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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. —^YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 
A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıl-

dırım'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğü teklifi ile ilgili kavramlar konusunda gün
dem dışı konuşması. 

2. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Muğla İli Gökova - Kemerköy Termik 
Santralı inşaatı konusunda gündem dışı ko
nuşması 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) Öngörülmeler 
1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir ve 

16 arkadaşının, Afyon Alkaloit fabrikasının 
zamanında bitirilememesinden doğan zararları 
ve fabrikanın eksik teslim alınması için yetki
lilere baskı yapıldığı iddialarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 

Sayfa 
45:46 

47 

47 
47 

47:48 

48:49 

50 
50 

ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü .Sorular ve Cevapları 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya' 

nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlem
ler alındığına ilişkin Başbakandan sözllü soru 
önergesi (6/596) 

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

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

4. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas l'lii Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 

Sayfa 
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6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 62 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 62 

8. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş Fe
derasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/742) 62:63 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 63 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum 
ve kuruluşlarda görev alanlar bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/819) €3 

11. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan 
işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/826) ~- • 63 

12. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
davası devam eden bir gazete hakkındaki beya
nına iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
<6/767) 63 

'13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantfoğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Ma
yın aylarında yurt dışına giden üst düzey gö
revlilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 63 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri 
büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağışta bulu
nan gerçek ve tüzelkişilere ve bağış miktarları
na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un cevabı (6 / 849) 63'•: 64 

1'5. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını teh
likeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözM soru Önergesi (6/778) 64 

16. — Siirf Milletvekili Mehmet Abdur-
•rezak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım 

Sayfa 
Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin EMAK 
A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/781) 64 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
bazı bölgelerde alkollü içki tüketiminin yasak
landığı iddiasına Miskin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/860) 64 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, toplu konut kredilerinin dağıtı
mına ve denetimine ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/865) 64:65 

19. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
çay üreticilerinin AKFA Firmasından alaca
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/868) . 65:66 

20. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
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) 66 

21. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğretme
nin görevinden allınma nedenine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 66 

22. -r- Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan* 
m, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı ola
rak yapıldığı iddia edilen bazı inşâatlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi ı(6/789) 66 

23. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor 
ve Turistik Tesislerine ilişkin Başbakandan so
rusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
cevabı (6/796) 66:69 

24. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Yol-lş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan 
genel kurukına katılan bazı misafirlerin kongre
den çıkarılmaya davet edildikleri iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/797) 69 

25. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türk kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı tarafından düzenlenen baloya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/798) 69:70 

26. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulandığı 
iddia edilen yönteme ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/799) 70 

— 42 — 
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27. — Denizli Milletvekili Hail İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/800) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye 
dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Tarım Orman 
ve İKöyişleri 'Bakanından sözllü soru önergesi 
(6/874) 

29. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıl-
dırım'ın, Tunceli İlinde meydana geldiği iddia 
edilen bazı olaylara ve sorumlularına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 

30. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve mey
ve ihracatında karşılaşılan güçlüklere karşı alı
nacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/808) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAK-
TAŞ'dan allıacaklarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in* cevabı (6/877) 

32. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağa-
gil'in, YIBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde 
bazı yolsuzluklar olduğu iddiaisına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/810) 

33. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma 
olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/812) 

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

35. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî ücret
le çalışanların durumlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/814) 

36. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 

37. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı sözcük
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/821) 

Sayfa 
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Sayfa 
38. — Kahramanmaraş Milletvekilli Meh

met Turan Bayezit'in, bir milletvekili adayının 
ara seçim gezilerinde, plaka yerine soyadının 
yazılı olduğu levha taşıyan bir araçla dolaştığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçiş
leri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı 
(6/822) 

39. —. Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin 'Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824) 

40. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, bir milletvekiline Anayasanın 82 nci mad
desine göre Bakanlar Kurulunca geçici görev 
verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Mitl/et Mec
lisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/831) 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Bingöl İlinde yıkımına başla
nan Çimento Fabrikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/884) 

