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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

111. — YOKLAMA 

Sayfa 

623:624 

624 

625 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 625 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 625 
1. — İzmir Milletvekili Vural Ankan'ın, 

sürekli ve yaygın iflaslar konusunda gündem 
dışı konuşması 625:627 

D) Tezkereler ve Önergeler 627:629 
1. — İstanbul Miltetvekili Kemal Özer'in, 

vefatına dair Başkanlık tezkeresi '(5/117) 627 
2. — Bazı milletvekilllerine izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi (3/1188) 629 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 627 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 
24 arkadaşının; Hava Kuvvetleri eski Komu
tanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı sırasında (ken
disine ve ailesine menfaat sağladığı yolundaki 
iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, 'İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 

Sayfa 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 627:629 

2. — istanbul! 'Milletvekili İbrahim Ural ve 
13 arkadaşının, ülkemizdeki trafik kazalarının 
nedenlerini 'bütün yönleriyle araştırmak ve 
alınacak yasal ve idarî 'önlemlere ışık tutmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/32) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

1. — İstanbul Mlllötvdkili Günseli özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 

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

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir *Na-
rin'in, 'Diyarbakır İtinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 

629 
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630 

630 

630 

630 
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4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketıinin 
yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve DeVlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısı is
met Kaya Erdem'in cevabı (6/7CO) 630:631 

5. — Trabzon Milletvekilli Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı 'işkence ile öldürdükleri 
'iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 631:632 

6. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin (Sanayi ve Ticaret Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/631) 632 

7. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbant-. 
oğtu'nun, Erzurum depremzedeleriniin kredi 
borçlarının ertelenmesine ilişiklin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/758) 632 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 632 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgıTin, Balıkesir İlindeki Zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/709) 632 

10. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ura!' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
(kampında cefeyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/742) 632 

11. — Balıkesir Millet vekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 632 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
iKurulu üyelerinden resmî veya özejl kurum 
ve kuruluşlarda görev alanlar bulunup bulun
madığına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/819) 632 

13. — 'İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
llar'ın, işkence. sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan 
işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/826) 

14. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
davası devam eden bir gazete hakkındaki be-
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> yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si <6/767) 632 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs 
aylarında yurt dışına giden üst düzey görev
lilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/833) 632 

16. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aley
hine verdikleri beyanatlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/775) 632:633 

17. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir 'illeri bü-
yükşehir ve ilçe belediyelerine bağışta bulu
nan gerçek ve tüzelkişilere ve bağış miktar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/849) 633 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, yasama ve yasal çalışma haklarını teh
likeye sokan odaklaşma iddialarınla ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/778) 633 

19. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdur-
rezak Ceyl'an'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin 
EM AK A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 633 

20. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
bazı bölgelerde alkollü içki tüketiminin yasak
landığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/860) 633 

21. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün belediyelerce yurt dışından kredili 
temin olunan iş makinelerinin bedeline iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/873) 633: 

22. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa 
vadeli dış borçlanma miktarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/862) 633 

23. —- Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 
yılı Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uy
gulanacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/863) 633 

24. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ül
kemizde gelir dağılımı anketi yapılmamasının 
nedenline ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/864) 633! 

25. — Erzurum Milletvekili ıHHlroi 'Nalbant-
oğlu'nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına 
ve denetimine ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/865) 633 
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I 



T. B- M. M. B : 28 20 . 11 . 1986 O : 1 

Sayfa 
26. — Sinop Milletvekili Barış Oan'ın, çay 

üreticilerinin AKFA Firmasından alacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/868) 633 

27. — Adana Milletvekili Metin Üs'tünel' 
in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nunun emniyet mensuplarına uygulanmadığı 
'iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/782) 633 

28. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi 'tarafından bir öğret
menin görevinden alınma nedenline ilişkin İç
işleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/784) 633 

29. — Tekirdağ Milletvekilli Salih Alcan'm, 
Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı ola
rak yapıldığı iddia edilen 'bazı inşaatlara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/789) 634 

30. — Manisa Milletvekilli Abdullah Ça-
'kırefe'nin, Ayvalık -- Sarımsaklı Eğitini, Spor 
ve Turistik Tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlıü soru önergesi (6/796) 634 

31. — Kayseri Milletvekilli Mehmet Üher' 
in, Yol-lş (Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna 'katılan, bazı misafirlerin 
kongreden çıkarılmaya davet edildikleri iddia
sına ilişiklin 'Başbakandan sözflü soru önergesi 
(6/797) 634 

32. — Konya Mille'rvekili Salim Ererin, 
Türk 'kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Valkfı 
tarafından düzenlenen baloya ilişkin Başba
kandan Sözlü soru önergesi (6/798) 634 

:33. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/799) 634 

34. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/800) 634 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlü'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye 
dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Tarım Or-
ıman ve Köyişleri 'Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/874) 634 

36. — Hatay Mıilletvekili Mustafa Mu
rat Sc'kmenoğlu'nun, tercihli sektörlere veri-

SayTa 
len 'kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/875) 634 

37. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıl-
dırım'ın, Tunceli İlinde meydana geldiği id
dia edilen bazı olaylara ve sorumlularına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 634 

38. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve mey
ve ihracatında karşılaşılan güçlüklere karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergeis (6/808) 634 

39. — Hatay Milletvekili 'Mustafa Murat 
Sökmenoğlü'nun, pamuk üreticilerinin PAK-
TAŞ'dan alacaklarına ilişkin Devlet Bakanı 
ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/877) 635 

40. —.Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde ba
zı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin ve 
Sanayi ve Ticaret 'Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/810) 635 

41. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer tak
ma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi'(6/812). 635 

42. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi '(6/813) 635 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu 'kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanların durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/814) 635 

44. — Haikkâri Milletvekili Mehmet iSait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine iliş
kin B'aşbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 635 

45. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı söz
cüklere iliş'kin Başbaikandan sözlü soru öner
gesi (6/821) 635 

46. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezifin, bir milletvekili adayı
nın ara seçim gezilerinde, plaka yerine soya
dının yazılı olduğu levha taşıyan bir araçla 
dolaştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/822) 635, 

— 62İ — 
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47. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh

met Turan Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/824) 635 

48. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağa-
gil'in, 'bir milletvekiline Anayasanın 82 nci 
maddesine göre 'Bakanlar Kurulunca geçici 
görev verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Mil
let 'Meclisli Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/831) 635 

49. — Konya 'Milletvekili Salim Ererin, 
ara seçimllerde yapıldığı iddia edilen bir pro
pagandaya ilişkin 'Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/827) 635:636 

50. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'i n, Marmîaris Ak taş mevkiindeki orman
lık alanın intifa hakkının Türkiye Ziıraatçılar 
Derneğine verilmesine dair taahhüt senedimin 
tek taraflı olarak feshedildiği ^iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/828) 636 

51. — Balıkesir Milletvekilli Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İli ve çevresindeki 'bazı sa
nayi kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz 
yönde etkilediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/835) 636 

52. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rin iı'n, Diyarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Kö
yündeki bir vatandaşın ölüm nedenine ilişkin 
İçişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/837) 636 

53. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatı
na ilişkin Millî Eğitim Gençtik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/838) 636 

54. — Ağrı 'Milletvekili Paşa Sanoğlu' 
nun, Ağrı İlinde içme suyu olan ve olmayan 
köylere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba- -
kanından sözlü'soru önergesi (6/839) 636 

55. —• Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Af
şin tllçesi Arıtaş Kasabası Çatakderesi Göle-
tinin fizibilite ve proje çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 636 

56. — Kahramanmaraş Milletvekilli Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - El
bistan ilçesi Ağcaşar Köyünün ehe ihtiyacı
na ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/843) 636 

Sayfa 
57. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh

met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş İlin
de kaliteli pamuk yetiş'üMUebilmesi için alı
nacak 'tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/844) 636 

58. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasın
da 1986 yılında meydana gelen iş kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/845) 636 

59. — Zonguldak Milletvekilli Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu - Ayyaştı İlçesi Belediye 
Başkanına ilişkin İçişleri Bakanın'dan sözlü 
loru önergesi (6/846) 636:637 

60. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf YüceDin, Zonguldak - 'Bartın özel tip 
cezaevindeki mahkûmlarla ilgili bazı uygula
malara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
•••nergosi (6/847) 637 

61. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Devlet imkânlarından yarar-
landırıldığı iddia edilen bazı derneklere iliş
kin Başbakandan sözfıü soru önergesi (6/848) 637 

62. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi San
acağı Mahallesindeki mesken yıkımı olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/871) 637 

63: — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Adıyaman ve Malatya illerine 
bağlı bazı ilçelerde 1986 yılında meydana ge
len depremlerden zarar gören vatandaşların 
sorunkrına ilişkin 'Başbakan ile Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesıi (6/872) 637 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanımaraş - An-
dirın Orman İşletme Müdürlüğü sahasından 
elde edilen odunların üretici köylüye ve <mü-
taahhu'lere tahsisine »ilişkin Tarım Orman ve 
Kövişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 637 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 638 
1. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 

Malkara İlçesine ait olup Gönence Köyün
den geçen kanalizasyonun ıslahına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve Köy
işleri Balkanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ceva
bı (7/1412) 638 
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2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastür'kun, Silifke Orman İdaresine alınacak 
h?i ve memurlara ilişkin Baş'bakandan sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1419) 638:639 

3. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Kastamonu - Azdavay İlçesi 
Sarıçam - Köprücek mevkiindeki orman yo
lunu kısaltma çalışmalarına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri 'Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1422) 639:640 

4. — Kahramanmaraş Milletvek'i'li M. Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İline 'bağlı ba
zı ilçelerde üretilen fasulye ve nohut için ta
ban fiyat verilmemesinin ve destekleme alımı 
yapılmaımasıriın nedenine ilişiktin Başbakan-
dan sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 'Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (7/1425) 640:641 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan 
İlçesine bağlı bazı 'köylerin sulama suyu so
rununa ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/1426) 641:642 

Sayfa 
6. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Tu

ran Bayezit'in, Afşin Termik Santralının ne
den olduğu çevre kirliliğine karşı alınan ön
lemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi TürdTin yazılı cevabı 
(7/1427) 642 

7. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, boş LPG tüplerinin fahiş fiyatla satıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı 
(7/1443) 642:643 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 637 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sa
yılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 tarih 
ve 2882 sayılı Kanunla Değişik 60 inci Mad
desinin I inci Fıkrasının Değiştirilknesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve 'Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) 637 

» e « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay, Antalya Milletvekili 

Aydın Güven Gürkan'ın, 18.11.1986 tarihli 26 ncı 
Birleşimde, «artan demokrasi dışı uygulamalar» konu
sunda yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap, 
verdi. 

