz. 

Türk insanına daha çok balık eti yedirtmek dilek
lerimle, dalgalarla savaşarak ekmek parası kazanan 
-tüm balık üreticilerine ve işçi kardeşlerime rasgele 
diyerek, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

IBAİŞ/KAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Hür Demokrat Parti Grulbu Adına Sayın Ertuğ-

rul Gökgün; 'buyurun efendim. (HDP sıralarından at
laslar) 
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sun yüzde 35'i; Marmara Bölgesinde çalışan nüfusun 
yüzde 29,2'si; Ege Bölgeslimde çalışan nüfusun yüzde 
116,4'ü; Akdeniz Bölgelinde çalışan nüfusun yüzde 
5,5'lik bir kısmı ile iç bölgelerde çalışan nüfusun yüz
de 13,9'u geçimlerini su ürünlerinden sağlamaktadır
lar. 

İnsan beslenmesi konusunda da su ürünlerinin 
önemi büyüktür. Biyolojik değeri yüksek olan protein, 
fosfor, iyot ve diğer birtakım mineraller bakımından 
zengin olan su ürünleri, insan zekâ ve kabiliyetinin 
gelişmesinde, sağlığının muhafazasında büyük önem 
taşımaktadır. 

Ülkemizde fert başına 9,5 kilogram su ürünleri tü
ketilmektedir. Bunu diğer ülkelerle karşılaştırdığımız 
zaman, çok geride kaldığımız açıkça görülür. 1980 or
talamalarına göre yılda şahıs başına tüketilen su ürü
nü miktarı, Japonya'da 91; Norveçlte 445; Danimar
ka'da 299; İspanya'da 36,6; İngiltere'de 21,7; İtalya' 
da 12,9; İsrail'de 14,6 kilogram; T ü r k ü d e ise 9,5 ki
logramdır. Durumu açıkça görüyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, su ürünleri aynı zamanda 
önemli bir döviz kaynağadır. Bugün ihracattan eti ta
biî, en ilkel şekli ile yılda ortalama 11 418 519 dolar
lık -ki, Türk parası olarak 1 milyar 861 milyon lira 
divarmda ediyor- gelir sağlanmaktadır. Eğer bu konu
ya rasyonel metotlarla yaklaşılırsa, iyi bir şekilde ele 
alınıp planlı bir şekilde yürüitülünse, bunun yirmi otuz 
katı gelir elde etmek; ihracat yapmak mümkündür. 
Bu konuyu daha da derinleştirdlğkniz takdirde, göre
ceğiz ki, su ürünleri, gıda sanayiine hammadde temin 
eden bir konu teşkil ediyor. 

Şimdi, hir de kısaca üretim unsurlarının durumla
rını inceleyelim : Deniz, göl, baraj ve akarsular, üre
timin temel talbiî kaynağıdır, unsurudur. Bunun üzerin
de, üretim alet ve malzemeleriyle, av malzemelerıiyle 
çalışanlar da üreticilerdir. Bunun dıışırtda, iç sular ke
narlarında ve tarlalarını gölet yapmak suretiyle üretim
de çalışanlar da müteşebbis üretici kişlilerdir. 

(Elide edilen ürünlerin dağıtım, değişim ve tüketimi 
konularında büyük aksaklıklar mevcuttur. Et ve Ba
lık Kurumu diye bir kurum kurmuşuz; ama bu ku
rumda balıktan başka her şeyin bulunduğu hepinizin 
malumlarıdır. Bugüne kadar balıkla hiçbir ilgisin! gö
remedik; inşallah bundan sonra bu kurumun balıkla 
ilgisini görürüz. 

Şimdi, üretimin kaynağı, demiz,'göl, baraj ve akar
sular olduğuna göre, bu kaynağın Türkiye'deki duru
mu nedir? Türkiye'de bu kaynak perişandır, suları
mız kirlenmektedir, zehirlenmektedir, ölü tabiat hali-
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I nıe gelmektedir. Akarsularımız ölmüştür, izmit Körfe-
I asîmiz ölmüştür, bunun yanında, İzmir Körfezi de ay-
I nıdır. Marmara Denizli ölü deniz haline gelmektedir. 

IBunun yegâne selbeb'i, sanayi artıklarının şehirlerin ka-
I nallzasyonlarının ve daha birtakım zararlı ve zehirli 
I unsurların sorumsuzca sularımıza 'karıştırılmış olma

sıdır. Bu da oradaki canlı tabiatı yok etmektedir. 
Dünyanın en nadide balıklarını yetiştiren Marmara ve 
Karadeniz'de bugün balık buhranı vardır. Bunun 
sebebi; suların kirletilmesi, zehirlerin bu sulara afcma-
sıdır. Bilhassa fosfor... Fosforlu bileşikler, deterjan
ların içerisinde bulunan fosfor, karaciğerde biriken ve 
günün birinde öldürme seviyesine geldiği zaman in
sanları aniden öldüren bir maddedir. Canlıları öldür-

I düğü gibi, yaşayabilen canlılardan elde edilen ve bu 
madde ile bulaşık ürünler de İnsanları yavaş yavaş 
kronik zehirlenmelere götürebilir ve insan sağlığı teh
dit altına girebilir. Bu, bulgun varittir. Bunun sebebi
min de, derin incelemelere girildiği zaman, tabiattan 

I dolayı, sulardan dolayı meydana gelen zehirlenmeler
den olduğu görülür. 

Şimdi, önümüze getirilen kanun tasarısında, sula
rın kirlenmesinin önlenmesi yönünden ne gibi tedbir
ler alınmaktadır veya ne giibi tedbirler ortadan kal
dırılmaktadır? 

Anayasanın 56 ncı maddesini incelediğimiz za
man, vatandaşlara ve devlete şöyle b)ir görev düşmek
tedir : 

«Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir. 

Çevreyi gelişltirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşla
rın ödevidir.» 

Anayasa, bu ödevi devlete ve vatandaşlara vermek
tedir. 1973 yılında Su Ürünleri Tüzüğü çıkarılmış; 

I suların kirlenmesini ve zehirlenmeslihi, ta'biatın ölme
sini, dengenin bozulmasını Önlemek için yapılmıştır 
bu tüzük. Çıkarılan kanun ve yapılan bu tüzük mü
kemmele yakındır, mükemmel denilebilir; fakat bugü
ne kadar devlet bu görevini yapmamıştır. Devlet bu 
görevini ne zaman yapacaktır? Aradan 13 yıl geçmiş
tir, hâlâ sanayi kuruluşları denizlere, akarsulara ve göl
lere zehir salmaktadır. Bunu gören vatanperver hâkim 
ve idareciler, bazı yerlerde üzerlerine düşen görevleri 
yapmışlar, bu gilbi sanayi tesislerine «Fabrikanızı ka
patırız, arıtma tesislerinizi yapınız» diye ikazda bu
lunmuşlar; ama geçen semenin ekim ayına kadar bazı 
fabrikalar bunu yapmamış, tüzüğün çıkarılmasından 

I 'bugüne kadar, 113 sene geçmiş olmasına rağmen, arıt-

35 — 



T. B. M. M. B : 105 

ma tesislerini halen yapmamış olan bu fabrikalar ka- j 
panma durumuna gelmiş; bir kısmı hâkim kararıyla I 
kapatılmi'şitır; ama gelin gönün ki, hükümet, kazaya I 
karşı icrayı kullanmak suretiyle, bu kanunda değişik
lik yapıp fabrikalara, 2 yıl süre ile tekrar bu sulara 
zehirli maddeleri salma yetkisini tanımak istemekte- I 
dir. İşte biz Hür Demokrat Parti olarak hem doğal 
bir kaynağın yok olmasına, heder edilmesine karşı- I 
yız, hem de Anayasanın 56 ncı maddesine aykırı ola
rak böyle bir değişikliğin getirilmesine, karşıyız. 
iflANAP sıralarından «Hür Demokrat Parti» sesleri, 
alkışlar) Sağolun efendim, sizi de bekliyoruz, buyu
run; nasıl olsa pazar açık. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Tabiî, 
süz kalırsanız.. 

BRTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Biz kalı
rız efendim. 

'BAŞKAN — Devam edin Sayın Gökgün. 
Sayın milleıtvök'illeri lütfen hatibin sözünü kesme

yin efendim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Türkiye' 

de, su ürünlerinin sahibi yo!k. Bir zamanlar mükem
mel bir teşkilat vardı ve bu teşkilat sayesinde su ürün- I 
leri üretimii 167 bin tondan 5010 - 600 bin tona yük
selmişti; ama sayın Tarım Orman ve Köyişleri Ba- j 
kanlığı, yapmış olduğu meşhur reorganizasyon netice
sinde bu güzelim teşkilatı ortadan kaldırdı. 

Şöyle ki; önce Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü, 
'Su Ürünleri Daire Başkanlığına çevirdi, -hadi ona ra
zı olduk- Bu daire başkanlığı, iki başkan yardımcısı, 
Araştırma Grup Başkanlığı, Deniz Ürünleri, Su ürün
leri, Çevre Kontrol, Ekonomi, Planlama, Personel gibi 
birimlerden; taşra kuruluşları da, 10 adet bölge mü
dürlüğü, 16 adöt il müdürlüğü, 33 adet ilçe grup şef
liği, 7 adet araştırma enstitüsü, 4 adet eğitim merke
zinden oluşmaktaydı. Bütün bunlar lağvedildi efen
dim. 

Şimdi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, su 
"ürünleri çalışmalarını hangi organla yürütecek? Bir
takım cezaî müeyyideler getiriliyor, sayın bakanlık bu
nu kiminle tatbik edecek? Burada, bu konuların iza-
Ihını işitiyorum. 

Bazı dünya ülkeleri su ürünlerine sahip çıkmışlar; 
kimisi ajanslık, kimisi genel müdürlük kurarak; hatta 
Danimarka bakanlık kurmuştur. Biz, ülke olarak su 
ürünleri bakımından onlardan daha zenginiz, daha çe
şitli ürünlere sahibiz, bu konuda daha nadide bir ül
keyiz. Neden bir genel müdürlük ya da daire başkan
lığı çok görülüyor? j 
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Buigün, bu konunun bakanlığın içerisinde sahibi 
yoktur. Bu konu, şimdi Planlama Araştırma Grubun
da bir şuibe müdürlüğüne verilmiş, O şube müdürü 
de, kimya yüksek mühendisi efendim; biyolog da de
ğil, hidrolog da değil, sadece kimya yüksek mühen
disi. Koskoca Hidrobiyoloji Enstitüsü lağvedilmiş, 
alet ve malzemesi dağıtılmıştır. Bunu heder etmek 
memleketimizin zararınadır. 

Biz, Hür Demokrat Parti olarak bunu kabul ede
miyoruz ve içimize sindiremiyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Dayı yeğen meselesi... 
YIIJMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ba

lık kimyası var ve özel b'ir konu o. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Şimdi ba
zı fabrikalar kapanmış, bazıları da açık; harıl harıl 
zeh'ir akıtıyor. Bu durum eşitlik ilkesine aykırıdır. Ba
kanlık görevine neden sahip çıkmıyor? Neden, arıt
ma tesisini yapmayan fabrikaları ve sanayii kuruluş
larını yola getirmiyor? 

Çericezköy\le bir yığın fabrika var. Bu fabrikalar, 
Ergene Çayına, oradan Çorlu Deresine ve Ergene Ir
mağına zehir akıtıyor, bu zehir Saroz Körfezine kadar 
gidiyor. 

Bu kanundaki değişiklik neden yapılıyor onu size 
izah etmek mecburiiyetlind'eyiırı : Orada teslislerin ismi
ni söylemiyorum, reklam olur sonra; o reklamı tele
vizyonda yeterince yapıyorlar, ben reklam yapmak is
temiyorum- bazı etkili kişilerin fabrikaları, oranın 
cesur ve yiğit savcısı, hâkimi ve kaymakamı tarafın
dan kapatılmıştır. Bunlar baskı yapmak suretiyle fab
rikalarını tekrar açtırıp iki yıl daha zehirli su akıtmak 
üzere bakanı baskı altına almışlar ve neticede bu ka
nunun 20 nci maddesiyle kamufle edilerek, «efendim, 
reoriganizasyon yapıyoruz, Ticaret Bakanlığı bazı gö
revleri almıştı, biz dublikasyonu önleyeceğiz» diyor
lar. 

Bunlar çok makul bazı sebeplerdir, kabul ediyoruz, 
dıtbliikasyon önlensin, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığında bu görev toplansın. Talbiî, teşkilatsız, çök
müş bir bakanlık, istihdam bakanlığı haline gelmiş; 
İngilizce öğretmeninden, aklımıza ne kadar okul me
zunu gelirse, tarımcıdan, veterinerden, ormancıdan 
ziyade onlar kaplamış bakanlığı. Bütün bu hizmetleri 
onlar yapacak... Bakanlık bu hale gelmiş. 