42. — Konya Milletvekili Salim Erdl'in, 
ara seçimlerde yapıldığı iddia edilen bir pro
pagandaya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/827) 

43. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Marmaris Aktaş mevkiindeki or
manlık alanın intifa hakkının Türkiye Zira
atçılar Derneğine verilmesine dair taahhüt se
nedinin tek taraflı olarak feshedildiği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/828) 

44. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir (İli' ve çevresindeki bazı sanayi 
kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz yönde 
etkilediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/835) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki 
bir vatandaşın ölüm nedenine ilişkin sorusu-

ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ceva
bı (6/837) 

46. •— Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/838) 

47. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, 
Ağrı İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere 
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ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi' (6/839) 76 

48. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Af
şin İlçesi Arıtaş Kasabası Çatakderesi Guleti
nin fizibilite ve proje çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 76 

49. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kalhramanmaraş İlinde 
kaliteli pamuk yetiştirilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 76 

50. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasın
da 19&6 yılında meydana gelen iş kazala
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/845) 76 

51. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu - Aybastı (llçdsi İBelediye 
Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/846) 76 

52. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip 
cezaevindeki mahkûmlarla ilgili bazı uygula
malara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) * 76 

53. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşa-
ğı Mahallesindeki mesken yıkımı olayına ilişkin 
sorusu ve İçişten Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
cevabı (6/87Î) 76:78 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - An
dırın Orman İşletme Müdürlüğü sahasından el
de edilen odunların üretici köylüye ve müteah
hitlere tahsisine ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 78 

55. '•— Sakarya Milletvekili "iurgut Sözer' 
in, Doğru Yol Partisi tarafından Antalya'da 
düzenlenen toplantıyla ilgili olarak Antalya 
Valisi ile Emniyet Müdürünün tutumlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Baka
nı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/880) 78:82 
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Sayfa 
56. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 

in, terör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı 
örgüt ve elçiliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/881) 82 

57. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir' 
in, İzmir - Tire İlçesine bağlı bazı köylerin su
lama ve içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/882) 83 

58. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri İlinde yapılması düşünülen 
raylı sistem için Devlet Planlama Teşkilatınca 
teşvik belgesi verilip verilmediğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/883) 83 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 84 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 

in, Güney Afrika Cumhuriyetinden ray alınıp 
alınmadığına ilişkin siorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1408) 84:85 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Kastamonu İli Azdavay İlçesi PTT 
binasının ne zaman yapılacağına ilişkin so
fusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı, cevabı (7/1423) 85:86 

3. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğîu'nun, 
Devlet Planlama Teşkilatınca doğu ve güney-. 
doğu illerinde verilen teşvik belgelerine ve bu 
bölgelerdeki kamuya ait üretim tesislerine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
yazılı cevabı (7/1429> 86:88 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 83 

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 Madde
sinin I inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komîsyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 83 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahraman
maraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Mil-

44 — 



T. B. M. M. B : 31 27 . 11 . 1986 O : 1 

Sayfa 
letvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğhı ve Balıkesir Millet
vekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye Büyük Mil- . 
let Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok, Plan ve Büt

çe Komisyonunda yaptığı konuşmasının, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Balkanı tarafından, gıyabında, yan
lış değerlendirildiği; 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğ-
lu, 45 yıl Önce yanan İstanbul'daki Patrikane bi
nasının yeniden ihyası ve 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu da Do
ğu Anadolu Bölgesinin doğal iç su balıkçılığı ve 
kütür balıkçılığı potansiyeli; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir ve 16 arkadaşı
nın, Afyon Alkaloid Fabrikasının zamanında bitiri
lememesinden doğan zararları ve fabrikanın eksik 
teslim alınması için yetkililere baskı yapıldığı iddia
larını tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) okundu; gün
demdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası 
geldiğinde yapılacağı bildirildi. 