Gaziantep Milletvekili M. Hayri Osmanlıoğlu, 
bankerlik ve TBMM üyelerinin sorumluluğu konu-
sunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonun
da, Türkiye Büyük Millet Mcelisini temsil edecek 
Türk Grubu için, Doğru Yol Partisi ile Hür Demok
rat Parti gruplarınca aday olarak gösterilen asıl üye
lere ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ves-
tel Elektronik Sanayi ve Ticaret Şirketinin ortakla
rına ilişkin (6/699) ve 

Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, Kay
seri iline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak ya
tırımlara ilişkin (6/834), 

Başbakandan sözlü sorularına, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem; 

İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 
Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gece
konduları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin 
(6/832) ve 

Kayseri Millevtekili Mehmet Üner'in, Kayseri -
Daveli İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan afet 
konutu inşaatlarına ilişkin (6/836) 

Sözlü sorularına, Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

— 623 — 



T. B. M. M. B : 28 20 . 11 . 1986 O : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
20 . 11 . 1986 Perşembe 

(6/772), (6/780), (6/861) numaralı sözlü sorular, 
soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulunma
dığından düştüler. 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Arkada
şının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı, Sendikalar Ka
nununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı -Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporunun (2/327) (S. Sayısı : 459) gö
rüşülmesi, komisyon ve hükümet yetkilileri Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 
Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/804) 
(S. Sayısı : 503) görüşmeler sonunda, kabul edildiği 
ve kanunlaştığı açıklandı. 

20 Kasım 1986 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 17.37'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Giresun 

İsmail Üğdül Yavuz Köymen 

KÂĞITLAR 
Perşembe 

(6/598), (6/610), (6/702), (6/742), (6/873), (6/789), 
(6/797), (6/799), (6/874), (6/875), (6/877), (6/813), 
(6/814), (6/817), (6/822), (6/824), (6/837), (6/838) nu
maralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından; 

(6/631), (6/696), (6/819), (6/767), (6/849), (6/781), 
(6/860), (6/868), (6/782), (6/784), (6/796), (6/798), 
(6/800), (6/876), (6/808), (6/827), (6/828), (6/871), 
numaralı sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili bakan
lar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/709), (6/751), (6/835) numaralı sözlü sorular, 
soru sahibi izinli bulunduğundan; 

(6/826), (6/839), (6/845), (6/846), (6/847), (6/848) 
numaraıliı sözlü sorular, soru sahipleri görevli bulun
duklarından; 

(6/872) numaralı soru, mehil verildiğinden; 
(6/596), (6/775), (6/778), (6/810), (6/812), (6/821), 

(6/831), (6/842), (6/843), (6/844), (6/879) numaralı 
sözlü sorular; soru sahipleri mazeretli bulundukların
dan; 

(6/700), (6/758), (6/833), (6/865) numaralı sözlü 
sorular, soru sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş 
başka soruları bulunduğundan; 

(6/862), (6/863), (6/864) numaralı sözlü sorular da, 
soru sahibi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 
bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 

Rapor 

1. _ 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 5.11.1986 Tarih ve 3317 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/807, 3/1181) (S. Sayısı : 504) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1986) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerince üretilen ürünlerin ne 
şekilde ihraç edildiğine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1464) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.1986) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 24 

Arkadaşının; Hava Kuvvetleri eski Komutanı emek
li Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı sırasında kendisine ve ailesine menfaat 
sağladığı yolundaki iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.11.1986) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ve 13 
Arkadaşının, ülkemizdeki trafik kazalarının nedenle
rini bütün yönleriyle araştırmak ve alınacak yasal ve 
idarî önlemlere ışık tutmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdtil (Edirne), Yavuz Köymen (Giresun) 

m " • • • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 indi 'Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKlAN — (Ad ofcunımıak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulun
duklarım yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — İzmir Milletvekili Vural Arikan'ın, sürekli 

ve yaygın iflaslar konusunda gündem dışı konuşma
sı. 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Vural Arn
ikan, sürekli ve yaygın iflaslar hakkında gündem dı
şı ısöz istemiştir; buyurun Sayın Arıfcan., 

VURAL AİRİKJAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; son günlerin güncel olayları, sü
regelen hacizler ve patlayan iflasların yakın bir za
manda Anadolu'ya da sirayet edeceği kaçınılmazdır. 
Nitekim Eskişehir, Erzurum ve diğer illerimizin ti
caret odası başkanları da bu endişelerini açıklamışlar
dır. Ayrıca, Anadolu'daki senet protestolarının ço
ğalmış bulunması, protestoların geçen yılara naza
ran artmış bulunması da bunun ilk göstergesidir., 

Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı Sayın Coşkun, 
bu konuda İtedhkiler alınması gereğini ortaya atmış
tır. Sayın Başbakan, eski iddialarını yinelemektedir: 
«Liberal ekonomilerde baltan batar, kalan bizimdir» 
diyebilmektedir. Şimdiye kadar deveyi hamuduyla 
yutmuş bulunan bazı büyük iş adamları ise, «iş bil
medikleri için batmışlardır, batmaktadırlar» fetvası
nı vermektedirler. 

Ekonomik ve malî konularla uğraşanların, iktisat 
tarihini ve maliye tarihini iyi bilmeleri gerekir. Eğer 
bilinirse, ilerde vuku bulacak olayların önceden se
zinlenmesi, önlemlerin zamanında alınabilmesi müm
kün olur. Mesela, 1982 yılında yaşanılmış bulunan 
bankerlik krizi, daha önce görülemediği için meyda-

(Giresun Milletvekili »Burhan Kara'ya kadar 
yoklama yapıldı)., 

IBAŞKAN — Sayın miUetvefcilleri, toplantı yeter
sayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz., 

na gelmiştir; bugün yaşanan da budur. Eğer yarın 
Türkiye'nin gündemine bir bankalar krizi gelirse, bu
na da hiç şaşırmayalım.. 

!0 halde ne yapılabilir? önce şunu belirtmek isti
yorum. Büyük iş adamlarının, «iş bilmediklerd için 
batmışlardır» sözlerine ve endişelerine cevap vermek 
istiyorum, 

Mevzuata baktığınız zarnian, nasıl hamuduyla de
venin yuitullduğunu görürüsünüz. İşte size bir örnek: 
Yıl 1960 ve 27 Mayıs İhtilali olmuştur. O zaman 
Milî Birlik Komitesi, yasama uzvu görevini yapmak
tadır; daha sonra da buna Korucu Meclis katılmış
tır. O senenin eylül ayında 86 sayılı Kanun çıkar; bu 
kanunun başlığı şudur: «Yatırımlar (Holding) Ano
nim Şirketine verilen Ayrıcalıklar». Nedir bu ayrı
calıklar. . 

1. Türki Ticaret Kanununun 422 nci madde
sinde getirilen takyitlerin kaldırılmıası; 

2. Yabancı sermayedar, holdinglere katılırsa, 
onların 6224 sayılı Kanundan istifade edecekleri ve 
onlara ait işlemleri şirketlerin kovalayabilecekleri. 
Bununla da yetinilmemiş, başka ayrıcalıklar getiril-
miştir. İştirak taahhütlerinin verilmesinde, esas mu-
kavelenıin tanziminde, tescilinde ve ilanında ödenme
si lazım gelen Damga Vergisi istisnası getirilmiş; Be
lediye İlan Resminden muaf tutulmuşlar ve ayrıca 
kaydolmak mecburiyetinde bulundukları sanayi ve
ya ticaret odalarının kaydiye ücretinden de bağışık
lık getirilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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IBaikıyoruz, aradan 20 gün geçmiş, bu 86 sayılı 
Kanun, 93 sayılı /Kanunla tadil edilmiş. «'Biz bunu 
sadece holding kuruluşlarına verdik; ama bu holding
ler ileride sermaye .tezyidi de yapabilirler. Binaena
leyh, sermaye tezyidi sırasında da bu ayrıcalıkları 
bunlara (tanıyalım» demişler. Haltırlarsınız, o zaman 
yürürlükte 'bulunan Damga Vergisi (Kanununa göre, 
verginin nispeti - zamısız olarak söylüyorum - yüzde 
1,5'tur ve o zaman holdinglerin kuruluşu, mıuıhıtel'if 
iştiraklere ait hisise .senetlerinin piyasa değerlerinin 
tespitti suretiyle yapılmıştır. Eğer kurduğunuz ano
nim ortaklık, yatırım holdingin sermayesi bir miilyar 
lira ise; sadece Damga Vergisi ayrıcalığı 1960 yılı 
itibariyle onbeş milyon lirayı tutmuşltor., 

Holding kurulmuş; daha sonra, 1964 yılında, 
Damga Resmi, Damga Vergisine dönüştürülmüş ve 
488 sayılı Kanun getirilmiş. Bu 488 sayılı Kanunun, 
«Kaldırılan hükümler» faslı var. Ne' 'beklersiniz? Bu 
ayrıcalıkların kaldırılmasını beklersiniz, değil mi? 
Hayır, sadece sermaye kuruluşlarında, kuruluş saf
hasında değil, tezyid safhasındaki muafiyet devam 
etmiş; yani 93 «ayılı Kanundaki muafiyet saklı tutul
muş, 86 sayılı Kanundaki muafiyet kaldırılmış. Ya
ni o işlev yapıldıktan sonra kurulan holding istemiş 
ki, başka holdingler kurulmasın veya kurulurken 
bunları ödesin... llşte, yasamla uzvunu tertiplemek su-
raîıiyUe, yani etki altına almak suretiyle getirilen, bir 
büyüğün deveyi hamuduyla yutması olayıdır, 

O yönden Sayın Başbakanımızın, «Batan 'batsın, 
kalan kalır» felsefesi bir bakıma doğru ölür ve nitekim 
bugünkü gazetelerde görüyoruz: «(İşletmelere karşı 
yansız davranacağız» diyorlar. Yani, devlet, «Her
hangi bir şirikeL'in lehline müdahale etmeyeceğiz» di
yor, Bu, Ortak İPazar Anlaşmasındaki bir hükme is
tinaden, devletin, işletmeler karşısında eşit işlevi üst
lenmesi prensibine uygundur; ama olayı böyle bırak-
kamayız. Zincirleme bir iflas olabilir ve çoğu banika-
cınırt görüşü de bu noktadadır; önümüze bir banka
lar krizi gelecektir. 