Ondan sonra bu balkanlık şimdi kalkmış hangi or
ganla görev yapacağını da kestiremeden, kanunda 
madde değiştirerek, fabrikatörleri korumak ve seçim 
yatırımı yapmak üzere bir nevî af kanunu getiriyor; 
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Anayasayı deliyor. Zaten bu Anayasayı delmeye alış
tınız; ama ne zaman son vereceksiniz bilemiyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Millet son verecek 
nasıl olsa. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Herhalde 
Türk Milletinin vereceği kararla bundan vazgeçecek
siniz. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Bu kararı baş
kası mı verdi? 

.'BAŞKAN — Sayın Gökgün, siz devam edin lüt
fen. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Kanunla
rı askıya almaya da alıştınız; m'illî iradenin yerine 
kendinizi koyuyorsunuz. Bunların hesabını bir gün el
bette sandıkta vereceksiniz. Bilhassa Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığını çökerten sayın bakan da, her
halde bunun burada hesabını vermeye hazırdır. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Veremeyeceği 
'hesabı yoktur. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Verecek 
tir tabiî. 

Su Ürünleri Kanununun madde değişikliklerini ka
bul etmemiz mümkün değildir. Onun için, bu kanun
daki değişikliklerin aleyhinde oy kullanacağımızı arz 
ederim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (HDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
IBursa Milletvekilli Sayın Gökçora; buyurun efen

dim. 
MEHMET KFJMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının tümü 
üzerindeki görüşlerimi sunmak için. huzurunuzdayım. 

Su ürünlerinin ekonomimlizdeki seçkin önemi do
layısıyla, üç ana unsurdan birincisi mevzuatitır. Zama-
manın Tarım Bakanlığı bu zarurî ihtiyacı düşünerek, 
1971 yılında 1380 sayılı Su Ürünleri Yasasını ye 1973 
yılında bu yasanın tüzüğünü çıkarmayı gerçekleştir-
m/işitir. Bu yasanın ardmdan ve geclikmeden, Su Ürün
leri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ku
rulmuştur. Böylece ikinci temel unsur da tamamlan
mıştır. 

iBu girişlimlerin hemen ardından, üçüncü temel un
sur olan faaliyet programlarının hızlı bir tempo ile 
uygulanmasına başlanmıştır. Nitekim, Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü; bölge ve il müdürlükleri, araştırma 
Ve üretim istasyonları, köruma-kontrol ve bilgi top-
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lama birimlerini devreye sokmuş; üretim, geliştirme, 
korumâ-'kontrol, proje ve programları düzenleyerek 
başarılı bir çalışma ortamına girmiştir. 

Böylece, 1970 yılından başlayarak, ülkemizde su 
ürünleri üretim alanında, tarla balıkçılığı, göl ve gö
letlerde balıklandırma ve deniz kıyıları balıkçılığını 
'güçlendirme gibi gözle görülen verimli çalışmalar ya
pılmıştır. 

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama 
Teşkilatının desteği ve TÜBİTAK ile işbirliği yoluy
la, göllerimizde ve deniz kıyılarımızda stok tespM ile, 
atıkların yaptığı zararlar üzerinde de etüt ve inceleme
ler gerçekleştirlilmişt'ir. 

1971 'de 166 bin ton olan üretim, 1983*te 557 bin 
tonu bulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1970'lerden 
önce, eskiden kalma bölük pörçük nizamnamelerle 
ağır aksak yürüyen balıkçılık, devletin ilgisini gör
meye başlamıştır. Bu münasebetle, gerek müessese
leşme (yasalar ve teşkilat), gerekse zorunlu olan hiz
metlerin başlatılması ve yürütülmesinde emeği geç
miş olan bakanları, teşkilat personelini takdir ve şük
ranla anmayı yerinde bir kadirşinaslık sayarım. 

Üç yanı 7 126 kilometre uzunluğunda deniz kı
yısı ile çevrili olan ve toplam 25 760 hektar - yeni 
baraj ve göletler hariç - yararlanılan göl alanı bulu
nan ülkemizde, su ürünleri kaynak potansiyelinin ön
lem, öncelik ve güncelliği açık seçiktir. Bu potansi
yele rağmen, genel müdürlük seviyesinde kurulmuş 
bulunan teşkilat, ilk olarak daire başkanlığına indir
genmiş ve ne yazıktır ki, sonradan da tamamen lağve
dilmiştir. Üzülerek belirtilmelidir ki, tecrübeli ihtisas 
kadrosunu oluşturan personeli de, ilgisiz ve bilgisiz 
birim ve kişilerin vesayetine bağlanmıştır. Kısacası, 
su ürünleri teşkilatı ve onun fonksiyonları, masa ba
şı bürokrasisinin şanssız hedefi olmuştur. Bu çökün
tü karşısında, su ürünleri hizmetlerine bütçede öde
nek konulsa bile, rasyonel kullanılmasının mümkün 
olamayacağı gün gibi açıktır. Zira, ödenekleri akılcı 
yolla kullanacak olan teşkilat ve personel ortadan 
silindikten sonra, icra programlarının verimli yürü-
tülemeyeceği kendiliğinden bellidir. 

Şimdi görüşülmekte olan tasarıyı, yukarıda belir
lenen kriterlerin ışığında görmek gerekir. Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığınca getirilen tasarı, 1380 
sayılı Kanunun birkaç maddesinde gerekli biçimsel 
değişiklikler getirmiştir; ama balıkçılığın teknoloji
sine, pazarlamasına, ekonomisine katkıda bulunabile
cek bazı ilkeler burada yoktur. 
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Ceza hadlerinin yükseltilmesine ilişkin hükümler 
olumludur. Ancak, tasarıda, 1380 sayıh Yasada yer 
alan tanım ve işlevlerin eksik bırakıldığı göze çarp
maktadır. Zira, Su Ürünleri Tüzüğü kaldırılmakta 
ve tüzüğün en can aiıcı maddelerinden sadece bir 
kısmı değiştirilerek tasarıya konulmaktadır. 

Özellikle, 1380 sayıh Yasada yer alan tanım ve 
işlevler arasında sayılan su ürünleri kaynaklarının 
korunması ve kontrolü ile hükümler, tasarıya bütü
nüyle alınmamıştır. Sanayi kuruluşları, işyerleri ve 
kanalizasyon atıklarının doğurduğu tehlikelerin de 
tümüyle hükme bağlanmadığı görülmektedir. Kaldı-
ki, bu konuda insafa sığmayacak biçimde ödün ve
rilmektedir. Çünkü, vaktiyle faaliyetten men edilmiş 
bulunan sanayi kuruluşları ile işyerlerine; «Bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren faaliyetlerine 
devam edebilme» hakkı bağışlanmakta; yani, mah
keme kararı yok edilmekte ve hükümlü affa maz-
har olmaktadır. Bu konuda ister istemez şu soru ha
tıra gelmektedir : Bakanlık, dar gelirli balıkçı ve çift
çiden mi, yoksa sanayici ve işadamlarından mı ya
nadır? 

işte, sadece bu noksanı ile önümüzdeki tasarı, ta
vizci ve bürokratik bir zemine oturtulmuş olup, bu 
zemin, er veya geç erozyona uğramaya ve kaymaya 
mahkûmdur. 

Sayın bakanın kişiliğine saygı duyuyorum; ancak, 
bağışlama hükmünün hem hukuk ve hem de tekno
loji açısından yanlış olduğunu arza çalışıyorum, o 
kadar. 

Su ürünleri kesimi, koloniyel rejimlerde yahut ko
loniden ayrılan rejimlerde bile gereken ve gittikçe 
büyüyen ilgiyi görmektedir. Avrupa ülkelerinde su 
ürünlerinin sevk ve idaresi bakanlık, müsteşarlık ve 
en azından genel müdürlük seviyesinde bir birime 
bağlıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ise bakan 
yardımcılığı düzeyinde ele alınmaktadır. 

Burada bir çıkma yaparak diyebiliriz ki, doğal 
kaynak bakımından potansiyeli yüksek olan Türkiye, 
henüz karasularında, akarsularında ve kendi deniz 
kıyılarında bile gereken gelişmeyi sağlayamamıştır. 
Sağlama yoluna girmiştir, fakat teşkilatı lağvedildik
ten sonra bu sahipsizlik karşısında bu alt kesim ya
hut bu kesim ve belki de, sektör denebilecek kadar 
büyük olan balıkçılık, gittikçe ihmale uğramaktadır. 

Halbuki, birçok ülkeler bugün iç denizleriyle, de
niz kıyılarıyla yetinmeyerek açık deniz balıkçılığına 
geçmişlerdir. İngiltere'nin İzlanda ile ihtilafını gaze
telerden okuyoruz. Yunanistan, Bulgaristan, Türk su-
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larında balık çalmak için elinden geleni geri koyma
maktadır; ama, biz hâlâ bu kesimi gereğince ele ala
mamış bulunuyoruz. 

Türkiye, başta kerevit olduğu halde su ürünleri 
ihracatını artırmaya başlamıştır. Sadece döviz girdi
si değil, fakat halkın beslenmesinde yüksek nitelikli 
protein kaynağı olması, balıkçılıkla geçinen ailelere 
gelir sağlaması, kırsal alanlarda yaşayan çiftçi aile
leri için de yan gelir sağlaması gibi nedenlerle, su 
ürünleri kesiminin de değeriyle orantılı olarak ko
runması ve geliştirilmesi, hükümetin vazgeçilmez yü
kümlülüğüdür ve bu çarpıcı özellikleri dolayısıyla ta
rım politika manzumelerinde seçkin yerini almalıdır; 
teknolojisiyle, pazarlamasıyla, ekonomisiyle, halkın 
beslenmesiyle, finansmanıyla ve bu gibi işlevleriyle. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Gökçora. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Son olarak değineceğim nokta şudur : Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat Kanunu Tasarısı
nın müzakeresi sırasında belirtmeye çalıştığım gibi, 
bu bakanlığın bünyesinde 3161 sayıh Kanunun 29 
uncu maddesine göre, bağlı kuruluş niteliğinde, yani 
otonomisi bulunan bir su ürünleri genel müdürlüğü- , 
nün kurulması kaçınılmaz olmuştur. Teşkilat unsuru 
tamamlanmadıkça su ürünleri kesiminde ilerleme 
beklemek eşyanın tabiatına aykırı düşer. Sayın Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanının, bu genç bakanı
mızın, bu açmazı bir an önce çözeceği umuduyla 
sözlerimi bitiriyorum. Dilerim ki bu umudum hayal 
olmasın. 

Maddeler üzerinde değişiklik önergelerimiz var
dır. Bunları bir ölçüde komisyonda açıklamaya çalış
mıştım. Maddelere geçilince önerilerimizi yüksek tas
viplerinize sunacağım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
Sayın Yılmaz Demir, buyurun efendim. 
YILMAZ DEMUR pilecik) — Sayın (Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; 13'80 sayılı Su Ürün
leri Ya'sasırida yapılacak değişiklikle ilgili metin hü-
fcîümdt tasarıısı olarak komisyona geldiği zaman ar
dında bir inceliğin, (bir çıkarın, t>ir kamganın var ol
duğu, geçici 1 ve-2 nci maddelerimde toelirl'iydii. 'içe
riği ise; adının Su Ürünleri Yasasında değişiklik: 
olmasına karşın, Ibal ıg'Übi bir sanayi aıffı idi. Bu, her 
ne 'kadar kamufle edilmişse de, zencin ve etikin ikici
lerin varlığı, esintisi ve kuivveit dengesi olarak yük
sek (huzurlarınıza getirilmliş'tür. 
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Değerli >mılle'tvekili arkadaşlarım, yasa gerekçe- j 
«ine bakitığımızda, arıtma tesislerinde teknoloji trans
ferimin gerektiğini görüyoruz. İstanbul Teknik Üni
versitesi ve TÜBİTAK; »Marmara Enstitüsünde yıllar 
önce Ibu projeler ve fizibiliteler yapılmış, yine 'ba
kanlık, bundan 'kaçınaralk Türk Milletine bir sana
yi alflfmı 'getirme uğraş yla sizleri 'karşı karşıya getir- j 
mistir. I 

ıBu sanayi affı İklimler için ve ne için geliyor? Ba- j 
'sın. yavaş yalvaş yapraklarını açmış, Anadolu'dan j 
ve deniz •kenarlarından yavaş yavaş haberler iletiyor-
du. flsiim vermeyeceğim, 'bir şirketin sahibi, «Büyük 
Millet 'Meclisindeki temsilci ve arkadaşım» diyor; 
«Ben bu 'ilin mlinetvekıllerine o fabrikanın çalışması 
için para yardımı yaptım para verdim» diyor; kim- i 
lere veriliyor? Nokta Derglisıinin sayfalarında boy 
boy foltoğralflar ve küfürlerle dolu bir yazı okuyo
ruz. 