Diyarbakır Milletvekili Ahmet Sarp ile Balıke
sir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, 29.7.1970 
tarih ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkındaki Kanun Teklifle
rinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
geleri yapılan görüşmeler sonunda reddedildi. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının erte
lenmesine ilişkin (6/758) Başbakandan sorusuna, 
Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem; 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, bazı 
devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri /be
yanatlara ilişiklin (6/775) Başbakandan sorusuna, Dış-
'işleri Bakanı Vahit Halefoğlu; 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Adıyaman ve Malatya illerine bağlı bazı ilçe-

Sayfa 
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) (S. Sa
yısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 83! 

lerde 1986 yılında meydana gelen depremlerden za
rar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin (6/872) 
sorusuna Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara kar
şı görüşlerini açıkladılar. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, 
belediyelerce yurt dışından kredili temin olunan iş 
makinelerinin bedeline ilişkin (6/873) Başbakandan 
sorusu ile, 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu* 
nun, tercihli sektörlere yerilen kredilere ilişkin 
(6/875)- sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem; 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 
in, Kahramanmaraş - Elbistan İlçesi Ağcaşar Köyü
nün ebe ihtiyacına ilişkin (6/843) sorusuna Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemli; 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel' 
in, devlet imkânlarından yararlandırıldığı iddia edi
len bazı derneklere ilişkin (6/848) Başbakandan so
rusuna da Devlet Bakam Kâzım Oksay. 

Cevap verdiler. 
(6/596,) (6/598), (6/610), (6/709), (6/751), (6/849), 

(6/781), (6/789), (6/796), (6/799), (6-/874), (6/876), 
(6/822), (6/824), (6/835), (6/838), (6/839)," (6/842), 
(6/845), (6/846), (6/847), (6/871), (6/880), (6/882), 
numaralı sorular, ilgili 'bakanlar Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından; 

(6/702), (6/631), (6/696), (6/742), (6/767), (6/868), 
(6/782), (6/784), (6/797), (6/798), (6/800), (6/808) 
(6/810), (6/827), (6/828), (6/837), (6/881) numaralı 
sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/813), (6/814), (6/817), (6/833) numaralı soru
lar, soru sahipleri izinli olduklarından; 

*>•<« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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1(6/826) numaralı soru, soru sahibi görevli oldu
ğundan; 

(6/833), (6/778), (6/865), 1(6/877), (6/812), (6/821), 
(6/884), (6/844), (6/879) numaralı sorular, soru sa
hiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş başka sorula
rı bulunduğundan; 

(6/819), (6/860) numaralı sorular, soru sahibi Ge
nel Kurulda hazır bulunmadığından; 

(6/831) numaralı soru da, TBMM Başkanı veya 
Başkanlık temsilcisi Genel Kurulda «hazır bulunma
dığından; 

Ertelendiler. 
ı(6/862), (6/863), (6/864) numaralı sözlü soru

lar, soru sahibi iki cevap gününde de hazır bulun
madığından 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 De
ğişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu (2/327) (S. Sayısı: 459) 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletve
kili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balı
kesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Tüfkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
(2/191), (2/203) (S. Sayısı: 344 ve 344'e 1 inci Ek) 

Raporlarının görüşülmeleri, ilgili komisyon yetki
lileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından erte
lendiler. 

Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderilen, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5.11.1986 Ta
rih ve 3317 Sayılı Kanunun (1/807, 3/1181) (S. Sa
yısı : 504) görüşmeler sonunda kabul edildiği ve ka
nunlaştığı açıklandı. 

27 Kasım 1986 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 17.32'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Tokat 

Cemal Özbilon Mehmet Zeki Uzun 

— 46 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Arif Ş. Bilgili 

KÂTİP ÜYELER: Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Cemal ÖzbUen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 

Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifi ile ilgili 
kavramlar konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteminde bulunan, 
Tunceli Milletvekili Sayın Rıdvan Yıldırım, içtüzük 
teklifiyle ilgili olarak 'konuşmak istemektedirler. 