YÜSUİF Z3İYA iKAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
İflası, iflası gelecektir, çok yakın. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Evet, krizi di
yorum; gelecektir, muhtemeldir, yakındır. O yüzden, 
hükümetin bu konuda çok ciddî ve tutarlı tedbirleri 
alması gerekir.. 

Kaldık i, bunda yasal bir zorunluluk da var; o da 
şu: 1982 Anayasasının 167 nci maddesini dikkatle 
••tetiklik, etmenizi isterim. Orada, devlete, ekonomik bü
yük bir görev verilmiştir. Diyor ki: «"Para piyasası

nın, kredi piyasasının, mal piyasasının, hizmetler pi
yasasının sağlıklı ve gelişir bir şekilde işlemesi için, 
devlet, lazım gelen önlemleri almak mecburiyetinde
dir,» Bu yüzden, hükümetimizin bu konu üzerinde 
ciddiyetle durması lazım. 

Bugünkü Dünya Gazetesinde, alınmak istenilen 
bazı önlemler belirtilmiştir. Nelerdir bunlar: 

1. Vergi borçlarının taksitlendirilmesi. İsabet
lidir, zaten mevzuatta vardır. Zor durumda bulunan 
işletmelere yapılabilir., 

2. Sosyal Sigortalar kurumlarına vakî borçların 
ertelenmesi. Bu da mevzuatta vardır, bu da yapıla- " 
bilir; ama bu kâfi değildir. 

3. KİK veya KİT'lere olan borçların taksitlen
dirilmesi; yani vadeye bağlanması. 'Bu da normal ti
carî alışverişin icabıdır. 

(Bunun dışında, etkin olarak ne tedbir almıştır? 
Dünya Gazetesinin yerdiği habere göre üç etkin ted
bir var. iBunlar: 

«1. Finansman bonosunu ihraç etsin ve düşük 
faizli kredi alsınlar» diyor. 

Şimdi, bir ülkede kredi faizlerinin, yani serbest 
piyasada kredi faizlerinin, banka faizlerinin altına 
düşmesi mümkün değildir. Bugün finansman bono
sunu kullanmaksızın, serbest piyasadan kredi kulla
nan işletmeler çoktur.. Bunların faizlerini tetkik edi
niz, bunlar zaman zaman basımda çıkıyor ve banka 
faizinin üstünde oluyor. Bugün işletmelerde banka
ların aldıkları faiz yüzde 99 mertebesindedir., Bu ser
best piyasadan alınan faizler bu mertebenin üzerin
dedir. Binaenaleyh, finansman bonosunun ötkin bir 
şekilde görev yapabilmesi mümkün değildir. 

«2. Tahvillerin hisse senedine dönüştürülmesi 
süresini kısalttık» diyor. Yani siz, bir şirketten tah
vil alacaksınız, beş sene bekleyeceksiniz; beş sene 
sonra mal sahibine diyeceksiniz ki, «Ben tahvili al
mıyorum, sen bana hisse senedi ver». Türkiye'de ser
maye piyasasının kısa zamanda oluşması mümkün 
değil; öteden beri tedbirler alıyoruz, kurullarımız var, 
mevzuatımız var, yerlerimiz var; ama sermaye piya
sası (Oluşmuyor. Çünkü sermaye piyasasının oluşabil
mesi için tedavülde hisse senedinin bulunması lazım. 
Türkiye'de buna hukukî engeller de var. Hukukçu
larımız gayet iyi 'bilirler, azınlık hukukunu, yani azın
lığın kâr hakkını siz sağlamadığınız sürece, sermaye 
piyasasının oluşabilmesi mümkün değildir. Sayın /Bo-
zer Hocamız çok iyi bilirler, azınlık hakkı için yüz
de 10 hisse... 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Oraya 
geçince unulbtuHar, 
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V U R A L A R I K A N (Devamla) — Binaenaleyh, 
b u tedbir dıe esaslı olarak bir fayda getirmeyecektir. 

IBAŞKAN — Sayın Arı'kan, lütfen t u r a l a y a 
lım. 

V U R A L A R I K A N ^Devamla) — Toparl ıyorum 
efendim, 

O zaman ne yapmamız lazım geliyor? Bence, Tür
kiye'nin bu sorunumu çözebilmek için, ekonominin 
sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi ve düzendi bir şe
kilde işleyebilmesi için, finansal altyapının ele alın
ması lazımdır. Şimdiye kadar, A N A P »iktidarı olsun, 
bundan önceki iktidarlar olsun, finansal altyapı ku
rumları üzerine ciddî bir 'biçimde eğilmemişlerdir. 
Finansal altyapı kurumlarının başında bankacılık sis
temi gelir. Bugün teitkıik buyurun, bankalarımızın 
hepsi gayri sıhhi durumdadır., 

Y U S U F ZİYA K A Z A N O O Ğ I J U (Trabzon) — 
Faiz sebep oluyor. 

V U R A L A R I K A N (Devamla) — Evet., 
İkincisi, bankaların iştirakleri. Bankalar bugün 

sanayici hüviyetine bürünmüşlerdir, Önce krediyi ve
rirler, batırırılar ve ondan sonra o işletmeleri alırlar. 
Kur tu luş çaresi için, bu işletmelerin bankaların bün
yesinden ıfcasfiye olmasını sağlamak lazım gelir. Ku
rulacak bir ofis rahatlıkla bunu yapabilir. 

Düşündüklerimi bu süre içerisinde b u kadar arz 
ettim; gelecek ihafita tekrar devam edeceğim., 

Hepinize saygılar sunarım. .(Alkışlar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan, 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İstanbul Milletvekili Kemal Özer'in vefatı

na dair Başkanlık tezkeresi {5/117) 
BAS/KAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sayın milletvekilıleri, değerli arkadaşımız îstan-

bul Milletvekili Kemal Özer'in vefatına dair Türkiye 
Büyük Millet (Meclisi Başkanlığının bir ıtezkenesi var
dır. Okutuyorum': 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
İstanbul Milletvekili Kemal Özer, 19.11.1986 gü

nü vefat etmiştir. Merhuma Tanrıdan rahmet, yakın
larına başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel 
Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
(Saygı duruşunda bulunuldu) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ruhu şâd olsun, 

C) GENSORU GENEL GÖRÜŞME MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 24 
arkadaşının; Hava Kuvvetleri eski Komutanı emek
li Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı sırasında kendisine ve ailesine menfaat 
sağladığı yolundaki iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 

'BAŞKAN — Sayın miletvekiılHerd, iki adet Mec
lis araştırması önergesi vardır, sırası ile okutuyorum1: 

Türkiye Büyük Millet MedUisi Başkanlığına 
Gerekçede açıkladığımız olayların ve bu alaylar

la emekld H a v a Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sa
yın Tahsin Şahinkaya'nın ilişkilerıi konusunda ileri sü
rülen; 

— Uçak alımında şahsi çıkar sağladığı, 
— Nüfuzunu kullanarak dör t büyük şirketin his

sedarları arasında yer aldığı, 
— Hava Kuvvetlerinin yapltırdığı tüm inşaatlarda 

belli bir şirketi kolladığı, tesisleri belli bir şirkete 
döşettiği ve bundan menfaat elde ettiği yolundaki 
iddiaları açığa çıkarmak için Anayasanın 98 inci ve 
Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri ge
reği bir MıecMs araştırması açulmasım saygılarımızla 
tadep ederiz. 

Cüneyt Canver i Hbrahlm Taşdemir 
Adana A$n 

Salih Aloan Muhteşem Vasıf Yücel 
Tekirdağ Zonguldak 

•Münir Sevinç Hüseyin Avni Sağesen 
Eskişehir Ordu 

Ourrnuş Fikri Sağlar Edip Özgenç 
(fçeÜ <fçel 

Mustafa Kemal Palaoğlu IMuhitifcin Yıldırım. 
iSİvas Edirne 

Mustafa Kani IBürke Arifi Toprak 
iDenizh , Niğde 

İMehmet K a r a Hal i l NüzheS Gora l 
Trabzon Aydın 

Hüseyin Avni Güler Kadi r Nar in 
İstanbul! (Diyarbakır 

Kenan Nuri Nehrozoğlu Aid Riza Akaydın 
Mardin Çorum; 
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Ali frisan Elgin Halil ibrahim Şahin 
tfçel / (Denizli 

Yıllamaz Demir Tevfik IBilal 
BİÜecifc (Haitay 

Şeyhmuıs Bahçeci Mehmet Seyfi Oktay 
Diyarbakır Ankara 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

GEREKÇE 
12 Eylül 1980'den sonra (ülkemizde, uzunca bir 

süre parlamento denetimlinden uzak bir dönem ya
şanmıştır. Bu dönemde, gemicilikten havacılığa ka
dar bir çok alanda usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları 
ortaya aıtılmış; ancak, pek çoğu resmiyete intikal et-
'tirilemediği için, inceleme ve araştırma dışı kalmıştır. 
ıBu iddiaların, üzerindet en çok yoğunlaştığı kişiler
den biri, Emekli Orgeneral Sayın Tahsin Şahinkaya 
olmuştur., 

Şahinkaya ile ilgili iddialar, F->16 uçaklarının alı-
mırida yolsuzluk yapmak, Hava Kuvvetleri Komu
tanı iken bu Kuvvetin ihale ve alımlarının belli şir
ketlere verilmesi için nüfuz kullanıp, çıkar sağla
maktan, haksız iktisap yoluyla çok sayıda taşınır ve 
taşınmaz mal edinmiş olmaktan, yurt dışında ve sır
daş hesaplarda parası olmaya kadar uzanmaktadır. 