Demek !ki, burada etkili olan o fabrikatörlere çı
kar sağlamak için Balkanlar Kurulunu alet ediyor
lar. Bu (tasarıya ıgöre 3 yıl daha 'binlerce ibalık üre
ticisi, binlerce dar gelirli insanların ekmeğini elinden 
almak için, etkin ve yetkin olan o fabrikaların Te
hirli sulan ıdenizllerimize, ndh'Merlimiize akacak ve su
larımızı kirletecek; çünkü holdingcinin hiçbir şeyi 
yoktur, »o balığını iıtlhal de e'der. Türkiye'nin 1986 
yazgısında ilk olarak balık İthal ediliyor ve bunun 
a'dı da «Kıbrıs hamsisi» 'oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, Ibu konuşmamda hükümete 
ve sizlere ıslözlü bir Önerge veriyorum; lütfen Sayın 
Bakanım bu yasa 'teklifini geri çekiniz. Bu yasa tek
lifinde bal gibi bir sanayi affı var, onun için çıkar
cıların lehine Bakanlar Kurulunu alet etmeyiniz. 

Yine bu yasa (teklifinde görüyoruz ki, bazı mil
letvekili arkadaşlarımız »özel sektörlerle, holdingciler
le, 'zenginle karşı karşıya geliyor ve mahkemelik olu
yorlar. Bakınız bir fabrikatör ne diyor? «Valiye bas
kı yaparak, fabrikamı kapaktılar ve ben de onlar 
hakkında 1100 milyon liralık tazminat davaisı açıyo
rum.» 

'Değerli milletvekilleri, o ilin milletiveklli arkadaş
larımız üzerlerine düşen 'görevi yerine getirmişlerdir; 
Ibu milletvekili arkadaşlarımı kutlarım, alkışlarım 
ama ne olacak; o milletvekilinin savaşına karşın, Ba
kanlar Kurulu b'ir yasa tasarısı hazırlayacak ve ben 
o İnsanları, o fabrikatörleri, zengin kişileri affettim 
»diyecek. 

(Beyler, affedecekseniz güvenlik soruşturması ne
deniyle insanları affediniz, 30 bin liraya tutsak ot- 1 
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muş insanların (gelir kaynaklarını yükseltiniz. Sizin 
daha yapacak ç)dk işıleriniz var; fakat (bu işlere -ba-. 
kıyorüz ki- hep yüzeysel bakıyorsunuz. 

O ilin milletvekillerini ve holdingin Türkiye Bü
yük Millet 'Meclisindeki uzantısı olan arkadaşlara 
söz hakkı kullanmayı da ken'dilerii lütfetsinler ve 
böylece bu kürsüden hem kendilerini, hem 'de illerini 
aklasınlar. 

Teşekkür eder, saygı ve ısevgilersiımi sunarım. (SHP 
sıraların'dan alkışlar) 

BA$KAN — Teşekkür dderim Sayın Demir. 
TARIM ORIMAN VE KcMŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

Buyurun Sayın Bakan. 

TARİM ORMAN VB KÖYİŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; aslında Ibu kanun tasarısı üzerinde 
söz almaya •niyetim yoktu; fakat yapılan bazı konuş
malar, benli bazı konuları açıklamaya ve kanun muh
tevası üzerinde bazı açıklamalar yapmaya yöneltti. 

'Dikkat ettim; genelde maalesef bu kanunda ön
görülen değişiklikler hakkında, kanunun neler getir-
kliği hakkında pek göıüşıme olmadı. Oysa, yine bu
rada belirtildiği gibi, aşağı yukarı onbeş yıl evvel 
çıkmış olan 13180 sayılı Kanunun çeşitli hükümleri 
ösklimişiti. Gerek kanunun cezaî hükümlerinde, ge
rekse tarifte eksik kalan bazı hükümlerde son onbeş 
yıllık uygulama neticeslride 'ortaya çıkan bazı ek
siklikler görüldü, özellikle cezaî hükümler bakımım-
dan -ki çeşitli konularda bu eksiklikler 'görülmek
tedir- parasal cezalar bakımından eksiklikler yıllar 
geçince bütün kanunlarda ortaya çıkmaktadır. 

Biraz- sonra tasarıyı madde bazında görüşürken 
de göreceksiniz; gerçekten bu kanun, gerek hükü
met teklifliyle, gerekse komisyonun yaptığı değerli 
katkılarla iyi (bir ihale 'getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, hükümetin bu kanunu bazı 
baskılar sonucun'da buraya getirdiği ifade edildi. Bu 
görüşleri, hükümet adına tamamıyla reddediyorum; 
Itasarı'da ülkemizin şaftlarına, ısu ürünlerinin lehine 
olan hükümleri getirmeye 'gayret ettik. Genelde veya 
özelde bazı suçlayıcı ifadeler kullanarak, kanunun 
genel muhtevasını bu şekilde kötü bir yöne sevket-
mek doğru değildir. IMuhterem milletvekillerinin; bi
raz sonra teker teker görüşeceğimiz maddelerde, dü
şünceleri varsa, onları da (burada müzakere edeceğiz 
ve yüce (Meclislin değerli katkılarıyla bu tasarı ka
nunlaşacak. 
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Son olarak şunu da ifade etmek is'tiyöram : Su 
ürünleri, lülkemlzin ço'k önemli konularından 'biridir, 
doğrudur. Teşkilatlanma meselesi ise, sadece su ürün
leri konusuyla müzakere edilecek bir konu 'değildir. 
Tarım Orman ve Klöylişleri (Bakanlığı, meseleye bir 
büüün olarak bakmış, apayrı (bir 'teşkilatlanma siste
mi 'ge'tirmıişltir. Dolayısıyla sadece su ürünlerinden 
meseleye bakan bu teşkilatlanma ile meseleyi çözme
miz de mümkün değildir. 

Arz eder, saygılar sunarım. (lA'NlAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ©akan. 
Erzurum !Millö.l?veklli Sayın Hilmi Nalbantoğlu, 

som söz hakkınız doğdu, buyurun. 
HİTJMIİ ıNAUBANTOĞLU ((Erzurum) — Sayın 

(Başkan, sayın mlllelilvekilleri; (hepinizi saygıyla selam-
larım.-

Belki (hayret edeceksiniz, «bunu anlar da mı ko
nuşur» diye; ama (biz de sorduk, öğrendik; konuşa
cağız. 

Bütün dünya ülkelerinde olduğu ıgîbi, ülkemizde 
de dengeli beslenmek ve hızla artan nüfus karşısın-
ıda hayvansal gıda ihtiyacını karşılamak için, su ürün
leri değerli (besin kaynakları olarak görülmekte; bu 
nedenle deniz, göl, gölet, akarsu ve (barajların öne
mi gittikçe artmaktadır. 

• Hükümet, su ürünleri konusunda üretimi artır
mak, özellikle kalkınmada öncelikli yöreler olan Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, iç 'tüketim 
fazlası için 'ihtiyaç imkânları yaratmak, millî ekono
miye katkıda (bulunmak, kalkınma planlarında 'belir
tilen üretim, tüketim, İhraç hedeflerime ulaşmak 
amacıyla çalışmalar yapmaya zorunludur. 

Japonya gezisi .sırasında Sayın özal bu konuda 
neden söz etmemiştir anlayamadım. Japonlarla <bu 
konuda ortak yatırımlar ve uygulamalar yapılabi
lirdi. 

Ülkemizde su ürünlerinin potansiyeli çok, de
min bir arkadaşımız da bahsetti; 1971 yıllında 166 
bin 'ton iken, nihayet 1982 yılında, 557 (bin 'tona yük
selmiş; ancak, 1'3'80 sayılı ıSu Ürünleri (Kanunu ile 
hizmetlerin daha e'tlkin şekilde yürütülmesi de .im
kânsız. Koruma ve kontrol tedbirleri, (balıkçıların 
eğitilmesi, avcılığın daha bilinçli olarak yapılması, 
bu sektörde uygulanacak teşvikler, üretimin arıtma
sında büyük rol oynacaktır. Ayrıca, balıkçı tekne
lerimizin (boy ve motor güdü olarak büyümesi ide ar
tışta önemli etken olacaktır kanısındayım. 

I Ülkemiz çok geniş isu kaynaklarına sahip bir ül
kedir. İrili ufaklı 20û'e yakın doğal göl mevcut olup, 
bu ^göllerimizin yaklaşık kapladıkları alan 500 'bin 

I hektar arasındadır. IBu arada sulama, taşkın ve elek
trik elde etmek amacıyla yapılan yaklaşık 150 bin 

I hektar alanlı 75'e yakın 'baraj gölünde ise balık mev
cuttur. İnşa edilen 700 adet göletsin 300 kadarında 
balıkçılık çalışmaları da sürüp gitmektedir; ancak 

I üretim yine de azdır. 'Bu konuda gerekli İlgi de ye
tersizdir. 

I iç su Ürünleri üre'Uiminde bölgelere göre dağılım in
celendiğinde, Doğu Anadolu Bölgesinin toplam üre
timin yüzde S^ünü sağlayacak biçimde birinci sıra-

I da yer aldığı görülür, ikincıi sırayı, toplam üretim
deki payı yüzde 18-21 olan göller bölgesi almakta
dır, IBu bölgeleri yüzde İ3'lük payla İç Anadolu ve 

» Marmara 'Bölgesi takip-etmektedir; fakat gel gör ki, 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
bu iç su üretimi konularında pek az faaliyet göste
rilmiştir. 

Van Gölünde (bir 'tesis vardır, bir de Doğu Ana
dolu'da Erzincan Kemaliye İlçesi Belediyesinin sa
tın aldığı arsa üzerinde, 'Kemaliye Alabalık Üretim 
Tesisleri inşa edilmiştir. (Bunun haricinde ne özel 

I sektör, ne de devlet, kamu sektörü olarak, bir üre-
I time geçilmiş değildir. 
I Benim, (birçok balıkçı arkadaştan edindiğim (bil

gilerden, isu ürünleri üretim ve avcılığındaki sorun-
I 1ar şunlardır; Ibu kanun eğer bunları çözüyorsa, iyi 

bir kanunduk: Balıkçıların malî konudaki ihtiyacını 
karşılayacak su ürünleri kredilerinin 'işlerliğini artı
rıcı tedbirlerin alınması, özellikle teminat olarak av 
araç ve gereçlerinin kabul edilip gayrimenkul aran-

I maması, kredi konusundaki güçlüklerin giderilmesi. 

I IBalıkçıların emniyetle barınabilecekleri 'iskele ve 
çekek yerleri, günümüzde yeterli midir ve yeterli de-

I ğilse bunları yeterli düzeye getirecek bir hükümet 
I gayreti olacak mıdır? Bu husus, üretimi müspet yön

de etkileyecektir. 

Üretim girdileri içinde en fazla yer alan da, akar-
I yakıttır. Denizde devamlı a)v arayan balıkçılarımız 

için indirimli akaryakıt vermek mümkün olacak mı? 
I 'Balıkçıların sosyal 'güvenceye kavuşturulması temin 
I olunabilecek midir? Su ürünleri üretiminin artırılma

sı için, balıkçıya hizmet veren su ürünleri teşkilatı
nın daha etkin çalışabilmesi için, su ürünleri teşki
lat kanununun çıkarılması, diğer kamu kuruluşla-

I nnda yürütülen su ürünleri faaliyetlerinin Su Ürün-
| leri Daire Başkanlığının bünyesinde toplanması ve-
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ya icabında 'genel müdürlük haline getirilip toplan
ması, başkanlığa a'it döner sermaye teşkili ve su 
ürünleri koruma kontrol •memurlarına (ilişkin yönet
meliğin bir an önce çıkarılması düşünülüyor mu? 

Av araç - gereçlerinin muafiyetine ilişkin 7/4318 
«ayılı' kararname günümüz ihtiyacına cevap verecek 
şekilde değildir. Bunu da güzden geçirecek m'iyiz? 

Su ürünleri kööperatilf ve (birliklerinin işbirliği ve 
öljkıriliği artıri'labil'iyor mu? Bana, burada azaltılıyor 
ıglb'i geliyor. 

iBalık nakli için gerekli olan soğuk zincirin bir 
an önce tenkiline -ki, soğuk zincir, yani soğuk hava 
depoları memldkdtimizde Öteden beri azdır- de 'im
kân veriyor muyuz? 

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hal
kı olmak üzere, halkımızı balık yemeye alıştırabil-
ırnek için (bir eğitim yapılacak mı? 

Balıkhaneler yeterli iseviyeye getirilebilecek mıi? 
'JhraçaJtita kalite, ambalajlama, standardizasyon, 

işleme (gibi önemli etkenlerin yerine 'getirilmesi de 
gereklidir. 

İnşallah bu kanun ve bakanlığın su ürünleri (teş
kilatı bu ıgiibi konuları sam'imiyette de almıştır. Te
mennim budur. 

Tekrar hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalibant-
oğlu. 

Tasarının tümü üzerindekli ıgörüışmeler tamamlan-
mrşltır. 

Maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
ıgeçilmesl kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 1 inci maddes'i aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 
«Madde 1. — Bu Kanun su ürünlerinin korun

ması, 'İstihsali ve kontrolüne dair hususları ihtiva 
eder.» 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum : 
Türkiye (Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 

Görüşülmekte olan : 1380 Sayılı Su Ürünleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısının 1 'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesi arz ve teklif olunur. 

MADDE 1. — Denizlerde ye iç sularda su ürün
leri istihsali, su ürünleri ile bunların istihsal, üretme 
ve yetiştirme yerlerinin korunması ve kontrolü bu 
Kanun hükümlerine 'talbidlir. 

Mehmet Kemal GfÖkçora 
Bursa 

M. Nuri Üzel 
Eskişehir 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul' 

»Bilâl iŞişman 
'İstanbul1 

Hayrulah Olca 
İzmir* 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Onural Şeref iBozkurt 
Çanakkale 

Hüseyin Aydemir 
- İzmir. 

'BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORİMAN VE KÖYİİŞUERİ KOMİS-

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ HjMuğla) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORİMAN VE KÖYİIŞLERIİ (BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gökçora, önerge sahibi ola
rak söz istiyor musunuz efendim? 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Evet 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın Gökçora. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa

yın (Başkan, sayın milletvekilleri; 'bu maddede deği
şiklik önerimizin gerekçesi,' ana kanunundaki tanım
ların (1 inci maddeye 'geçmemiş olmasından kaynak
lanıyor. 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda, su ürünleri
nin istihsal yerlerinin, üretme ve yetiştirme yerleri
nin tanımları vardır, tarifleri vardır. Çok kısa olduk
ları için okuyarak arz ediyorum : «İstihsal yerleri : 
Su ürünlerini istihsale elverişli olan ve içinde veya 
üzerinde herhangi bir istihsal vasıtası kurulabilen, 
kullanılabilen su sahalarıdır.» Su ürünlerinin de ge
niş tarifi vardır, orada geçtiği için zamanınızı almak 
istemiyorum. «Üretme ve yetiştirme yerleri : Su 
ürünlerini üretmek ve yetiştirmek için yapılan te-̂  
sislerdir.» diyor. 

Şimdi, bunları okuduktan sonra, arkadaşlarımla 
Iberaber tertip eötiğimiz madde, "«Denizlerde ve iç su
larda su ürünleri istihsali, 'su ürünleriyle bunların 
i'tsühsal, üretme ve yetiştirme yerlerinin korunması 
ve kontrolü (bu kanun hükümlerine tabidir» şeklin
dedir. 
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Bu maddenin diğer bir özelliği de, emredici ol
masıdır; hukuken bu kanunda yer alan hükümlerin 
uygulanmasıyla bağdaşır 'bir terimidir; 'bu bakımdan 
(biz, maddedeki «Hususları ilhıtıiva öder» şeklindekıi ifa
deyi ve tanumlara yer 'verilmeden hazırlanmış olan 
'bir maddeyi uygun bulmuyorz ve halisane, bu mad
de bizim arz etniğimiz şekilde hazırlanırsa, uygula
mada sakıncalara yol açmayacağı kanısındayız. 

Takdir buyurursunuz ki, bu madde eksiktir; su 
ürünlenini'n yetiştirme yerlerinin, 'malzemesinin, ye
minin, dalyanların ve (ileride biyoiteknolbji yeni bir 
üre'tme 'ortamı getirilişe, onu dahi kapsayacak şümul
dedir. Ben bunu komisyonda da arz ötmeye çalıştım; 
eğer sayın komisyon ve bakanımız buna ka'tılsalardı 
-ben hukukçu değilim; ama- bu 1 inci maddenin -es
ki tenimiyle, zaaifı telif- terkibindeki zaaf ortadan 
kalkmış olacaktı. 

Teşekkür edenim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
.Öneıigeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul Etmeyenler... Kabul edilmişitir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1380 .sayılı Su Ürünleri Kanunu

nun 3 üncü maddesinin yedinci fııkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmişti]". 

«Ticarî amaç dışı veya spor maksadıyla yasak 
olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri is
tihsal edecek Türkler ve yabancılar ruhsat tezkeresi 
almak zorunda değildir. Bunların avlanma usul ve 
esasları ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenar.» 

(BAŞKAN — 2 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söz (istiyorum efen
dim. 

'BAŞKAN — IBuyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 1380 
Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması
na 'Dair Kanun Tasarısının 2 nej maddesi üzerinde
ki görüşlerimizi arz etmek üzere, huzurlarınızı iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Sayın miılıletveikilleri, «1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ticarî amaç dışı veya spor maksadıyla yasak 
olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri is
tihsal edecek Türkler ve yabancılar ruhsat tezkeresi 
almalk zorunda değildir.» 

Meseleye evvela samimî açıdan baktığınızda, eğer 
ufak tefek avlatmadan kapsayacak şekilde mütalaa 
ederseniz, elbetteki ruhsat tezkeresi almaya, böyle 
hallerde gerek yok. Pek tabiîdir iki, vatandaşın kendi 
ülkesinde, kendi memleketinde, kendi toprağındaki su
lardaki tabiî besinlerden, tabiî varlıklardan istifade 
etmesi için böyle bir şeyi kendisine tezkeresiz ola
rak 'sağlamak lazımdır. Diğer taraftan, turizmi teşvik 
için büyük boyutlarda hizmet verip, böylesine gay
ret ettiğimiz bir dönemde, elbetteki turistlere de bir 
rahatlık ve kolaylık sağlamak gerekir. Ancak, sizi bir 
an için, Anadolu'nun tatlı suları ile özellikle sığ de-
nizlerimizdeki (balık avlama sistemlerini düşünmeye 
davet ediyorum. Kişisel olarak balık avcılığı eğer olta 
veya suyun önü kapatılmak suretiyle yapılıyor ise, 
bu tür avcılık su ürünlerini tahrip etmeyen bir tarz
dır; ama bunun yanında bir de dinamit veya ben
zeri şeylerle geniş ölçüde yapılan avlanmalar vardır 
ki, bu tür avcılık su ürünlerine büyük ölçüde tahri-
batlaır yapmaktadır. Bunlar da ticarî maksatla ol
mayıp, doğrudan doğruya kişisel ihtiyacı karşılamak 
maksadıyla bilinçsiz biçimde yapılan avlanma usul
leridir. Eğer biz, 'ruhsat alma meselesine bunları da 
dahil etmeyecek olursak, öyle zannediyorum ki, ge
rek tatlı su ve göllerimizdeki gerekse denizlerimıiz-
deki balık neslini tahrip eden avlama usullerine bir 
noktada biraz daha imkân sağlamış olacağız. 

O bakımdan, sayın hükümetten, özellikle rica edi
yorum. Bu maddeyi geri alsınlar ve olması gereken 
sekiliyle düzenledikten sonra tekrar geri getirsinler. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Madde üzerinde başkaca 'sözisteyen?... Yok. 
Madde üzerinde soru sormak isteyen var mı? 

• Buyurunuz Sayın Demir. 
YIUMAZ DEMİR ı(lBi;lecik) — Sayın (Başkan, 

yasa tasarısının bu maddesini bir kez daha, okuyo
rum: «Ticarî amaç dışı veya spor maksadıyla ya
sak olmayan bölgelerde ufak 'vasıtalarla...» Buradaki 
«Ufak vasıtalar» cümlesinin anlamı somut olarak 
belirli değildir. Bu ufak vasıtalar nelerdir ve 'kaç 
beygir gücüne kadar olanlardır? Ayrıca, kullanılan 
olta nasıl olmalıdır? 

Ben de Sayın Kuşhan'ın önerisine katılıyorum,. 
Sayın Komisyon ya bunu bize izah etsinler ve za
bıtlara geçsin veyahut da geri alıp yeniden düzen
lesinler. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Demir. 
Buyurunuz Sayın Komisyon. 
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TARIM ORIMAN VE KJOYİŞL'ERÎ KOMİSYO
NU BAŞKANl' AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkan, Sayın Kuşhan, bahsettiği ve endişe 
ettiği hususta tabiatıyla haklıdır. Ancak, 7 nci mad
denin ı(c) 'bendinde anaikanundaki 19 uncu madde
ye atıfta 'bulunmak suretiyle, bomba, dinamit, pat
layıcı madde, elektrik ışıklarıyla avlanmayı tama
men yasaklamış ve buna altı aydan iki seneye kadar 
hapis; 500 bin liradan 2 milyon liraya kadar da pa
ra cezası getirilmiştir. Bu cezalar, eskiden 5 bin li
radan 10 toin liraya kadar idi; yani iç sularımızda 
ve denizlerimizde 'balık avlanmasını bu ters metot
larla yapmak 'isteyenlere, huzurunuza gelen tasarı ile 
daha ağır cezalar teklif edilmiştir. 

Şimdi, 'buradaki, yalnız spor maksadıyla veyahut 
da kasabada köylünün küçük imkânlarıyla, kayığıy-
la, oltasıyla ticarî olmayan, kendi zatî ihtiyaçları 
için, evinin rızkını temin etmek için yapılacak küçük 
avlanmalardır. 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
İSMAİL ŞENÖÜN ((Denizli) — Saym Başkan, 

bir sorum var. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
'ÎŞMAİİL ŞENGÜN ıflDenizli) — Sayın Başkan, 

cezayı kim yazacak; kim takip edecek? 
TARIM ORJMAN VE KÖYÎŞLERt KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ '(Muğla) — 
E'fendim, devletin kolluk güçleri var, gümrük teşki
latı var, jandarma teşkilatı var, polis teşkilatı var, 
sahil muhafaza teşkilatı var; bunlar gereken yetkiy
le mücehhez; zaptını tutar, mahkemeye verir. Ceza 
yazamaz, cezayı mahkeme takdir eder. 

ÖMER ıKUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 
6orum var. 

BAŞKAN — Başka soru soracak varsa kayda 
alayım. 'Başka soru sormak isteyen?... Yok. 

Buyurun Sayın IKuşhan., 
ÖMER KOŞMAN ıtfKars) — Sayın Başkan, sa

yın bakandan ve sayın komisyon (başkanından öğ
renmek isti yorum; biraz önce 'bir arkadaşımın yönelt
miş olduğu sorunun aydınlattığı konu üzerinde ben 
de bir soru sormak istiyorum, 

Türkiye'de ıbelirli bir teşkilat kurulmadığından, 
su' ürünlerini kollayacak ve koruyacak bir teşkilat 
(bulunmadığına göre; Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı 'bünyesinde böyle bir teşkilat yoktur, Su 
Ürünleri Daire (Başkanlığı bünyesinde de yoktur; çün
kü o daire başkanlığı lağvedilmiştir. 
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Şimdi, önüne gelen kamu -görevlisi veya kol
luk kuvveti vatandaşı 'bu şekildeki avlanmalarda de
vamlı surette taciz eder ve konuyu da mahkemeye 
intikal ettirirse, büyük 'boyutlarda huzursuzluklara 
vesile olmayacak mıdır? IBu bir. 

İkincisi1: Kolluk kuvvetlerinden düşünülmez; 
ama 'kabul ediniz ki, en kötü ihtimaliyle - kötü ni
yetli bir tanesi vatandaşı taciz etmek için devamlı 
surette bunu kullanırsa, o zaman vatandaş kendisini 
nasıl, koruyacaktır ıbu kötü niyetli kolluk kuvveti 
mensubundan? 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
İBuyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORIMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milleüvekilieri; burada konular oldukça birbirine 
karıştırılıyor. 

Şimdi bakınız, geçmişte Su Ürünleri Genel Mü
dürlüğü vardı veya daire başkanlığı vardı; bunun 
muhtelif illerde il müdürlükleri vardı, bölge müdür
lükleri vardı. Hiçbir zaman Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığının, orman teşkilatındaki bölüm ha
riç, bir zabıta teşkilatı olmamıştır, olmasına .gerek 
de yoktur. Yani, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı kendisini ilgilendiren konularda ilgili birimleri 
vasıtasıyla ya tutanak tutturur veyahut da bunu, 
yetkili olan kişiler tutar; fakat kesin kararı, cezayı 
mahkemeler verir. Bakanlığın kendisi ceza vermez. 
Neticede, bu, tasarının çeşitli maddelerinde bu şekil
de yazılmıştır, 

Şimdi, yeni teşkilatlanma sistemimizde bütün il
lerimizde il müdürlüklerimize bağlı koruma şube mü
dürlükleri bulunmaktadır. Münhasıran, kontrol mü
dürlüklerimiz bulunmaktadır. Kontrol müdürlükleri
mizin görevi, bu gibi işleri yapmaktır. Yani, zannet
tiğiniz gi'bi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
bu gibi 'görevleri taşrada sahipsiz bırakmış değildir. 
Bunların hepsinin sahibi vardır efendim. 

Sayın Dernir'in sorduğu, «Ufak vasıtalardan ne 
kastedilmektedir?» şeklindeki sorusuna da değinmek 
istiyorum. Bu, uzun uzun komisyonda görüşüldü. 