Buyurun Sayın Yıldırım. (SHP sıralarından alkış
lar) 

ALI RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün gündeme geldiği bugünlerde, içtüzü
ğün ve bununla ilgili bazı kavramların önemine değin
mek zorunluluğunu duyuyorum. 

içtüzük, millî irade, millî egemenlik, milletvekilliği, 
yasama organı kavramlarıyla yakından ilgili bir de
yimdir. Bu kavramlar birbirinden soyutlanarak an
laşılamazlar. Biz bu bakımdan, kısa da olsa, bazı hu
susları sergilemek istiyoruz. Böylece içtüzüğün, gere
ken titizlikle oluşturulmasına katkıda bulunmaya gay
ret edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, parlamenter demokraside ve 
bu meyarida ülkemizde, milletvekilleri, millî iradeyi 
temsil ederler. Bu konuda temsilî vekâlet caridir; mil
letvekilleri de, yasama organını, özel deyimi ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisini oluştururlar. 

Milletvekilleri, pozisyonlarının, fonksiyonlarının 
önemi dolayısıyla, dokunulmazlık ve sorumlu tutula-
mama gibi bazı özel ve müstesna haklarla teçhiz edil
mişlerdir, 

(Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları'na kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

Milletvekillerinden oluşan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, yasama yetkisine sahip kılınmış, kendi çalış
malarını, yapacağı içtüzükle bizzat düzenleme hakkı
na kavuşturulmuş, kendi bütçesini hazırlamak ve yü
rütmek gibi özel bir yetkiyle donatılmış, Sayıştay'ın 
denetimi dışında bırakılmış, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının ve tümüyle yürütmenin müdahalesinden 
azade kılınmıştır, istihdam ettiği memurlar, istisnaî 
memurluk kapsamına alınmıştır. Kendi işlem ve ic
raatı dolayısıyla, kendi içinden, yani milletvekillerin
den teşkil edeceği özel heyetler marifetiyle denetimi
ni gerçekleştirmek hakkına sahip kılınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, gerek milletvekilleri ve ge
rek yasama orgam olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, üstlendikleri özel yetki ve görevler dolayısıyla 
daha nice haklara sahip kılınmışlardır. Üstelik, bu 
anayasal haklardan vazgeçmek de mümkün değildir. 
Zira, bu anayasal haklar, kişisel olmayıp, görevseldir 
ve kamu yararı ile ilgilidirler. 

Sayın milletvekilleri, bu meyanda içtüzükle ilgili 
olarak bazı noktalara değinmeyi yararlı görüyorum. 
Bilindiği gibi, Anayasanın 95 inci maddesinde, «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptı
ğı içtüzük hükümlerine göre yürütür» hükmü yer al
mıştır. Bü, içtüzükle ilgili olarak Anayasada yer alan 
genel ve anahükümdür. Bunun dışında Anayasa, çe
şitli maddelerinde, düzenlenmesini içtüzüğe bıraktığı 
özel hükümlere de yer vermiştir, içtüzük, Anayasaya 
aykırı olmayacaktır. Bununla birlikte içtüzük, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bir bakıma özel anaya-

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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sası hükmündedir ve dolayısıyla parlamento hukuku
na dahildir. Kanunlar için, Cumhurbaşkanının geri 
gönderme hakkı bir ölçüde mevcut olduğu halde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü bakımından böy
le bir husus sözkonusu değildir, içtüzüğün ancak Ana
yasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine gi
debilir, 

Değerli arkadaşlarım, içtüzük vesilesiyle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin oluşumuna ve çalışma tar
zına kısaca da olsa değinmek istiyorum. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, heyet halinde görev ifa eder. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yanında, çe
şitli komisyonlar ve Başkanlık Divanı da vardır. Ko
misyonlar, Genel Kurula niyabeten görev ifa ederler, 
kararları ihzarî niteliktedir. Bu itibarla, komisyon ka
rarları Genel Kurulun onayı ile hüküm ifade ederler. 
Bunun içindir ki, bunlara karşı yapılacak itirazların 
çözüm yeri Genel Kuruldur. 