Sayın Şahinkaya'nın ayrıca birtakım holdinglerle 
kendisinin ve yakınlarının ortaklık ilişkisi içinde oldu
ğu iddiaları vardır., Bu iddialara göre, Sayın Şahin
kaya, eşi ve çocukları, IKalebodur, KJalleterasıit ve Bag-
ifaş (şirketlerinin ortaklarındandır. Yine eşi, daha son
ra Bagfaş tarafından, Denizcilik Bankasından satın-
alınan İş - ıKur'un da kurucu ortağıdır. İleri sürülen 
iddialara karşı savunmaya geçen şirketlerden ilki 
(Kalebodur Şirketi) Şahinkaya'nın ve yakınlarının 
ortak olduğu, ikindisi ise (Kayalar Şirketi) Hava 
(Kuvvetleri Komutanlığının ihalelerini en çok alan 
şirkettir., 

Silahlı kuvvetlerin ihale ve alımlarında yolsuzluk
lar yapıldığına ilişkin iddialar, ilk kez Sayın Tahsin 
Şahiinkaya ile de ortaya çıkmamıştır. Lofccheed, ITT 
gibi şirketlerin de, Türkiye'de rüşvet dağıttıkları öne 
sürülmüş ve bu iddialar yargıya intikal etmiştir. Bul 
nedenle bu tür »araştırmaların Silahlı Kuvvetleri ra
hatsız edeoeği yolundaki söylentiler haklı olamaz. 
Tersine, bu gibi iddiaların ortada bırakılması, silahlı 
kuvvetHer'in «ağliam gelenekleri ile bağdaşmaz. Esasen 
bu «tip yolsuzluk iddiaları, hiçbir gerekçe ile örtbas 
da edilemez. 

Sayın Şahinkaya'nın mal varlığı ile ilgili açıklama
sı da taltmıin edici olanaktan uzaktır. Beyan ettiği ve
ya elden çıkardığı mal varlığının, hangi imkânlarla 
iktisap ettiği hususu açıklığa kavuşmamıştır. Ayrıca, 
hava kuvvetlerinin çeşitli tesislerinin, Şahinkaya Ai
lesinin ortak olduğu seramik fabrikalarının ürünleri 
ile dolantıldığı iddia edilmektedir. Bu doğru mudur? 
F - 16 uçaklarıyla illgili anlaşma, yalnız uçak üretimi
ne 'ilişkin değildir. ıBu anlaşma, ülke ekonomisi bo
yutlarında bir dizi çıkar bağlantısını ve ipoteklerini 
de gündeme getirmiştir, 

(Yukarıda belirtilen şirketler, bu (anlaşmanın yan 
bağlantılarına nasıl olup da yerieş'tirilimiıştlir? tş - Kur, 
Denizcilik Bankasınca neden satın alınmış ve daha 
sonra, yine 'bu ailenin ortak olduğu Bafgaş tarafın
dan niçin geri alınmıştır? 

Yukarıda sunulan iddiaları açıklığa kavuşturmak 
için Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri gereği bir Meclis araştırması açılmasını 
dilemekteyiz. 

ISaygılarırnızla., 

IBAŞjKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, 
sırasında yapılacaktır. 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ve 13 
arkadaşının, ülkemizdeki trafik kazalartnın nedenle
rini bütün yönleriyle araştırmak ve alınacak yasal ve 
idarî önlemlere ışık tutmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 

(BAŞKAN — Diğer Meclis araşiti rması önergesi
ni okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gün geçmiyor ki, birkaç kişimin ölümüne, bir o 

kadar kişinin de yaralanmasına neden olan trafik 
kazalarından söz edilmesin. Radyo ve televizyon bül
tenleri her gün içler ürpertici kaza haberleri ile do
lup taşmaktadır., 

Son zamanlara kadar bu kazalar, altyapı hizmet
lerinin eksikliğine bağlanarak geçiştiriliyordu. Oysa» 
altyapısı bitmiş yollarda bu kazaların daha sık ve 
daha ölümlü olarak meydana geldiği görülmüştür. 
İstatistiklere göre kazaların ancak yüzde l'i yoldan 
kaynaklanmaktadır. (Buna mukabil, kazaların yüzde 
71'inde araç kullananların, yüzde 22'sinde yayaların, 
yüzde 2'sinde yolcuların ve yüzde 4'ünde de araçların 
kusuru bulunmaktadır,, 
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Bu oranlar dikkate alındığında kazaların, altya
pıdan çok üst yapıdan kaynaklandığını göstermekte
dir. ,Bu dunum, alınacak yasal ve idarî tedbirlerin ma
hiyetinde önemli değişiklikler yapılmasını gerektir
mektedir. 

Nüfus ve araba sayısı bakımından bizden fazla 
olan birçok Batı Avrupa ülkesi, uyguladıkları tedbir
lerle trafik kazalarını asgarî düzeye indirmişlerdir. Ül
kemizde trafik kazaları ise Batı Almanya'dan dört, 
İngiltere'den sekiz, Birleşik Amerika'dan onüç defa 
daha fazladır. 

Yabancı ülkelerde uygulanmakta olan tedbirleri 
de dikkate alarak, ülkem'iziin santiarına uygun tedbir
ler alınmalı ve uygulanmalıdır. Trafik olayı Türkiye 
açısından önemli bir yurt sorunu haline gelmiştir. 
Konumun ekonomik ve sosyal boyutları, bir Meclis 
araştırmasını zorunlu kılacak ciddiyettedir, 

/Ülkemizdeki trafik olayını bütün yönleriyle orta
ya koymak ve böylece alınacak yasal ve idarî önlem
lere ışık tutmak liçin Anayasamızın 98 inci ve Mec
lis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğin
ce bir Meclis araştırması açılmasına karar verilmesi
ni saygılarımızla arz ederiz. 

(İbrahim (Ural 
İstanbul 

Hasan Alıtay 
Samsun 

lllfhan Dinçel 
Malatya 

/Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

iNeriman (Elgin 
Ankara 

Salim Erel 
Konya 

İMehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Paşa Sarıoğlu 
lA r̂* 

Arif Toprak 
Niğde 

Veysel Varol 
Erzincan 

Edip özgenç 
lîçel 

Haliiıl Nüzhet Goral 
Aydın 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

İbrahim Taşdemir 
'Agn 

BAŞKAN — (Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştır

ması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır., 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2 . —• Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 

Başkanlık tezkeresi (3/1188) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bazı sayın mil

letvekillerine izin verilmesine dair Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (Başkanlığının tezkeresi vardır; okutup, 
ayrı ayrı onayınıza sunacağım, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
(Başkanlık Divanının 20.11.1986 tarihli toplantısında 
uygun görüflmüştiür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Abdulhaüim Araş 

Türkiye 'Büyük /Millet Meclisi 
İBaşkaru Vekili 

Ankara Milletvekili Sururi Baykal, 26 gün has
talığı nedeniyle, 17.5.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

İBursa Milletvekili İsmet Tavgaç, 19 gün hasta
lığı nedeniyle, 13.10.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere,, 

Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral, 15 gün 
hastalığı nedeniyle, 16.10.1986 tarihinden geçerli ol
mak üzere, 

Bolu Milletvekili Turgut Gülez, 20 gün hasta
lığı nedeniyle, 11.11.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

Siirt Milletvekili Aydın Baran, 20 gün mazereti 
nedeniyle, 21.10.1986 tarihinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı onayınıza sunaca
ğım. 

«Ankara Milletvekili Sururi Baykal, 26 gün has
talığı nedeniyle, 17.5.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Bursa Milletvekili İsmet Tavgaç, 19 gün has
talığı nedeniyle, 13.10.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral, 15 gün 
hastalığı nedeniyle, 16.10.1986 tarihinden geçerli ol
mak üzere.» 

IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«iBolu Milletvekili Turgut Yaşar Gülez, 20 gün 
hastalığı nedeniyle, 11.11.1986 tarihinden geçerli ol
mak üzere.» 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Siirt Milletvekili Aydın Baran, 20 gün mazereti 
nedeniyle, 21.10.1986 tarihinden geçerli olmak üze
re.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 
«Sözlü sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Gün
seli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
'Soru ertelenmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN —• 2 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Kadir Narin'in, içişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

IBAŞKAN — 3 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun. Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in ce
vabı (6/700) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum: 

— 630 

VE CEVAPLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başbakan tarafın

dan sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. İngiliz uyruklu Asîl Nadir'in yüzde 98,5 
oranında ortak olduğu Su ve Şişeleme Anonim Şir
ketinin artırılan sermayesinin; 

Yüzde 64'ü 1(320 milyon) ingiltere'de yerleşik 
Cornell Holding PLC'ye, 

Yüzde 35,98'i (179.9 milyon) İngiltere'de yerleşik 
Voyager Limited Firmasına, 

Yüzde 0.02'si (100 000 TL. sı) yerli ortaklara, 
bırakılmıştır. Bu yerli ortak kim veya kimlerdir? 

Soru 2. Bu şekil bir ortaklama yatırımının mem
leketimize ne yararı olacaktır? 

Soru 3. Sadece şişeleme suyunun yüzde 30 ora
nında ihraç edilmesi koşulundan, ihracat rakamının 
kabarmasından mı yararlanılıp, övünülecektir? 