Şimdi, müsaade ediniz de bir yönetmelik çerçe
vesi içerisinde tespit ve tayin edilecek hususları bu
raya yazmayalım^ Zaten onlar bir yönetmelikle tes
pit edilecektir ve nasıl yapılacağı da tasarının ilgili 
maddelerinde yer almaktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
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Bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte _ olan: l'3ı80 sayılı Su Ürünleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair 'Kanun Tasa
rısının 2 nci maddesiyle değiştirilen 3 üncü madde
sinin yedinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — 1380 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desinin yedinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiş
tir. 

«Ticarî amaç dışı veya spor maksadıyla yasak 
olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri is
tihsal edecek Türkler ve yabancı turistlerin ta'bi ola
cağı avlanma usul ve esasları yönetmelikte düzenle
nir.» 

M. Kemal Gökçora 
Bursa 

Nuri ÜzeÜ 
Eskişehir 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Hayrullan Olca 
İzmir 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

BAİŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu?) 

TARIM ORMAN VE KöYlŞLFJRl KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ <Muğla) — 
Katılmıyoruz.-

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Önerge sanibi olarak, konuşmak 
istiyor musunuz Sayın Gökçora? 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (İBursa) — 
Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçora. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; sayın bakanla aynı 
düşüncedeydim, yönetmeliğe girecek hususlar kanun
da yer almamalıdır. Önergemizde, burada ruhsat tez
keresini çıkardığımız ve bu hususu yönetmeliğe bı
raktığımız için kendileriyle hemfikir oluyoruz; yal
nız biçimsel olarak yollarımız ayrılıyor. 

Burada, ruhsat tezkeresini (kaldırmamızın gerek
çesi şu: Bugün dünyada sportif balıkçılık, su ürün
lerinin anadallamndan biri olmuştur. Akarsularda, 
sportif de olsa, hiç kimseye istediği kadar balık av

latmazlar. Bugün Türkiye'nin nüfusu gittikçe, çoğa
lıyor, kaynaklarımız daralıyor. 

Biz, bu (hükmü yönetmeliğe koymakla konuyu 
esnek bıraktık; ama «Ruhsat alınmaz» diye de, büs
bütün kapıyı açık bırakmadık. 

Bugün - isimlerini saymama gerek yok - birçok 
ülkenin mevzuatında, sportif balıkçılık ruhsata bağ
lıdır, yani kontrol altındadır. Çünkü, sportif balık
çılık namı altında, küçük teknelerle de olsa, pek çok 
komşusuna ikramda bulunacak kadar balık tutan 
vatandaşımız çıkabiliyor. Hele Türkiye'de göletler, 
baraj gölleri çoğaldikça 've iç sularımızda balıkçılık 
ilerledikçe, bunun ihtilafları da artacaktır. 

IBu balkımdan, bir kolaylık olsun, maddeye bir 
açıklık getirsin diye, önergemizde maddeyi bu şekil
de düzenledik ve teklif ettik. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir., 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 2 nci mad
deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

nun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.; 

«İstihsal yerlerindeki değişiklikler 
Madde 7. — Genel, katma ve özel bütçeli idare

ler ile Devletin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan su ürünleri üreme 
ve istihsal yerlerinin doldurulması, kurutulması, kıs
men veya tamamen şeklinin değiştirilmesi veya bu
ralardan kum, çakıl, taş çıkarılması, taş, toprak, mo
loz ve benzeri maddelerin dökülmesi gibi üreme ve 
istihsale olumsuz tesir edebilecek teşebbüslerde bulu
nulmadan önce Tarım Orman ve Köyişieri Bakan
lığının mütalaasına dayalı olarak ilgili mercilerden 
izin alınması zorunludur.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. 

Sayın Kuş'han, Sayın Erel, Sayın Gök'gün' söz is
temişlerdir. Kendilerine sırasıyla söz vereceğim., 

Buyurun Sayın Kuşjhan. 
ÖMER KÖŞHAN '(Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; dalha evvel de çeşitli yasalar 
üzerinde yapmış olduğumuz konuşmalarda, bir yasa 
tasarısının kaleme alınışında neleri içermesi gerek-
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tiği ve özellikle ifadenin nasıl olması gerektiği, dola
yısıyla ilerideki uygulamalarda yaniışlı'klara ve zor
luklara sebep olmaması için nelerin yapılması gerek
tiği üzerinde, uzun uzun tartışmıştık. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde herhangi 'bir yasa tasarısının veya teklifinin 
müzakere edilmesindeki maksat; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin gündemini doldurmak değildir. Genel 
Kurulda yasa tasarı veya tekliflerinin ıtartışılmasında-
ki, görüşülmesindeki maksat ve espri Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde bulunan bütün üyelerden iste
yenlerin yasa tasan veya teklifine müdahale ettiği 
noktalarda, eğer mantıklı, makul yaklaşış tarzları 
söz konusu ise, bunları yasaya yansıtmak suretiyle 
en güzel yasayı çıkarmaktır. 

Sayın milletvekilleri, elbetteki Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulu, her keyi kendisi alıp en 
ince teferruatına kadar - ihtisas komisyonlarında 
olduğu gibi - inceleme imkânına sahip değildir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çalışma sistemi tan
zim edilirken, işte bu düşünceden hareketle ihtisas 
komisyonları kurulmuştur. Bu ihtisas komisyonları, 
gelen yasa tasarı ve tekliflerini Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulu adına orada ele alarak ge
rekli müdahaleleri ve düzeltmeleri yapıp ondan son
ra da konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kuruluna getirmek maksadıyla çalışırlar; ama bu de
mek değildir ki sayın milletvekilleri komisyonların 
yapmış oldukları değişiklikler ve müdahalelerden 
sonra, Genel Kurul artık hiçbir şeye müdahale et
mez ve yasa önerileri Genel Kuruldan geldiği gibi 
geçer. O zaman biz, - çok affedersiniz, kendim de 
sizin içinizde olmak kaydıyla hepinizi tenzih etmek 
istiyorum - Genel Kurulda bir oylama makinesi ha
line gelmiş oluruz. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar sayın iktidar 
partisinin ve hükümetin konulara yaklaşma tarzını, 
özellikle bu maddede eleştirmek ve irdelemek isti
yorum. Çünkü bugüne kadar, yasanın ileriki uygu
lamalarına açık ve net olarak ne kadar rahatlık sağ
layacak olursa olsun, bir yasa tasarısı üzerinde deği
şiklik önergesi veren kesim muhalefet kanadından 
ise, o önergenin mukadderatı reddedilmektir; eğer 
önerge iktidar kanadından geliyorsa - ki bunun can
lı örneklerini çok.gördük ve yaşadık - bunlar yasa
yı çok daha müşkül vaziyetlere sokan öneriler olma
sına rağmen, iktidar kanadından geliyor düşüncesiy-
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le kabul edilmektedir. Bu, parlamenter demokratik 
sistemin, demokrasinin fazilet ve erdeminin tam ma
nasıyla uygulandığı anlamına gelmeyen bir yaklaşma 
tarzıdır. 

Çalışmakta olan parlamentomuz yaklaşık iki bu
çuk yılını idrak etmiş, üçüncü teşrii yılını tamamla
mak üzeredir. Hiç olmazsa, bu kadar süreden geç
tikten sonra, meseleye biraz daha objektif bakmak 
ve dolayısıyla teklifin iktidardan veya muhalefetten 
geldiği imajını ortadan kaldırmak suretiyle, mesele
ye bir milletvekilinden gelmiş olduğu düşüncesiyle 
bakmayı, artık gündemimize getirmenin zamanı gel
di gibi geliyor ve bu konunun üzerinde özellikle dur
mamız gerekiyor. 

Dolayısıyla bir şeyi daha vurgulamak istiyorum 
sayın milletvekilleri : Bir milletvekilinin elbette ki 
istediği şekilde her şeye müdahale hakkı vardır; 
mantıklı, yasal ve doğru olmak kaydıyla; ama. o mü
dahalenin yeri, buradaki bu mukaddes kürsüdür. 
Yani, oturduğu yerden milletvekiline laf atmak sure
tiyle yasalarda değişiklik yapmak, bugüne kadar 
mümkün olmamıştır, bundan sonra da olmayacak
tır. O bakımdan, beni bağışlamalarını istirham ede
rek, bazı milletvekili arkadaşlarıma, kürsünün, mil
letvekillerinin görüşlerini arz etmek için konulmuş 
mukaddes bir makam olduğunu tekrar hatırlatmak 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz ya
sanın 7 nci maddesi, özellikle kısaltılmış ve sanki 
özellikle belirli maksada yönelik olarak - tabirimi 
mazur görünüz - kuşa çevrilmiş bir halde Genel Ku
rula gelmiş bulunmaktadır. Biz, bunun üzerinde bir 
değişiklik önergesi vermek suretiyle, maddeyi değiş
tirmek veya olması gereken duruma getirmek imkâ
nına da sahip değiliz. Çünkü, biraz önce arz etme
ye çalıştığım görüntüden edindiğimiz intiba, aldığı
mız sonuca göre, değişiklik önergesi eğer muhalefet 
kanadından geliyor ise, kabul edilmesi mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, toparlayın efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı

yorum Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, 7 nci madde bu şekliyle çık

tığı takdirde, Allah uygulayıcıların yardımcısı olsun-
ve ayrıca sayın bakanlığa da kolaylıklar getirsin. 
Gerçi onlar, kendi yaptıklarının cezasını çekecekler; 
ama, şu anda hiçbir günahı olmadan kendi daireîe-
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rinde hizmetten başka bir şey düşünmeyen, yarın bu I 
kaos içerisinde ezilip gidecek olan o kamu görevli
lerinin Allah yardımcısı olsun diyorum. 

Teşekkür ederim efendim. J 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. J 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Gökgün, buyurun I 
efendim. I 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, saym milletvekilleri; maddedeki sözler gayet I 
masum ve güzel. Hakikaten, bir üretim sahasının şek- I 
ürni değiştirmek, oraya (taş, kum, çöp vesaire dök- I 
anek 'veyahut oralardan taş, kum, çakıl çıkarmak gibi I 
hususlar hatalı şeylerdir; ilk bakışta 'böyle, çok ma- I 
sum; fakat burada «Tarım Onman ve Köyişleri Ba- I 
kanlığının mütalaasına dayalı olarak» deniyor. Bu I 
mütalaayı kim verecek? I 

Amerika'da, Japonya'da, Avrupa'da ihtisas yap- I 
muş elemanları, kendi görevlerinin dışında yurdun I 
dört 'bucağına gönder, onlara alelade memur gibi I 
muamele yap, ondan sonra da mütalaa vermekten I 
bahset..; Bu mütalaayı verecek personelin var mı da, I 
versin bunu? Kiım verecek 'bunu? Teşkilatınız yok ki, 
versin. Böyle tatbiki mümkün olmayan maddelerle I 
yüce 'Meclisin huzuruna çıkılması hatalıdır. Hidrobi- I 
yoloji Enstitüsü diye .bir enstitü var mıdır? Mütalaa I 
verebilecek böyle bir enstitü yok, kapatılmış. Diğer I 
taraftan, Su Ürünleri Yüksekokulunu kapatmak ye- I 
rine, oradan mezun olanlara kendi meslekleriyle il- I 
gili görev verme, 'boş kalsınlar; ondan sonra böyle I 
önemli bir konuda, vatandaşın binbir güçlükle kar- I 
şılaşjması için madde getir. Mütalaa verecek teşkilat I 
olmadığı için, 'böyle ıbir maddeye de lüzum yoktur. I 

Bunu huzurunuzda arz eder, saygılarıımı sunarım. I 
(HDP sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. I 
SALİM ERBL (Konya) — Şahsım adına söz is- I 

tiyorum Sayın Başkan. I 
İBAŞKAN — Şahsınız adına mümkün değil 'Sayın I 

Brel. Zira şahsı adına iki arkadaşıma söz verdim, I 
üçüncü sözü vermem mümkün değil efendim. I 

SALİM EREL (Konya) — Grup adına efen- I 
dim. 1 

İBAŞKAN — Grup adına konuşabilmen'iz için de I 
yetki belgesi gerekli 'Sayın Erel. I 

SALİM EREL (Konya) — Geliyor Sayın Baş
kan. I 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, ıbuyurun efendim. | 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOC AN — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sayın Gökgün, Hidrobiyoloji Enstitü-
süyle 'Bakanlığımı öteden beri karıştırmaktadır. Hid
robiyoloji Enstitüsü, üniversitenin ıbir ünitesidir ve 
gerek şimdiki adıyla Tarım Orman ve Köyişlerii Ba
kanlığına, gerekse eski adıyla Gıda Tarım ve Hay
vancılık 'Bakanlığına hiçbir zaman 'bağlı olmamıştır. 