Soru 4. Bu uygulama Asil Nadir Şirketini kur
tarma operasyonu mudur? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sayın Kaya Erdem. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Su ve Şişeleme Anonim 
Şirketiyle alakalı, Hilmi Nalbantoğlu'nun soru öner
gesine cevap arz edeceğim. 

18.1.1985 tarih ve 18639 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanmış 85/8971 sayılı Kararla kurulmasına izin 
verilmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı 
aşağıdaki gibidir : 

İngiltere'de mukim iki şİrfleet 1Ö1 milyon 900 bin 
- soru önergesinde de olduğu gibi - 288 milyon ol
mak üzere; diğeri, Niksar Belediyesi 50 milyon, Şe-
rafettin Durugönül 70 bin, Filiz Erdem 10 bin, Ar-
seven Reşat Güven 10 bin, İsmet Topaç 10 bin; top
lam 500 milyon lira. 

Yatırım yeri Tokat ilidir; İkinci derece öncelikli 
yöre. 

Kesin olmamakla birlikte, firma ile ilgili 1985 
yılına ait bazı rakamlar aşağıdaki şekildedir: 
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(Brüt satışları 580 milyon; ihracat 337 milyon, is
tihdam 70 kişi, ithalat 398 milyon lira. 

Kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörede ger
çekleştirilen söz konusu yatırım, bölgenin doğal kay
naklarını değerlendirmek, üretim artışı sağlamak ve 
ek istihdam yaratmakla bölgenin kalkınmasına hiz
met etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda şunu belirtmek 
istiyorum': Rejimler ne olursa olsun, yabancı serma
yenin, yüzde yüz olarak dahi Türkiye'ye gelmesi ve
ya herhangi bir ülkeye gelmesi, arzu edilen, teşvik 
edilen ve ülkelerin gayret içinde olduğu bir konu
dur. Bu bakımdan, dün de bir soru cevabı nedeniyle 
arz ettğim gibi, sermayesinin yüzde 99'u yabancının 
olması, Türk hissesinin az olması tenkit edilecek bir 
konu olarak ele alınmaması lazımdır. Üretim saha
sında bu gibi kuruluşların, hatta mümkün olduğu 
kadar çok sermayenin ülkeye gelmesi konusu yalnız 
Türkiye'nin değil, bütün ülkelerin canla başla çalış
tıkları bir konudur. Bu itibarla, söz konusu şirketin 
ilk kuruluş yılında 337 milyon liralık bir ihracatı 
gerçekleştirmiş olması gelecek için ümit vericidir. Ku
rulan şirketler arzu ettiğimiz neticeyi vermeyebilir, 
zamanla verir; fakat bizim ve bizden sonra gelecek 
hükümetlerin gayretleri, bu şekilde tesislerin müm
kün olduğu kadar çok kurulması yönünde olması 
gerekir kanaatini taşıyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, bir açıklamanız olacak mı? 
HİLMİ NALBANTOĞLU ^Erzurum) — Evet, 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

'İlki gündür şu kürsüye üst üste Sayın Devlet 
Bakanı • ve Başbakan Yardımcısıyla karşılıklı çık
tığımdan dolayı, eğer kendilerini üzüyorsam, beni 
affetsinler; fakat şuraya doğruları konuşmak ve de 
görevimizi yapmak için çıkıyoruz; bundan dolayı da 
af dilemek gerekmiyor. 

Eğer Sayın Bakan dünkü konuşmaya atıfta bu
lunmamış olsaydı, ben de tekrar konuya girmeyecek
tim. Bildiğiniz gibi, dün cevaplandırılan sorumuz, 
sermayesi 3 milyar liradan müteşekkil bir şirketimiz
le ilgiliydi. Yine bildiğiniz gibi, bu 3 milyar lira 
sermayeli şirketin 2 milyar 999 milyon 700 bin lira
lık kısmı İngiltere'de bulunan bir limited şirkete, ge

riye kalan 300 bin liranın da, 250 bin lirası Şera-
fettin Durugönül adlı bir şahsa, 10 bin lirası Asil 
Nadir'e, geriye kalan 40 bin lirası da yine bizim 4 
vatandaşımıza ait; dün isimlerini açıklamıştım. 

Dün Sayın Bakanın da izah ettiği gibi - tutanak
larda var - bu şirket memleketinizde yaptığı işten 
dolayı bir yılda, • 1 milyar 600 milyon lira kâr etmiş; 
tabiatıyla bu oranda kârını da dışarıya götürüyor. 

Biz, böyle şirketlere karşıyız Sayın Bakanım. Evet, 
belki tüm sermayesini getirmiyor Türkiye'de; ama bu
nu da engellemek lazım, öyle şirketler kuralım ki, di
yorum, yüzde 70'i bizim olsun. Hükümetimiz, başka 
kuruluşlarıyla iştirak, eder, halkımız iştirak eder ve 
dolayısıyla, elde edilen kârın hiç olmazsa yüzde 70'i 
de Türkiye'de kalır. O vatandaşlarımız da bu kâr-
larıyla hiç olmazsa bir apartman, bir işhanı, bir ha
mam yaparlar. Bunu belirtmek istiyorum. 

Burada da çarpıklık aynı. Burada da su şişeleme 
tesisi kurulmuş. Nereyi seçmişler? Saf Niksar'ı. Gü
ya Belediye Başkanını da kandırmışlar ve Niksar 
Belediyesini 50 milyon lira hisseyle ortak etmiştir. 
Bir Niksar Belediyesi 50 milyon liralık 'hisseyle or
tak olurken, Asil 'Nadir 161 milyon 900 bin lira 
hisseyle ortak olmuş... Gerisini siz düşünün. 

Bu şirket bir sene içerisinde 580 milyon liralık 
ciro yapıyor; ne kadar işçilik, ne kadar bilmem ne 
veriyor. Demin Sayın Bakanımı dinlediniz, konuşma
sının sonunda bu şirketin 337 milyon liralık ihracat 
yaptığını söylediler. Bu 337 milyon lira döviz olarak 
Türkiye'ye geliyor; ama bu para kimin cebine giri
yor? Hükümetin mi? Alacağı vergiden dolayı bir 
kısmı belki;' ama diğer kısmı kime? 70 bin liralık 
hissesi İçin bundan kâr edecek olan Şerafettin Du-
rugönül'e, 10'ar bin liralık hisseleri için bundan kâr 
edecek olan Filiz Erdem, Arseven Reşat Güven ve 
tsrriet Topaç'a ve 50 milyon liralık hisse için bundan 
kâr edecek olan Niksar belediyesine; ki, yerli ortak
ların sermaye toplamı 50 milyon 100 bin lira olu
yor. 

Böyle komik uygulamalar yapmayalım. Bu mem
leketin kaderi artık ucuz değil, buna sahip çıkacak 
çok kişiler vardır. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant

oğlü. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
5. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 
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(BAŞKAN — 5 inci sırada, Trabzon Milletvekili 
Sayın Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Bahadır?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve fricaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Tokat Milletvekili Sa
yın Enver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Özcan,.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakanı.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 
97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
ISoru ertelenmiştir. 
9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret -Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacugil'in sorusu, soru sahibinin 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

10. — istanbul Milletvekili İbrahim Ur al'm, Av
rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında 
cereyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başka
nına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, İstanbul Milletve
kili Sayın İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Ural?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

1 11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür Si
tesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/751) 

IBAŞKAN — 11 inci sıradaki, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in, Kültür ve Turizm Ba
kanından sorusu, soru sahibinin izinli olması nedeniy
le ertelenmiştir. 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/819) 

(BAŞKAN — 12 nci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

ıBAŞKAN — 13 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Saym Durmuş Fikri Sağlar'ın, sorusu, soru sahibi
nin görevli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

14. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Tokat Milletvekili 
Saym Enver özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

|Sayın özcan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) 

BAŞKAN — 15 inci sıradaki, 'Erzurum Mıilletve-
kili Saym Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, İçltiüzüğün 
97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

16. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu var
dır. 
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Sayın Özkaya?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, istanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir ve il
çe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzelkişi
lere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/849) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Edirne Milletvekilli 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
iSoru ertelenmiştir. 

18. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/778) 

BAŞKAN — 1 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Özıkaya?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Som ertelenmiştir. 
19. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-

lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Siirt Milletvekili Sa
yın Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Ceylan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

20.,— Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

IBAŞKAN — 20 nci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Ererin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, belediyelerce yurt dışından kredili temin olunan iş 
makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Başbakandan sorusu 
vafdır. 

j Sayın Hastürk?.. Durakla. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli 

I dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
I soru önergesi (6/862) 

23. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 
I Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 

iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) 

24. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 
I gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 
BAŞKAN — 22, 23 ve 24 üncü sıradaki, Sinop 

I Milletvekili Sayın Barış Çan'ın, soruları soru sahibi
nin izinli olması nedeniyle ertelenm'iştir. 

25. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) 

BAŞKAN — 25 inci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 
97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

I 26. •— Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti-
I çilerinin AK FA Firmasından alacağına ilişkin Başba-
I kandan sözlü soru önergesi (6/868) 

BAŞKAN — 26 nci sıradaki, Sinop Milletvekili 
Sayın Barış Çan'ın, sorusu, soru sahi'binlin izinli ol
ması nedeniyle ertelenmiştir. 

'27. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me-
. murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 

Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba-

I kanından sözlü soru önergesi (6/782) 
'BAŞKAN — 27 nci sırada, Adana Milletvekili 

Sayın Metin. Üstünel'dn, İçişleri Bakanından sorusu 
I vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 

I 28. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
I in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
I alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/784) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Denizli -Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şalhin'in, İçişleri Bakanınidan so
rusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yök. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

[ Soru ertelenmiştir. 
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29. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ îtinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı 
iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Tekirdağ Milletveki
li Sayın Salih Alcan'ın, îçüşlerı Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Alcan?.. 'Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yak. 
Soru ertelenmiştir. 

30. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61-796) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Manisa Milletvekili 
Sayın Abldullah Çakıröfe'n-în, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Çakırefe?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
ıSoru ertelenmiştir. 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol -
İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin, kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

İBAŞKAN — 31 ılnci sırada, Kayseri milletvekili 
Sayın 'Mehmet Üner'ıin, Başbakandan sorusu vardır. 

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

32. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

iBAŞKAN — 32 nd sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

33 — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

iBAŞKAN — 33 üncü sırada, Tunceli Milletvekili 
Sayın Musa Ateş'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

34. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

iBAŞKAN — 34 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şanın'ın, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

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

35. -— Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, zirai kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sokmenoğlu'nun, Tarım Or
man ve Köyişleni Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sokmen

oğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/875) 

İBAŞKAN — 36 ncı sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sokmenoğlu'nun, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek sayın ıbakan?.. Burada. 
Soru, 'bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

37. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'in, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Tunceli Milletvekili 
Sayın Ali Rıdvan YıMırım'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

, Sayın Yıldırım?.. Yok. 
Cevap verecek ısayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
38. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortadoğu 

ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Tevfik Bilal'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın İBilal?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru, 'bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen- j 
oğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAS'dan alacak- \ 
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/877) 

BAŞKAN - - 39 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardıımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek saym bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya maifosuıs olmak üzere ertelenmiştir. 
40. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-

TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 40 inci sıradaki, Kırklareli Milletve
kili Sayın Erol Ağagil'in sorusu, Sayın Ağagil'in ma
zeretli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

41. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

(BAŞKAN — 41 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Sayın Günseli Özkaya'nın, 'Baş'bakandan sorusu 
vardır. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

sosyoekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un, Baş'bakandan sorusu 
vardır. 

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

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Hakkâri Milletve
kili Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Erol?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
44. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 
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BAŞKAN — 44 üncü sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Erol?.-. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, tstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu var
dır. 

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

46. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim ge
zilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu levha 
taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/822) 

BAŞKAN — 46 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakan
dan sorusu vardır. 

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

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
48. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 

milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

BAŞKAN — 48 inci sıradaki, Kırklareli Millet
vekilli Sayın Erol Ağagil'in sorusu, Sayın Ağagil'in ma
zeretli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

49. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

(BAŞKAN — 49 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Saym Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Erol?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
50. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın intifa 
hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilmesine 
dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshedildiği 
iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/828) 

BAŞKAN — 50 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil tbraihirn Şahin'in, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sorusu varıdır. 

ISayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

57. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

BAŞKAN — 51 inci sıradaki, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgül'in sorusu, soru sahibinin 
izlinin olması nedeniyle ertelenmiştir. 

52. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Diyarbakır Milletveki
li Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Bakanımdan sorusu 
vardır. 

Sayın Narin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmişltir. 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

IBAŞKAN — 55 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezifin, Başbakan
dan sorusu vardır. 

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

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan İlçesi Ağ-
caşar Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Kalhramanmaraş Mil
letvekilli Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Sağlık ve 
Sasıya! Yardım Bakanınldan sorusu vardır. 

ISayın Bayezit?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişltir. 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ye Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

ISayın Bayezit?.. Burada. 
Cevap verecek sayın ibakan?.. Yok. 
Soru ertelemmişStÜr. 
58. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Zonguldak Milletve
kili Saym Muhteşem Vasıf Yücel'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Saym Yücel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Zonguldak^ Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Ordu - Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/846) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Zonguldak Milletve
kili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

53. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Alcan'ın, Millî Eğitilin Gençlik ve Spor 
IBakanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Ağrı 

İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/839) 

BAŞKAN —,54 üncü sıradaki, Ağrı Milletvekili 
Sayın Paşa Sarıoğlu'nun, sorusu, soru sahibinin görev
li olması nedeniyle ertelenmiştir. 
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Sayın Yücel?.. Burada. 
Oevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

60. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki mah
kûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/847) 

(BAŞKAN — 60 inci sırada, Zonguldak Milletve
kili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in, Adalet Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

61. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı iddia 
edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/848) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Zonguldak Milletve
kili Sayın Muhteşem Vasıf Yücerin, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Yücel?.. IBurada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
62. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/871) 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 tarih ve 2882 sayılı Kanunla 
değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Tekliflerfiyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, 459 sıra sayılı, Giresun Milletve
kili Burhan Kara ve 22 arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 tarih ve 
2882 sayılı Kanunla Değişik 60 inci Maddesinin I inci 

* M » 

I BAŞKAN — 62 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Mahmud Altunakar'ın, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

63. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna
kar'ın, Adıyaman ve Malatya illerine bağlı bazı ilçe
lerde 1986 yılında meydana gelen depremlerden za
rar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan-
ile Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/872) 

BAŞKAN — 63 üncü sıradaki, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın sorusu, mehil ne
deniyle ertelenmiştir. 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Yok. 
j Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmişltir. 

KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER 

Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
'Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Kanun teklifinin görüşmeleri ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemimizde bugün için 

görüşülecek başka bir konu bulunmamaktadır. 
Gündemde bulunan konulan ve 504 sıra sayı ile 

ıbasıhp dağıtılan, 20.11.1986 Perşembe günkü; yani 
bugünkü Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve 25 Kasım 
1986 Salı gündemine girecek olan Kanunu görüşmek 
için, 25 Kasım 1986 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.56 
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V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Mal

kara İlçesine ait olup Gönence Köyünden geçen ka
nalizasyonun ıslahına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in yazılı cevabı (7/1412) 

Türkiye Büyük Milldl Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılasrımla arz ede
rim. 

Salih Alcan 
Tekirdağ Milletvekili 

Malkara ilçesinden ortalama 5 km. uzaklikta bu
lunan Gönence (eski adı Kalivya) Köyünün tam' or
tasından senelerdir, Malkara İlçesinin tüm kanaliz
asyon suları ile ayrıca Belediye mezbağasının artık
ları ve o mevkide kurulan peynir imalathanelerinin 
pislikileri geçmektedir. Yerinde tetkik edi'ldiğinde köy 
halikı büyükleriyle, çocuklarıyla ve hayvanatiyle, ay
rıca yetiştirdikleri sebzelerin yaydığı zehirleyici et
kisiyle çok büyük bir tehlilke içinde yaşam'Uarını sür
dürmektedirler. 

Gönence Köyünü bu tehlikeden kurtarmak için 
Malkara'dan başlatarak Karaığ demir barajına kadar 
mevcut deredeki pisliği kanal yaparak akıtmayı dü
şünür müsünüz? Düşünüyorsanız böyle bir girişime 
ne zaman başlanacaktır? 

T. C 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 20.11.1986 
Özelli Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM. 2-933 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar ve Kararlar Mü

dürlüğünün' 27.10.1986 tarih ve 7/1412-7060.27937 
sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Salih Alcan'ın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi; Sa
yın Başbakanımızın talimaltlan gereğince tarafımdan 
cevaplandırılmış otlup, ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim-
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

CEVAPLAR (Devam) 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Salih Alcan'ın Yazılı 

Soru Önergesinin Cevabıdır. 
Cevap : Tekirdağ İli Malkara İlçesinin kanalizas

yon suları ile Belediye mezbahasının ve aynı mevki
de bulunduğu ifade edilen peynir imalathanelerinin 
kirili sıvı artıklarının bir kanal ile uygun bir ortama 
akıtılması konusu Ma'Ukara Belediyesini ilgilendirmek
tedir, 

Konu ayrıca İçişleri Bakanlığına intikali etitiriıl-
miştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanı 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Silifke Orman İdaresine alınacak işçi ve memur
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'in yazılı cevabi 
(7/1419) 

Türkiye Büyük Mfflet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması ve gereğini arz ede
rim. 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

1, Orman idaresinde görev verilmek üzere Silif
ke'de vatandaşlardan nüfus cüzdanlarının «toplandığı 
doğru mudur? 

2< Kamu kuruluşlarının işçi ve memur alımla
rında İş ve İşçi Bulma Kurumuna yapılan müra
caatlar değerlendirilmekte midir? 

3. Silifke'de Orman İşl'eitmesi için açıktan tayin 
yapılacak mıdır? Bu tayinler için imtihan yapılması 
söz konusu mudur? 

4. İşçi ve memur alımında bilinen yasal gerek
lerin dışında yeni bir uygulama yapılması için Hü
kümetimizce alınmış yasal bir karar var mıdır? ' 

5. Yeni 500 işçi alımı için Orman İşletmesi büt
çesinde yeterli ödenek var mıdır? 

6. Seçim döneminde iş vaadinde bulunarak iş
siz yurtdaşkrımızı aldatan yöneticiler hakkında ne 
gibi bir işlem yapılacaktır? 
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T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 20.11.1986 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM. 2-947 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterdik, Kanun ve Kararlar Mü

dürlüğünün 31.10.1986 ıtarih ve 7/1419-7095/28217 
sayılı yazısı J 

İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Hastürk'ün Sa
yın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi
nin cevabı, Sayın Başbakanımızın talimatları gereği 
tarafımdan hazırlanmış olup, ekte takdim edilmek
tedir. 

Arz ederim, 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

İstanbul Milletvekilli Sayın Yılmaz Hastürk'ün Yazılı 

Soru Önergesinin Cevabıdır 
Cevap 1. ıMersin/Silifke İlçesinde Orman İda

resince görev verilmek üzere vatandaşlardan nüfus 
Cüzdanlarının toplandığı hakkındaki iddia doğru de
ğildir. 

Cevap 2, Orman Genel Müdürlüğü işyerlerine 
mevsimlik veya daimi işçi alımları için İş ve İşçi 
Bulma Kurumu ile oltan ilişkiler ; 

a) 21.1.1946 tarihli ve 4837 sayılı îş ve İşçi Bul
ma Kurumunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun». 

ib) 6J8.1973 tlaıriilMi «İşverenterin İşçi İsteklerini 
İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirmeleri Hakkında 
Tüzük». 

c) 20.7.1983 tarihli «Kamu Kurum ve Kuruluş
larının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alı
nacaklar Hakkında Uygulknacak Sınav Yönetmeliği». 

id) 6831 Salyılı Orman Kanununun 40 inci mad
desi esasları doğrultusunda sürdürülmektedir. 

Ayrıca, Başbakanlıktan açıktan atama izni alın
mış memur kadrolarına yapılacak atamalar ise «İlk 
Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet 
Memuru olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik 
ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği» gereğince 
yapılmakta oflüp, bu hususta İş ve İşçi Bulma Kuru
mundan herhangi bir talepte bulunma mecburiyeti 
de bulunmamaktadır. 
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Cevap 3. Halihazırda elimizde, Orman Genel 
Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlü
ğü işyeri için Başbakanlıktan açıkltan atam izini alın
mış memur veya daimi işçi kadrolarının mevcut ol
maması sebebiyle açıktan atama yapılması söz ko
nusu değildir. 

Cevap 4. Orman İşletme Müdürlükleri bütçesi
ne, yıllık iş ve yatırım programlarının gerçekleşmesi 
için malzeme ve işçilik girdilerinden meydana gelen 
ödenekler konulmaktadır. Ayrıca yeni işçi alımları 
için miktar belirtilerek bütçeye ödenek konulması ci
hetine gidilmemektedir. İş Hukuku mevzuatı gere
ğince ormancılık hizmetlerinde, yeni işçi alınması 
cihetine gidilmeyerek, hizmet akitleri askıya alınmış 
olan kıdemli ve tecrübeli mevsimlik orman işçileri 
işe davet edilmek suretiyle çalıştırılmaktadır. 

Cevap 5. Seçim döneminde iş vaadinde buluna
rak işsiz yurttaşlarımızı aldatan yöneticilere rastlan
madığı cihetle herhangi bir işlemin yapılmasına te
vessül edilmemiştir. 

Arz ederim-
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kastamonu - Azdavay İlçesi Sarıçam - Köp-
rücek mevkiindeki orman yolunu kısaltma çalışma
larına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1422) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Balkanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımda 
Hilmi Nalbantoğlu 

Eruzurum 
Soru 1. Rasıtamonu İli Azdavay İlçesinde Sa

rıçam •- Köprücek mevkiinde orman yolu kısaltması 
için orman ağaçları kesimi yapıldığı halde neden yol 

^yapılmamıştır? Bu yöl ne zaman yapılacaktır? 
Soru 2. Ormandan istihsal için kooperatiflere 

kesim ve istif ücreti olarak m3 için verilen 3 000 -
4 500 TL. çok az değM mi? 

Soru 3. Kooperatiflere veya şahıslara 3 000 -
4 500 TL. m3 üzerinden kesim ve istif parası verilen 
bu tomruklar tahmini bedel olarak 80 000 TL./m8 

konulup İhale ile 100-120 bin liraya satıldığına göre 
bu kesim-istif ücretini yüikseltemez misiniz? 
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T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 20.11.1986 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM. 2-917 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Gen. Sek. Kan. ve Kar. Müd. lüğünün 

31 Ekim 1986 tarih ve 7/1422-7102/28093 sayılı ya
zısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun «Kastamonu - Azdavay İlçesi Sarıçam - Köprücek 
mevkiindeki orman yolunu kısaltma çalışmaları» hak
kındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim 
edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilimi Nalbanfcoğhı'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. Ağaçların kesildiği saha, soruda belir
tildiği gibi yol güzergâhı için değil, enerji nakil hattı 
için boşaltılmıştır. Yolun yapımı devam etmektedir. 

Cevap 2. istihsal birim fiyatları iş güçlüğü kri
terleri ve fiyat analizlerine bağlı olarak tespit edil
mektedir. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün 
1986 yılı Döner Sermaye Bütçesine göre istihsal -
- damga - numaralama - sürütme - taşıma ve istif birim 
fiyatları «toplamı 3 000-4 500 TL. değil, ortalama 
7 900 - 8 000 TL. olup, birim fiyatlar günün şartla
rına göre tespit edilmektedir. 

Cevap 3. Her çeşiiıt orman emvali satışlarında 
maliyet ve tahmin olunan satış fiyatı, 27.2.1952 tarih 
ve 3/14652 sayılı Devlet Orman işletmesi ve Döner 
Sermayesi Yönetmeliğinin 16 no maddesjne göre tes
pit edilmektedir. 

Buna göre 1986 yılında tespit edilen muhammen 
bedeller I inci, II nci, III üncü sınıf normal boy çam 
Domruldaırdıa sırasıyla 82 000, 69 000, 47 000 TL./m3 

tür. • 
Bu fiyatlarla açık artırmaya konulan orman em

vali açık artırmada I inci sınıflarda 169 597 TL./m3 

ten, II nci sınıf tomruklarda 117 869 TL./m8 ten, III 
üncü sınıflarda ise 84 248 TL./m3 fiyatla satılmıştır. 

ihale olunan fiyatlar ihaleye katılanlar arasında o 
mala olan talebin piyasa isteklerinden doğmakta olup, 

fiyatlar serbest piyasa şartlarına göre alıcılar tarafın
dan oluşturulmaktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Ba-
yezit'in, Kahramanmaraş İline bağlı bazı ilçelerde 
üretilen fasulye ve nohut için taban fiyat verilmeme
sinin ve destekleme alımı yapılmamasının nedenine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (7/1425) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş Milletvekili 

Soru: 
1. Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin ve Göksün 

ilçelerinin anatarım ürününü ve halkın önemli geçim 
kaynağını teşkil eden fasulye ve nohut için Hükümet 
hangi sebeple taban fiyat vermemekte ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi veya-Güneydoğu Tarım Satış Koo
peratifleri Birliği destekleme alımı yapmamaktadır? 

2. Üreticinin aracı tüccar elinde sömürülmesini 
önlemek açısından hangi önlemlerin alınmasını dü
şünmektesiniz? 

T.C. 
Tarım Orman ve 20.11.1986 

Köyişleri Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM - 2-948 
Türlkiye Büyüik Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Geni. Sek. Kan. ve Kar. Müdürlüğünün 
31.10.1986 tarih ve 7/1425-7105/28090 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Turan Baye-
zit'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesinin cevabı, Sayın Başbakanımızın talimatları 
gereğince tarafımdan hazırlanmış olup, ekte takdim 
edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın M. Turan 
Bayezit'in Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 
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Cevap : Tarımda üretimin, arzı düzenleme imkâ
nının ikısıtlı oluşu ve üretimıin tabiî şartlara 'bağımlı
lığı gibi nedenlerden ötürü tarımsal fiyatların duyar
lılığı tarım dışı fiyatlara kıyasla daha çok olmakta 
ve bu da bazı ürünlerin fiyat yolu ile desteklenme
sini gerektirmektedir. 

Genel tarım politikası çerçevesinde destekleme po
litikasına tabiî ürünlerde genellikle: 

— Ülke çapında geniş üretici kitlesini ilgilendir
mesi (hububat vb.) 

— ihraç malı (kuru üzüm, kuru incir vb. gibi) 
veya sınaî girdi (ayçiçeği vb.) olarak büyük önem 
taşıması gibi kriterler aranmaktadır. Bu arada üre
timin artması öngörülen ürünler lehine göreli fiyat 
avantajı sağlamak yoluyla üretimin bünyesini düzen
lemek ve olağanüstü fiyat düşme durumlarında üre
ticiyi korumak destekleme politikasının anaamaçlarını 
oluşturmaktadır. 

Bilindiği üzere bugün fiyat yolu ile desteklemeye 
tabi tutulan ürün sayısı sınırlandırılmış olup, geçerli 
ekonomik gerekçeler olmadan artırılması yoluna da 
gidilmemesi ilkesi benimsenmiştir. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi önemli bir bak-
lagil olan fasulye ve nohutun destekleme alımları kap
samına alınmasına imkân olmadığı gibi gerek fiyat ve 
gerekse üretim açısından da gerekli görülmemektedir. 
Ancak, bazı yıllarda olduğu gibi bu yılda Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü nohut mübyaa-
sında bulunmuş ve 17 Kasım 1986 tarihi itibariyle, 
geçmiş yıllara göre çok daha fazla miktarda; 70 783 
ton nohut satın almıştır. 

Güneydoğu Tarım Satış Kooperatif Birliği, orta
ğı olan ve ortak dışı üreticilerden yönetim kurulunun 
tespit etmiş olduğu alım fiyatları ile mubayaada bu
lunabilir. 

Tarım ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi 
için, kredi ve pazarlama desteğine giderek daha fazla 
Önem verilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Ba-
yezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan ilçesine bağlı bazı 
köylerin sulama suyu sorununa ilişkin sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 
yazılı cevabı (711426) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Turan Bayezit 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Soru: 
1. Elbistan İlçesi Demircilik, Türkören, Ambar-

cık, Akbayır - Bakış, Hüyücek, Soğucak köylerinin bu
lunduğu havzanın sulama suyu ihtiyacının karşılan
ması konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

2. Mevcutsa projenin ananitelikleri nelerdir? 
3. Halen sürmekte olan herhangi bir çalışma 

mevcut değilse sulama suyu ihtiyacının karşılanması 
için hangi önlemlerin alınması düşünülmektedir? 