İkinci husus, su ürünlerinin gerek 'bakanlığın mer
kezinde, gerekse biraz evvel arz ettiğim gibi, ıbütün 
illerde sahibi vardır ve daha evvel su ürünleri konu
sunda ihtisas yapmış ve bu konuda çalışmış 'bütün 
arkadaşlarım halihazırda bakanlığın bünyesindedirler 
ve bakanlığın bünyesi dışına da çıkmamışlardır. Bu 
konuda daha evvelce kim mütala veriyor idiyse, yine 
aynı ışekilde bu 'konuyu inceleyecek ve mütalaa ve
recek elemanlarım hakanılığıımda mevcuttur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SHP Grubu adına Sayın Erel, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA SALİM EREL (Kon

ya) — 'Sayın Başkan, sayın milletvekillileri, yüce Mec
lisi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 'görüşülmekte olan 1380 
sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair 'Kanun Tasarısının 3 üncü maddesiyle, de
ğiştirilen 7 net maddesinde şöyle 'bir İfade vardır : 
«JGenel, katma ve özel bütçeli idareler ile Devletin 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin hüküm ve ıtasarru-
fu altında bulunan su ürünleri üreme ve istihsal yer
lerinin...» Bu ifadeden, su ürünleri üreme ve istihsal 
yerlerinin bulunduğunu anlıyorum. 

Sayın arkadaşlar, hal böyle iken, su ürünleri üre
me ve istihsal yerlerinde yapılabilecek hizmet ve iş
lemlerden maksat, Ibu Kanunun esprisine göre -ki, 
(tasarının genel gerekçesinde de ıbahsedilmektedir- ba
zı darboğazları önlemek, duıbli'kasyonlan kaldırmak; 
yeterli teknoloji ve yetenekli personel eğitimi ve bil
gisi altında su ürünleri üreme ve 'istihsal yerlerini 
ihya etmektir. 

Hal 'böyle iken, aynı maddede, bu gibi yerlerin, 
kısmen veya tamamen şeklimin değiştirilmesi veya bu
ralardan kum, çakıl, ıtaş çıkartılması, taş, toprak, mo
loz ve benzeri maddelerin dökülmesi gibi üreme ve 
istihsale olumsuz tesir edebilecek teşebbüslerden bah
sediliyor. 

Sayın arkadaşlarım, su ürünlerinin ürediği ve is
tihsal edildiği yer hiçbir zaman bir kum ocağı, bir 
taş ocağı değildir, hole belediyenin çöplüğü hiç de-
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ğilıdıir. Pratikte faydası olmayan, geçerli olmayan bu 
gibi konuların, bu sekide kanun maddesine geçiril
mesini ben şahsen anlıyamıyorum. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Aklın ermiyor 
bu üslere. 

İSALIM EREL (Devamla) — 'Bu maddede hiç de
ğilse, su ürünlerini üretme ve istihsal yerlerinin ih
yasından, geliştirilmesinden bahsedilmesi icap eder
ken, buralardan taş, kum çıkarılması veyahut da bu
raya balıkçılıkla, su ürünleriyle alakası olmayan 
«kum çakıl, moloz dökülmesi» 'gibi tabirlerin, getiril
mesi ve bir de sayın bakanın mütalaasına başvurul
ması ne derece bu Kanunun esprisine uygundur, bu
nu ben pek anlayamadım. 

İBu balkımdan sayın bakanımızın açıklamada bu
lunmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) * 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. 'HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, bu madde 
üzerinde açıklamada bulunabilir miyim? 

İBAŞKAN — Sayın Bakan, bu madde üzerinde 
demin açıklamada bulundunuz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, Sayın Erel'e ce
vap vereceğim. 

BAŞKAN — Saym Bakan, o ayrı bir durum; so
ru sorma lişlemıine geçtiğimiz zaman cevap verirsiniz. 

S ALÎM EREL ı(Konya) — Sayın Başkan, mü
saade ©din açıklama yapsınlar. 

BAŞKAN — Saym Erel, usulümüze göre bu 
mümkün değil; sayın bakan demin açıklama yapmış
lardı. Bu konuda önerge vardır, önerge üzerinde 
açıklama yapılabilir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sorularımız var 
Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Kare) — Sayın iBaskan, soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen arkadaşları
mın isimlerini tespit ediyorum. Sayın Demir, Sayın 
Erel, Sayın Kuşhan. 

Sayın Demir, buyurun. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen metinde, 
«Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının olumlu mü
talaasının alınması zorunludur.» hükmü vardır. Ta 
rım Orman ve Köyişleri Komisyonunun iktidar par
tisine mensup üyelerinin oylarıyla buradan «olumlu» 
kelimesi çıkarılmış, yalnız mütalaa koşulu getirilmiş-
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I tir. Bu da soyut bir kavramdır. Bakanlık menfi mü
talaa verse de, ilgili kuruluş bu hususta gerekli izni 
verebilir. 

Umarım ve dilerim ki, önerge Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının olumlu mütalaası üzerine ol-

1 sun. Sayın Bakana sorarım; olumlu olmadığı takdir
de, bu nevi üretme istasyonları, balıkhanelerin dol-
durulmaması için ne gibi önlemler alınacaktır? Bü, 
taşrada çarpık bir uygulamaya neden olabilecek mi-

| dir? 
Teşekkür ederim. 

j BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Demir. 
j Buyurun Sayın Bakan. 
I TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H 
| HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; Burada bir kum ocağının müsaadesini ve-
j recek yer Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı de-
I ğildir. Bir taş ocağının müsaadesini verecek yer de 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı değildir; ama 
balıklandırmayla ilgili olarak, balık üretim, üreme ve 
istihsal yerleriyle ilgili olarak bakanlığın müdahalesi 

' ve mütalaası şart hale getirilmektedir. 
Sayın Başkan, yine bununla ilgili olarak, bu ka

nunun 7 nci maddesiyle düzenlenen 36 ncı maddenin 
J 3 üncü fıkrasının (b) bendine bakılırsa orada şöyle 
I denilmektedir: «7 nci maddede belirtilen fiilleri ilgili 
I mercilerden izin almadan yapanlar, fiilin içsularda ol

ması halinde yirmi bin liradan yüz bin liraya, deniz-
I lerde olması halinde beş yüz bin liradan beş milyon 
j liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ay-
j rica çıkarılan kum, çakıl, taş ve benzeri maddeler zabt 
j ve müsadere edilir.» Kaldıki, bu kanunun yeniden 
j elden geçirilmesinde amaçlanan ana maddelerden bi

ri de bu olmuştur. 
i Arz ederim efendim. 

j BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bakan. 
Sayın Erel buyurun. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, görü

şülmekte olan 437 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü 
maddesinde «... su ürünleri üreme ve istihsal yerleri
nin doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen 
şeklinin değiştirilmesi veya buralardan kum, çakıl, 
taş çıkarılması, taş, toprak, moloz ve benzeri madde
lerin dökülmesi gibi üreme ve istihsale olumsuz tesir 
edebilecek teşebbüslerde» şeklinde bahsediliyor. 

Sayın Bakanın şu andaki ifadelerinden, bunu su 
ürünleri üreme ve istihsal yerlerinin bir noktada reor-
ganizasyonu şeklinde yapılacak işlemler moyanıada 

I anladım ben. Buradan bu istihsal merkezlerinin bu 
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şekilde ihyası mümkün olmadığına göre, burada taş 
alınması veya dökülmesi moloz alınması veya dökül-
si şeklindeki kelimeler yerine, başka teknik bir tabir 
kullanılması mümkün müdür, değil midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Erel. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, insicamlı bir soru de
ğil, ben bir şey anlamadım, maddenin böyle kalması 
lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan", sayın 

bakandan öğrenmek istiyorum; biraz • önce kürsüde 
arz etmeye çalıştığım kaleme alınış tarzından, ifade 
tarzından kaynaklanan bir soru. «Genel, katma ve özel 
bütçeli idareler ile Devletin ye kamu iktisadî teşebbüs
lerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan su ürün
leri üreme ve istihsal yerlerinin doldurulması...» ifa
desinden neyi kastediyorlar, bana canlı bir örnek ve
rebilirler mi? Yani, bu nasıl bir işlemdir? Kamu ik
tisadî teşebbüslerinin hüküm ve tasarrufunda olacak, 
orada su ürünü üretilecek ve orası doldurulacak veya 
şekli değiştirilecek veya oraya moloz dökülecek, ki 
diğer maddelerde de aynı ifadeler var. Bunların açık
lanmasını kendilerinden istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, mesele halen 
DSİ tarafından yapılan bir gölet pekâlâ bunun bir 
misalidir; orada balık üreme ve istihsal yerleri de 
olabilir," ufak çapta dahi olabilir, kastedilen budur. 
Tabiatıyla bu, meseleye çok dar anlamda bakmaktır, 
aslında devletçe sahip olduğumuz bütün kıyılarımız 
boyunca bu söz konusudur. Kıyılarımızda balık üre
me ve istihsal yerlerinin doldurulması da buna girmek
tedir ki, asıl büyük çapta kastedilen bu olmaktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına 

çok az bir zaman kaldı; ancak madde üzerinde veril
miş olan bir önerge var. 

O nedenle bu maddenin görüşülmesi bitinceye ka
dar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan: 1380 Sayılı Su Ürünleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 3 üncü maddesiyle değiştirilen 7 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif olu
nur. 

Üreme ve İstihsal Yerlerinin Korunması. 
MADDE 7. — Genel, katma ve özel bütçeli ida

reler ile Devletin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan su ürünleri is
tihsal, üretme ve yetiştirme yerlerine akarsu bağlan
ması, buraların genişletilmesi, doldurulması, kurutul
ması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi 
ve buralardan kum* çakıl, taş çıkartılması gibi su ürün
leri üreme, istihsal, üretme ve yetiştirilmesine tesir ede
bilecek teşebbüslerde önceden Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığından izin alınması zorunludur. 

Su ürünlerinin üreme, istihsal, üretme ve yetiştir
me yerlerine taş, toprak, moloz ve çöp gibi madde
lerin dökülmesi yasaktır. 

Bu gibi yerler için Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının su ürünlerinin korunması bakımından sa
kınca olmadığına dair mütalaası alınmadan taş ocağı 
ruhsatı verilemez. 

Her türlü balıklandırma faaliyetleri Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının müsaadesine tabidir. 

M. Kemal Gökçora Hayrullah Olca 
Bursa izmir 

Nuri Üzel S. Hüsamettin Konuksever 
Eskişehir Edirne 

Yılmaz Hastürk Bilâl Şişman 
istanbul istanbul 

Onural Şeref Bozkurt Hüseyin Aydemir 
Çanakkale izmir 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan bu 
önergeye katılıyor mu? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Gökçora, açık
lama yapmak üzere buyurunuz. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; zamanın bu kadar 
sıkışık olduğu bir sırada huzurunuzu işgal ettiğim 
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için hepinizden özür dilerim. Yalnız şu noktayı be
lirteyim ki, komisyonda bu konuyu elimden geldiğin
ce açıklamaya çalıştım. Bu konuda sayın bakanımız
la ters düştük, yolumuz ayrıldı; ama bu madde üze
rindeki görüşlerimi arz ettikten sonra, durumu yük
sek takdirinize bırakıyorum ki, ben vebalden kurtu
layım. 

Burada teknik bir hata var; 3 üncü maddeyi okur
sam daha iyi anlaşılacak. Maddede «... doldurulması, 
kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değişti
rilmesi veya buralardan kum, çakıl, taş çıkarılması, 
taş, toprak, moloz ve benzeri maddelerin dökülmesi 
gibi üreme ve istihsale olumsuz tesir edebilecek te
şebbüslerde bulunulmadan önce Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının mütalaasına dayalı olarak il
gili mercilerden izin alınması zorunludur» deniliyor. 

ALÎ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Gayet 
makul. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Makul, farkındayım; ama bir de tüzüğün 13 üncü 
maddesi var. Huzurunuzda belirtmek durumundayım 
ki, bu tüzükteki hükümler, tasarıdaki hükümlerden 
daha ileri. 13 yıl önce hazırlanmış olan bu tüzüğün, 
şimdi okuyacağım 13 üncü maddesi, bu tasarıdaki 
sulandırılmış 3 üncü maddenin, hem hukuken, hem 
de teknoloji bakımından çok üstünde. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Tüzüğün 13 üncü maddesi şu şekilde : 
«Taş, toprak, moloz, çöp dökme yasağı : 
Madde 13. — Su ürünlerinin üreme ve istihsal yer

lerine taş, toprak, moloz ve çöp gibi maddelerin dö
külmesi yasaktır.» 

Bu hüküm gayet açık. Hukukçular bağışlasınlar; 
ama - zannediyorum - bu hükmü tasarıya aldığınız 
zaman, bir de hukuk hatası yapıyoruz; bu tüzük, ka
nunun altında bir araç iken, biz, bu tüzükteki çok 
sarih, kesin ve «Modern balıkçılığın gerektirdiği» hük
münü buraya mütalaa gibi, izin alma gibi daha ha
fif bir şekilde alıyoruz. Daha üst kademede olan 
ana kanun, tüzüğüne kıyasla daha zayıf bir duruma 
düşüyor. 

Şimdi, işin tekniğine gelince : Sayın milletvekil
leri, bugün Türkiye'de her müteahhit, her vatandaş, 
komşusunun bahçesine, kıyılarımıza kıyasıya moloz, 
çakıl, kum, taş döker; bunun alternatifi yoktur. Bu 

ya dökülür ya dökülmez. Bunlar döküldüğü takdir
de... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Olur 
mu? 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Olur beyefendi... Bunlar aslında dökülmez; çünkü 
bunun iki kısmı vardır; genişletilme ve doldurma, ki 
her ikisi de izne bağlıdır. Olur ki, bir "belediye kıyı
da genişletme yapacak; eğer onun faydası zararın
dan daha büyükse, ona izin verilir; ama mütalaa ve
rilmez. Kaldıki, siz istediğiniz gibi molozu, çakılı 
dökemezsiniz. Bu tüzük 13 yıl önce hazırlandığı za
man, elbette, ki dünya literatüründen de bilgi top
lanarak hazırlandı. 

Bugün hiçbir ülkede - yine şunu söylüyorum bel
ki koloniyel ülkelerde bile diyorum - böylesine sahil
lerinize, deniz kenarlarınıza, denizlerinize moloz, ça
kıl ve taş dökemezsiniz, hatta sigara atamazsınız; so
kağa dahi sigara izmariti atamıyorsunuz, çünkü Av
rupa'da, yasak olup, Almanya'da bir sigara izmariti
ni yere atmanın cezası 5 marktır. 

Burada benim sözlerim sayın bakana çok ağır 
gelmesin. Anlatmaya, arz etmeye çalıştığım şudur : 
Bu maddeyi mümkündür ki, komisyon geri alır. Al
madıkları takdirde, ben bu yol ayrılığını ilerideki 
uygulamalarda, su ürünlerini; hatta turizm bakımın
dan, sağlık bakımından - aslında bu konulara girmek 
istemiyorum, bir maddemiz daha var, onları kısa ke
siyorum - doğal kaynakların muhafazası bakımından, 
bu madde açık seçik olarak döküm işlerine engel 
olacak nitelikte hazırlanmalıdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum, önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyroum. 3 üncü 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Görüşmelere, kaldığımız yerden devam etmek ve 
gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek için, 
15 Mayıs 1986 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma! Saati : 19.05 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Kırsal Kalkınma Fonundan Erzurum İli ve il
çelerine dağıtılan krediye ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1070) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

1. Erzurum İli ve ilçelerinde Dünya Bankasın
dan alınan kırsal kalkınma fon kredilerinin ilçeler 
itibariyle dağılım miktarları nedir? Bu krediler kim
lere verilmiştir? 

2. Kırsal kalkınma fonundan dağıtılan bu kre
dilerin farklılıkları üzerinde durulup nedenleri izale 
edilebilir mi? 

(Örneğin : Karayazı Z. Bankası Md. nün faizle 
para almak günahtır diyerek krediden yararlanmayı 
önlediği söylenmektedir? Doğru ise, önlenebilir mi?) 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/1483. 

14.5.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğının 1.4.1986 tarihi ve 7/1070-5795/22172 sayılı ya
zısı. 

b) (Başbakanlığın 4.4.1986 tarihli ve K.K. Gn. 
Md. 18/106-1644/3400 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazılları lile Sayın Başbakanımız adına ta
rafımdan cevaplandırılması tensip olunan Erzurum 

Milletivekili Sayın Kilimi Nalbantoğlu'nun Erzurum 
Kırsal Kalkınma Projesi Uygulaması 'hakkında yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Balkanı ve 
Barbakan Yardıımcısı 

Erzurum Milletvekili Sayın 'Hilmi Nalibantbğlu'nun 
Yazılı ıSoru Önergesi1 Cevabıdır. 

Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi uygulaması 
hakkında T.C. Ziraat Bankasınca yapılan değerlendir
meler aşağıda açıklanmıştır. 

1. T.C. Ziraat Bankası kaynakları yanında, 
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonunca (IFAD) fi
nanse edilen ve Erzurum ili ve ilçelerinde halen uy
gulamasına devam edilen (Erzurum Kırsal Kalkınma 
Projesi) kapsamında 24 Nisan 1986 tarihine kadar 8,2 
miılyar TL. kredi açılmış olup, bu kredilerin ilçeler 
itibariyle 'dağılımı yazımız eki listede 'belirtilmiştir. 

Teknik yönü Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğınca yürütülen bu proje kapsamında projeye dayalı 
olarak açılmakta olan Tarımsal Üretim Kredilerinden 
üretiim faaliyetinde bulunan küçük ve orta tarım iş
letmelerine öncelik verilmek üzere çiftçiler, çiftçi gu
rupları ve tarımsal amaçlı kooperatifler faydalandi-
rılmaktaldır. 

2. Bu proje kapsamında açılmakta olan krediler, 
öncelikle yasalar ve T.C. Ziraat Bankası mevzuatı 
doğrultusunda hiçbir farklılık gözetilmeden gerçek 
ihtiyaç sahiplerine kullandırılmaktadır. Soru önerge
sinde sözü edilen T.C. Ziraat Bankası Şube Müdü
rünün «faizle para almak günahtır» şeklinde ifade et
tiği iddia olunan sözleri T.C, Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğünce tetkik edilerek gerekli işlem yapılacak
tır. 

— 50 
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Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi Kapsamında Proje 
Uygulaması Başından 24.4.1986 Tarihine Kadar Açı

lan Kredilerin İlçeler İtibariyi© Dağılımı 

Açılan toplam 
Mahallî ' kredi maktan 

Erzurum 
Pasinler-
Çat 
Horasan 
Tekman 
Tonlum 
Ilıca 
Aşkale 
Karayazı 
Isıpir 
Olur 
Oltu 
•Narman 
Hınıs 
Şenkaya 

763 667 055,— 
(2 021 209 102 — 

225 680 378,— 
330 705 656 — 
357 976 729 — 
439 754 934 — 
475 036 138,— 
732 326 708 — 
85 390 600,— 

460 424 045,— 
264 473 226,— 
592 029 256,— 
795 690 882 — 
563 208 665— 
114 323 983 — 

TOPLAM 8 221 897 357,— 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İli ve ilçelerinde T.C. Ziraat Bankasınca 
dağıtılan Kırsal Kalkınma Fonu kredilerine ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı 
cevabı (7/1075) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorulanımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica öderim. 

Saygılarımla. 
Hilmi NaJbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. 'Erzurum il ve ilçelerinde, Dünya Ban
kasından temin edilen kredi'den 'kırsal kalkınlmıa fonu 
kredisi ölaralk T.C. Ziraat (Bankası eliyle toplam ne 
kadar kredi dağıtılmıştır?. 

Soru 2. Bu kredilerin ilçeler itibariyle dağıtılan 
miktarları 'ile kredilerin kimlere ne miktar verilmiş ol
duklarının listeler olarak 'miktarı nedir?. 

Soru 3. Bu kredilerin verilişinde kayırmalar ve 
usulsüzlükler ve partizanca davranışlar olduğu söy
lendiğinden 'bir tetkiki uygun 'bulur musunuz?, 

Soru 4. Alınan kredilerin hemen toaşka 'banka
lara (<dalha yüksek faiz nedeniyle) yatırılıp fark faiz 
•ile geçinenler olduğu 'söylenmektedir. Doğru mudur?. 

ıSoru 5. Erzurum İli ve ilçelerindeki Ziraat Ban
ka Müdürlerinden kredilendirmede farklı muamele 
yapanların ikaz edilmeleri mümkün mü?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14.5.1986 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/1478 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
iliği : 2.4.1986 tarihli ve 7/1075-5806/22211 sayılı 

yazınız. 
'İUlgfde kayıtlı yazı ile Maliye ve Gümrük 'Bakan

lığına gönderilen ve ilgisi dolayısıyla Bakanlığıma in
tikal eden Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbant
oğlu'nun yazılı soru önergesinin cevalbı ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Balkanı ve 
Baş/bakan Yardımcısı 

Erzurum Milletvekilli Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesi! Cevabıdır. 

T.C. Ziraat Bankası tarafından halen uygulaması
na devam edilen Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi 
hakkındaki soruların ceva'bı aşağıda açıklanmıştır. 

1. T.C. Ziraat Bankası kaynakları yanında, Ulus
lararası İmar ve Kalkınma 'Bankası (EBRD) ile Ulus
lararası Tarımsal Kalkınma Fonunca finanse edilen 
Erzurum Kırsal! Kalkınma Projesi kapsamında proje 
başlangıcından 30 Nisan 1986 tarihine kadar 8,2 mil
yar TL. kredi açılmıştır. 

2. Bu kredilerin ilçeler (itibariyle 'dağılımı yazı
mız eki listede 'belirtilmiştir. Ancak, proje sayısı 
17 583 rakamını Ibulan ve 'bu kadar üreticinin listelen-
mesıinin çdk uzun zaman alacağından dolayı proje 
miktarı ile yetinil'miştk. 

3^ Kredilerin açılıp kullandırılmasında T.C. Zi
raat 'Bankasının usul ve mevzuatı esas alındığı için 
kayırma ve usulsüzlük yapılması söz konusu değil
dir. 

4. $oru önergesinde iddia olunan «alınan kredi
lerin Ibaş'ka 'bankalara dana yüksek faiz nedeniyle 
yatırılıp fark faiz (ile geçinenler olduğu» hususu ta-. 
rafımıza ilk defa intikal etmektedir. Proje kapsa
mında açılmakta olan Tarımsal Üretim Yatırım Kre
dilerinden yapılan ödemeler, Tarım Orman ve Köyiş-
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leri Bakanlığı Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü
nün hakediş raporlarına dayandırıldığı iç'in böyle 'bir 
uygulamanın yapılması söz 'konusu olamaz. Tarımsal 
Üretim İstetme Kredilerinin ise mümkün olan haller
de tamamının ayni olarak, hayvan yemi konusunda 
açılan kredilerin ise j % 50'si ayni olarak kullandırıl
makta ve ödemeler malı saltana ve işi yapana yapıl
maktadır. Diğer taraftan tohum, akaryakıt, gübre, 
yem v.b. girdilerin çiftçi özkaynağından karşılanması 
ve bu konudaki 'belgelerin üreticilerin dosyalarında 
saklanması koşuluyla proje tutarının '% 10-20 islini geç
meyecek şekilde nakdî kredi açılmaktadır. 

5. T.C. Ziraat Bankası Şube Müdürlerinin kredi
ler konusunda farklı işlem yapmaları mümkün değil
dir. Bu konuda ihbar vaki olması hailinde derhal her-
türtlü idarî ve cezaî tedbir alınacaktır. 

Erzurum Kırsal Kalkunma Projesi Kapsamında Proje 
Uygulaması Başından 30.4,1986 Tarihine Kadar Açılan 

Kredilerin İlçeler itibariyle Dağılımı 

Proje Açılan toplam 
Mahallî sayısı kredi miktarı 

Erzurum 
Pasinler 
Çat 
Horasan 
Tekman 
Tortulm 
Ilıca 
Aşkale 
Karayazı 
İspir 
Olur 
O l u 
'Narman 
Hınıs 
Senkaya 

1 488 
5 05i 

651 
43ı8 

1 256 
'1 420 
1 234 
il 485 

350 
H7.1 

1 278 
700 

1 046 
851 
il 164 

763 667 055 
2 021 209 102 

225 680 378 
330 705 656 
357 976 729 
439 754 934 
475 036 138 
732 326 708 

85 390 600 
460 424 045 
264 473 226 
592 029 256 
795 690 882 
563 208 065 
114 323 983 

TOPLAM 17 583 8 221 897 357 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanioğlu'nun, 
Erzurum - Pasinler İlçesinde hükümet konağı yaptı
rılmak üzere alınan arsaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1085) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nallbantoğlu 

Erzurum 

ıSoru 1. Erzurum Pasinder İlçesinde Hükümet 
Konağı yapılmak İçin alınan arsa kaç TL./m2 bedelle 
alınmıştır?. Kimlere aitir?. 

ISoru 2. 'Bu arsa için 25-30 bin TL./m2 bedel ko
nulduğu doğru mudur?. Doğru ise bu bedeli koyan 
takdiri kıymet komisyonu başkan ve üyeleri kimler
dir?. 

Soru 3. Pasinler'de bu semt ve mahallede Mail 
Müdürlüğünce konulan emlâk vergisine esas arsa ve 
tanla 'bedelleri kaç TL./m2 dir?. 

Soru 4. (Kamulaştırılan yerin 50-100 m. mesa
fesinde (lise 'binasının karşısında.) Hazineye ait köhne 
evlerin 'bulunduğu yerde bu Hükümet konağı yapıla
maz mı?. 