T.C. 
Tarım Orman ve 20.11.1986 

Köyişleri Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM - 2-918 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Gen. Sek. Kan. ve Kar. Müd. lüğünün ta
rihsiz ve 7/1426-7106/28088 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Turan Baye-
zit'in, «Kahramanmaraş - Elbistan İlçesine bağlı bazı 
köylerin sulama suyu» hakkındaki yazılı soru öner
gesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın M. Turan 
Bayezit'in Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 
Cevap, a) Kahramanmaraş - Elbistan - Bakış kö

yü arazilerine sulama suyu temini konusu 1981 yılın
da etüt edilmiştir. Ancak sözkonusu köyde ele alına
bilecek büyüklükte bir kaynak bulunamamıştır. 

b) Kahramanmaraş - Elbistan - Akbayır Köyü su
lama tesisi 1981 ve 1985 yılında gerçekleştirilmiş olup, 
bu konuda ilave bir talep intikal etmemiştir. 

c) Kahramanmaraş - Elbistan - Ambarcık Köyü 
sulama suyu temini konusu 1980 yılında etüt edil
miştir. Ancak etüt sahası Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce planlaması yapılan Elbistan Ovası pro
jesi sulama sahası içinde yer aldığından Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünce herhangi bir çalışma yapıla
mamıştır. 

d) Kahramanmaraş - Türkveren Köyü sulama su
yu temini konusu 1984 yılında etüt edilmiştir. Sözko-
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nusu etüt sahası, yapımı Devlet Su İşleri Söğütlü 
Çayı sulama tesisi sulama sahası içinde yer aldığın
dan bu konuda ilave bir çalışma yapılamamıştır. 

e) Kahramanmaraş - Elbistan - Demircilik Köyü 
sulama suyu temini konusu 1987 yılı küçüksu işleri 
önetüt programına alınmak üzere Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğünce not edilmiştir. 

f) Kahramanmaraş - Hüyücek Köyü sulama suyu 
temini konusu 1987 yılı küçüksu işleri önetüt progra
mına alınmak üzere Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünce not edilmiştir. 

g) Kahramanmaraş - Elbistan - Soğucak Köyü 
sulama suyu temini konusu 1987 yılı küçüksu işleri 
önetüt programına alınmak üzere Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğünce not edilmiştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Ba-
yezit'in, Afşin Termik Santralının neden olduğu çevre 
kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in ya
zılı cevabı (7/1427) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Turan Bayezit 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Soru: 
1. Afşin Termik Santralının çevre kirliliğine et

kisi hangi boyutlardadır? 
2. Vatandaşlar tarafından zarar ziyan talebi ile 

teşkilata veya mahkemelere yapılmış başvuru mev
cut mudur? 

3. Alman önlemler nelerdir ve çevre kirliliğini 
önlemek açısından yeterli midir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî 20.11.1986 

Kaynaklar Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: 71-053-2-3008 16021 

Konu: Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 31.10.1986 tarih ve 7/1427-7107/28087 sa

yılı yazınız. 

20 . 11 . 1986 O : 1 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Kah
ramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Turan Ba-
yezit'in, Afşin Termik Santralının neden olduğu çevre 
kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Cevap 1. Santralda projelendirme sırasında çev
re kirliliğine karşı gerekli önlemler alınmıştır. Ancak 
santral işletmesi sırasında elektrofiltrelerde oluşan ba
zı arızalara bağlı olarak bu ünitelerde verim düşe-
bilmekte ya da devre dışı kalma durumu ortaya çıka
bilmektedir. Bu nedenle elektrofiltrelerdeki arıza ha
line münhasır kalmak üzere bacalardan atılan parti-
kül miktarı, dizayn değerlerinin üzerine çıkabilmek
tedir. 

2.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan yönetmelik muvacehesinde halen, sant-
raldan konsantrasyonunun ölçülmesi için cihaz alımı 
çalışmaları sürdürülmektedir. 1987 yılının ortalarında 
ölçümlere başlanacak, gerekirse buna göre tedbir alı
nacaktır. 

Cevap 2. Çevre kirliliği nedeniyle bugüne kadar 
mahkemeye intikal etmiş bir adet başvuru bulunmak
tadır. 

Cevap 3. Afşin - Elbistan A Santralında çevre 
kirliliğine karşı alınan önlemler şu şekilde incelene
bilir : 

A) Hava kirliliği: 
Santral 1972 yılında hazırlanan önprojeye göre 

gerçekleştirilmiş olup, o dönemdeki Alman standartla
rına uygun olarak günlük partifcül çökelmesi 0.32 
gm/m2 miktarını geçmeyecek sülfürdioksit gazının 
çevredeki konsantrasyonu 0.35 mg/m3 değerinin al
tında kalacak şekilde dizayn yapılmıştır. 

B) Su kirliliği: 
Santralın atık suları iç sularla ilgili mevzuata uy

gun olarak arıtılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Sudi Türel 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
7. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, boş 

LPG tüplerinin fahiş fiyatla satıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü-
rel'in yazılı cevabı (7/1443) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 
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Piyasada çeşitli firmalarca satışı yapılan tüpgaz'm 
(LPG) madeni kısımlarının maliyet hesapları yapılıyor 
mu? Yoksa firmalar istedikleri fiyatları mı koyuyor
lar? Bu tüp, madenî kısımlarının maliyet ve satış be
dellerini denetleyecek bir merci yok mu? 

Aşğıdaki çizelgeye göre hepsinin ham maddesi çe
lik olan bu tüplerin, piknik tüpü 1 250.— TJL./Kg., ev 

tüpü 850.— TL./Kg. ve sanayi tipi tüp ise 660.— TL/ 
Kg. bedel üzerinden satılmaktadır. 

Demir - çelik fiyatları belli iken bu tüplerin 3 - 6 
kat işçilik doğuracak ne gibi bir fabrikasyon işçiliği 
var? 

Üretici firmalar bu tip satışlar ile vatandaşı sö-
mürmüyorlar mı? Bu sömürüye engel olunamaz mı? 

Tüp Tipleri 

Sanayi tipi tüp 
Ev tipi tüp 
Piknik tipi tüp 

Bir Adedi 

50 Kg. 
13 Kg. 

3,5 Kg. 

Bir Adedinin 
Satış Bedeli 

1 Kg. mn 
Satış Bedeli 

33 000 TL. 660 TL./Kg. 
11 000 TL. 850 TL./Kg. 
4 400 TL. 1 250 TL./Kg. 

T.C. 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar 

Bakanlığı 20 . 10 . 1986 
Basın ve Halkla ilişkiler 

Müşavirliği 
Ankara 

Sayı: 71 - 053 - 2 - 2983 -159911 

Konu: Yazılı soru önergesinin cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7.11.1986 gün ve 7/1443 - 7181 - 28312 sayı
lı yazınız. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Erzincan 
Milletvekili Sayın Veysel VaroFun, boş LPG tüple
rinin fahiş fiyatla satıldığı iddiasına ilişkin yazılı so
ru önergesiyle ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. 

LPG dağıtım şirketleriınce piyasaya sunulan boş 
LPG tüplerinden piknik tüpleri hariç diğer tüpler sa
tılmamakta ve tüketicilere depozito mukabili verilmek
tedir. LPG dağıtım şirketlerinin mülkiyetinde bulu
nan ve demirbaşlara kayıtlı olan bu tüpler için satış 
söz konusu olmadığından maliyet hesapları da yapıl
mamaktadır. 

Tüketiciler tarafından ödenen depozito bedeli, tü
pün iadesinde depozito makbuzu ibraz edilmek şar
tıyla aynen geri verilmektedir. 

Tüplerin satış yapılmaması nedeniyle tüketicilerin 
zarar görmesi ve üreticiler tarafından sömürülmesi 
söz konusu değildir. Tüketiciler tarafından bir defa 
ödenen depozito ile yıllarca ve herhangi bir ilave te
diyede bulunulmadan tüp kullanılmaktadır. 

Bütün sanayi ürünlerinde olduğu gibi LPG tüple
rinde de küçük birimlerin büyük birimlere göre ma
liyetleri farklı olmaktadır. Kullanılan malzeme esas 
alınarak ağırlık bazında maliyet mukayesesi yapmak 
mümkün değildir. 

Bu sebeple 50 Kg. ağırlığındaki sanayi tüpü ile 3,5 
Kg. ağırlığındaki piknik tüpünün ağırlık bazında bi
rim maliyetleride eşit olmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudii Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

« • » 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

28 İNCİ BİRLEŞİM 

20 . 1 1 . 1986 Perşembe 

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 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — tlstanlbuıl IMiailetvdcii Günseli Özkaya'nm, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır MıMettvökıü Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
•oru önergesi (6/598) 

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

4. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
mın, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

5. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilens em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

6. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek ilçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (D 

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

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (5/709) 

10. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir tünde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve (kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

'13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapüan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

14. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi- Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlillerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

16. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nin, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesd 
(6/775) 



17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyüıkşehir 
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve 'bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/849) (1) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Barbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

19. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

20. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) (1) 

21. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, belediyelerce yurt dışından kredili temin olunan 
iş makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soıu önergesi (6/873) (1) 

22. — Sinop Milletvekili Bariş Çan'ın, kısa vadeli 
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) (1) 

23. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) (1) 

24. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) (l) 

25. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) (1) 

26. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

27. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü som önergesi (6/782) 

28. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

29. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 
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30. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarımsaklı EğiHim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakanıdan sözlü soru önergesi (6/796) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-tş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri İddiasına ilişkin Başibakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

32. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

33. - Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bîr 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

34. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahincin, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere İlişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen -
oğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

36. •-- Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/875) (1) 

37. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yildırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

38. — Hatay Milletvekiffi Tevfik Bilal'in, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sö'kmen-
oğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacak
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

40. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1B1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

41. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 



42. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

43. — Hakan Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

44. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

45. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

46. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu lev
ha taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

48. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'ıin, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 hci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

49. —• Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

50. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın- in
tifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilme
sine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshe
dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

51. — Balıkesir MilletveMli Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

53. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

54. - - Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğhı'nun, Ağrı 
Hinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/839) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

, (6/842) 
56. — Kahranmanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan İlçesi Ağ-
oaşar Köyünün ebe ihtiyacına üişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

58. Zonguldalk Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

59. - - Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu - Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/846) 

60. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

61. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı id
dia edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/848) 

62. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/871) 

63. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Adıyaman ve Malatya illerine bağlı bazı ilçe
lerde 1986 yılında meydana gelen depremlerden za
rar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan 
ile Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/872) 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İşletme 
Müdürlüğü sahasından elde edıiden odunların üretici 
köylüye ve müteahhitlere «tahsisline üişkin Tarım Or
man ve Köyişleri iBakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 



1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5 5 . 1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 

Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 .1986) 