Soru 5. 'Pasinler İmar Planında Hükümet Kona
ğı için gösterilen yer ile 3-5 kişiden 25-30 bin TL./m2 

fiyatla alınmak istenen yerin ne ilgisi vardır?. 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 14.5.1986 
MOllî Emlâk Genel Müdürlüğü 

Sayı : Mile 3/3 Şjb. Md. 
313'2 , 568 - 18499 

Konu : Pasinler İlçesi Hükümet Konağı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 8.4.1986 tarih 
ve 7/1085-5854/22390 sayılı yazısı. 

içişleri 'Bakanınca cevaplandırılmak üzere Erzu
rum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu tarafından soru
lan ilgi yazıda belirtilen sorular Bakanlığımı itgilen-
dirdiğinlöıen cevaplarım aşağıda isunulmuştur, 

1. Erzurum ili, Pasinler ilçesinde Hükümet Ko
nağı yapimak üzere hiçbir arsa alınmadığı gibi ka
mulaştırma da yapılmamıştır. 

2. İlçe imar planında Hükümet Konağı yeri ola
rak ayrılan alanın m2 fiyatı 2942 sayılı Yasanın 10 
uncu maddesi uyarınca oluşturulan Komisyonca 

52 — 
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T.C. 
DeVlet, 'Bakanlığj 13.5.1986 

Sayı : 08.68/01047 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

15 000,— TL. ile 65 000,— TL. arasında ibeliıften-
raiştir. 

Söz konusu Komisyon Müdürü Muharrem öz-
tüfk, İlçe Tapu Müdürü Hüseyin Burhan, Bayındır
lık ve İskân Müdürü Y. Nihat Ada, Seçilmiş Üye 
Şefik Bulak ve Ali Babagil'den oluşmaktadır. 

3. Pasinler ilçesinde hu semt ve mahallece em
lak vergisine esas arsa m2 bedelleri 700,— TL. ile 
1 100,— TL. arasındadır. 

4. Kamulaştırıldığı iddia edilen yerin 500-1 000 
m2 mesafesindeki (Lise binasının karşısında) saha imar 
planında konut sahası olarak ayrıldığından anılan sa
haya Hükümet Konağı yapılamamaktadır. 

5. İlçe imar planında Hükümet Konağı olarak 
yeni bir alanın ayrılması çalışmaları devam etmekte
dir. 

Hükümet Konağı için yeri belirlenecek alanın için
de kalan taşınmazların mülkiyetinin kaimu kurumla
rına ait olmasına özen gösterHmektedir. 

'Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçİn 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Demir Tevzi Bürosunun kapatılacağı iddiası
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ah
met Karaevli'nin yazılı cevabı (711095) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun 'Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandınlmasına aracılığınızı arz ede
rim. 15:4.1986 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

1. 'Batıkesirfae tarım ve sanayi makineleri imala
tı yapan firmalar hammadde ihtiyacını Balıkesir De
mir Tevzi bürosundan almaktadır. 

2. Söylentiler hu büronun kârsızlık nedeni ile ka
patılacağı yolundadır. 

3. Ül, 17 ilçeyi kapsamaktadır. Malzeme çeşidi 
ve miktarı itibariyle sanayicilerin isteklerini karşıla
maz durumda tutulmuştur. 

4. iBüro kaldırılırsa sanayici ve istek sahipleri 
fazla nakliye ödemek suretiyle başka yerden alacak
tır. Bu da maliyetin yükselmesine neden olur. 

5. Kapama, böîge ve ülke Ekonomisinde üretim 
kaybına neden olacaktır. Bu kapatma teşebbüsünün 
durdurulması ve faaliyetini sürdürmesi için çeşitleri
nin de artırılmasını düşünür müsünüz?. Görüşleriniz 
nedir?. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 22,4.1986 gün 

ve 7/1095-5941/22761 sayılı yazısı, 
b) Başbakanlığın 28.4.1986 gün ve 18/106-1675/ 

03 726 sayılı yazısı.» 
ilgi ı(b) yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in Sayın Baş
bakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırıl
ması istenen (Balıkesir Demir Tevzi Bürosu ile ilgili 
Yazılı Soru 'önergesine ait not ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve 'gereğini arz ederim. 
Ahmet'Karaevli 

Devlet Bakanı 

Balıkesir Milletvekili DaVut Abacıgil'in Balıkesir De
mir Tevzi Bürosunun Kapatılması ile İlgili Yazılı So

ru önergesine Ait Not ': 
T. Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 

bağlı müesseselerde üretilen mamullerin yurt düze
yinde satış ve dağıtımı 23 adet depodan yapılmakta
dır. 

iBütün illere şamil olmak üzere bu mamullerin pi
yasaya arzında Bayilik Sistemi ihdası hususunda Ge
nel Müdürlükçe çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar mevcut de
polar faaliyetlerini devaim ettireceklerdir. 

Aynı şekilde Balıkesir deposuna da malzeme şevki 
yapılmakta ölüp, faaliyetleri devam etmektedir. 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, elekt
rik, havagazı ve PTT hizmetleri için yapılan ödemele
rin vergi iadesi kapsamına alınmamasının nedenine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alpemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1102) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin İlgili bakanlıklar adına 

Sayın Başbakan Turgut Özal tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarımla arz ede-. 
riım. 

Davut Abacıgiıl 
Balıkesir 

Elektrik, havagazı, su, P.T.T. hizmetleri için kat
ma değer vergisi alındığı malumlarınızdır. 

Bu hizmetlerden su ve 'tüpgaza vergi iadesi yapıl
dığı hakte, katma değer vergisi alınan elektrik, (hava-
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gazı, P.TJT. hizmetleri için niçin vergi iadesi yapıl
mamaktadır?. 

•Hakkaniyet ilkelerine uygun düşmeyen bu uygu
lamayı nasıl karşılıyorsunuz?. Vergi iadesi hususunda-
iki düşünceleriniz nedir?. 

T.C. 
Mailiye ve Gümrük Bakanlığı 13.5.1986 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
GBL : GVK/2-2T77-2529 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22.4.1986 gün ve KAN. KAR. MD. ifadeli 

7/1102-5967/22919 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Davut, Albacıgll tarafından 
Başkanlığınıza verilen, ilgide kayıtlı yazınız ile Baş
bakanlığa gönderilen ve Başbakanımız adına taraflım
dan cevaplandırılması liçin Bakanlığıma havale edilen 
soru önergesinde; elektrik, havagazı, su ve P.T.T. 
hizmetleri için katma değer vergisi alındığı, bunlardan 
su ve tüpgaza vergi iadesi yapıldığı, katıma değer ver
gisi alınan elektrik, havagazı, P.T.T. hizmetleri için 
vergi iadesi yapılmadığı belirtilerek, bu konudaki uy
gulama hakkında 'görüşümüz 'sorulmaktadır. 

Bilindiği üzere; 2978 sayılı Vergi ladesi Hakkın
da Kanun gerekçesi ile 'bu Kanun hükümlerinde de
ğişiklikler yapan 3158 sayılı Kanun ve 3239 sayılı Ka
nun gerekçelerinde de açıkça 'belirtildiği üzere, vergi 
(iadesi uygulamasının iki amacı 'bulunmaktadır. Bun
lardan ilki belge düzenine işlerlik kazandırmak, ikin
cisi de vergi iadesinden yararlananlara topladıkları bel
geler üzerinden belli bir miktar ödeme yapmaktır. 

Öte yandan, 2978 sayılı Kanunun vergi iadesine 
konu harcamaları hükme bağlayan 1 inci maddesi ile 
'bu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 
20.12.1985 tarih ve 85/10181 sayılı Balkanlar Kuru
lu Kararında; elektrik, havagazı, P.T.T. hizmetleri 
için yapılan harcamalar vergi iadesi kapsamına alın
mamıştır. 

Sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi ia
desine konu mal ve hizmet alımları tespit edilirken, 
vergi iadesi uygulaması ile belge toplanması özendi
rilerek, mükelleflerin belge düzeni yönünden vergi ia

desinden yararlananlar tarafından kontrol edilmesine 
önem verilmiştir. 

Bu nedenle, kamu kurumu olan Türkiye Elektrik 
Kurumu, Belediyder ve P.T.T. nin yapmış olduğu 
elektrik, havagazı ve hizmet satışı vergi iadesi kap
samına alınmamıştır. Zira, hu kurumlar 'belge düze
nine zaten uymaktadırlar. 

Diğer taraftan, su, 2978 sayılı Kanunun 3158 sa
yılı Kanunla değişik 1 inci fıkrasının (b) bendi uya
rınca «yiyecek, içecek giderleri» olarak, vergi iadesi 
kapsamına Kanunla alınmıştır. 

Bu nedenle, 'su tüketim (bedelleri (şehir şebekesine 
bağlı ollan su tüketim bedelleri de dahil olmak üze
re) vergi iadesi kapsamına girmektedir. 

Arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçİn 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaJbantoğlu'nun, 
Devlet Su İşleri bölge müdürlüklerinin teknik per
sonel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakam Sudi TürelHn yazılı cevabı (7/1115) 

TüTkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına arcı-. 
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi NaDbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. DSİ Bölge Müdürlüğü ile DSİ Bölge 
Müdürlüklerinde mevcut teknik personelin merkez ve 
taşra örgütleri itibariyle sayıları (öğrenim çıkış okul
larına göre) ne kadardır?, 

Soru 2. Bu tabloya göre Doğu ve Güneydöğu'-
daki DSİ Bölge Müdürlüklerindeki teknik personel 
noksanını telâfi etmeyi düşünüyor musunuz?. 

iSoru 3. Yatırım için yetişmiş teknik 'personel (in
san) unsuru önemli bir faktör olduğuna göre teknik 
personel noksanı olan »geri kalmış bu bölgelerim'izde 
yatırımları kiminle yapacaksınız veya yapıyorsunuz?. 

Soru 4. (Sadece Erzurum DSİ bölgesinde 7 tril
yonluk enerji, sulama, taşkın koruma projeleri yapıl
mayı beklemektedir. Hiç olmazsa bu projelerin yapıl
ması için ne 'gibi bir çözüm düşünüyorsunuz?. 
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T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

(Bakanlığı 13.5.1986 
Basın ve Halikla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71-053-2-1298 - 7584 
Konu : Yazılı soru önergesinin ceVaibı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.4.1986 gün ve 7/1115-5992/22988 sayılı 

yazınız. 
lilgi yazı elcinde Bakanlığıma intikal ettirilen Erzu

rum Milletvekilli Sayın Hi'lmi Nalbanltoğlu'nun, Dev
let Su işleri Bölge Müdürlüklerinin teknik personel 
ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevap
lar aşağıda sunulmuştur. 

il. Devlet Su ligleri Genel Müdürlüğü emrinde ha
len çalışmakta olan teknik personelin Merkez ve Taş

ra Üniteleri itibariyle dağıtanını gösterir tablo ilişik
le sunulmuştur. 

2. Doğu ve Güneydoğu'daki DSÎ Bölge Müdür
lüklerinin teknik personel ihtiyacının giderilmesi ko
nusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

3. (Kalkınmada öncelikli bu 'bölgelerde, öncelikle 
programlara dahil edilen yatırım projelerinin yürütül
mesi ile ilgili olarak teknik personel tedbirleri de ya
tırımların 'başlamasına paralel olarak alınmaktadır. 

4. Ül3f Erzurum Bölgesinde Yatırım Programı-. 
na alınan projelerin yürütülmesiyle ilgili olarak, 'yu
karıda açıklandığı üzere, gere'Mi teknik personel ted
birleri alınmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sudi Türel 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

105 İNCİ BİRLEŞİM 

14 . 5 . 1986 Çarşamba 
Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka

daşının, trafik kazalarının önlenebilmesi için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/18) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
mm, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına iliş/kin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) (1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına . ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ihracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Davlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) ^ 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
kan'ın. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/680) (1) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvük kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 



15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (I) 

16. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

17. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

18. — îzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi <6/746) (1) 

19. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

20. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yali ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devîet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

25. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

26. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı bîber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 
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27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
'Mdia edilen iki ölüm olayına iliişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

29. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Ta<biî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

30. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

33. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'm, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/702) (1) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen candı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

35. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

36. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü.soru önerge
si (6/704) (1) 



38. -••• Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUÖSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

39. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak ili 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

40. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/?26) (1) 

41. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

42. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

43. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı ilçesi Belediye Başkanına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/667) 

44. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

45. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

46. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

48. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri ili Develi ilçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

49. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin üıeticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alam içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
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I ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/710) 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Kepsut İlçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/713) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesii {6/714) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

56. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

I 57. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara-
| yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan 

ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/718) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran BayezıYin, Kaihramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay ilinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

61. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı» 
v yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ

retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakamndan sözlü soru önergesi (6/739) 



62. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 

63. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

64. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, de
miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/745) 

65. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(1/737) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 5.5.1986) 

X 2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ile Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 Ar
kadaşının Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi ve Mil
lî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/761, 
2/258) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 12.5.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