Oysa, Başkanlık Divanı kararları iki yönlü bir ni
telik gösterirler: Yasamayla ilgili Başkanlık Divanı 
kararlarından bazıları Genel Kurul kararıyla kesinle-
şirler; tabiatıyla bu tür kararlara vaki itirazların çö
züm yeri de Genel Kuruldur. Başkanlık Divanı karar
larından bir kısmı da, alındıkları an kesinlik arz eder
ler. Bu tür Başkanlık Divanı kararları hakkında yargı
sal denetim sözkonusudur. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Başkanlık Di
vanı, Meclis Başkanı, başkanvekiUeri, kâtip üyeler ve 
idare amirlerinden oluşur. Başkanlık Divanının, heyet 
halinde görev ve yetkileri dolayısıyla kararları olduğu 
gibi, Divanı oluşturan üyelerin isimleriyle paralel gö
rev ve yetkileri de vardır. 

Meclis Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
eşitler arasında, birinci hüviyetinde, siyasî otoritedir; 
her türlü tartışmanın üstünde mütalaa edilmesi gerek
mektedir. Bunu temin amacıyla kendisine yardımcı bir 
siyasî otorite olarak başkanvekiUeri öngörülmüştür; 
ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde zorunlu icra 
ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde kendisi
ne yardımcı bir siyasî otorite olarak idare amirleri ön
görülmüştür. Keza, Başkanın yahut başkanvekilinin, 
Genel Kurul çalışmalarını yönettiklerinde, başkanlık 
kürsüsünün tasarruflarında, tartışmaların dışında ve 
üzerinde kalabilmesini gerçekleştirmek üzere de, kâtip 
üye olarak yardımcı siyasî otorite öngörülmektedir. 
Yardımcı siyasî otoritelerin tümü, aynı zamanda, bir 
bakıma denetim görevini de ifa etmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, burada özellikle şu hususu 
vurgulamak istiyorum: Başkana vekâlet hadisesi ile 

Başkan yetkisini doğrudan kullanan başkanvekili, yar
dımcı ve yardım ederken de denetleyici otoritelerin 
birinci sırasını teşkil eder. Başkan adına icra yetkisini 
doğrudan kullanan ve bu özelliği ile Başkan ve baş
kanvekili dışındakiler itibariyle «Primus Inter Pares» 
yani eşitler arasında birinci hüviyetine sahip idare 
amiri, yardımcı ve yardım ederken de denetleyici oto
ritelerin ikinci sırasını teşkil eder. Başkanın fizikî 
yardımcısı ve müşaviri olan ve bu fizikî ve istişarî 
yetkiyi kullanırken, denetimde de bulunan kâtip üye, 
yardımcı ve yardım ederken de denetleyici otoritele
rin üçüncü sırasını teşkil eder. 

Bu itibarla, bugünkü iktidar milletvekillerinin, ken
dilerini, yarının muhalefet milletvekilleri yerine, mu
halefet milletvekillerinin de, kendilerini, yarının ikti
dar milletvekilleri yerine koymak suretiyle, elbirliği, 
gönül birliği içinde yeni şartlara ve ihtiyaçlara cevap 
verebilecek kalıcı bir içtüzük oluşturacaklarına yürek
ten inanıyor, yüce heyetinizi engin saygılarla selamlı
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

2. — Muğla Milletvekili îdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Gökova - Kemerköy Termik Santralı inşaatı konu
sunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Muğla Milletvekili Sayın îdris Gür
pınar, Gökova - Kemerköy Termik Santralı konu
sunda gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
IDRİS GÜRPrNAR (Muğla) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin değerli üyeleri; sözlerime başlarken yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Muğla ilinde cereyan eden ilginç bir olayı bilgile
rinize arz etmek için söz almış bulunuyorum. 11 Ka
sımda, Muğla ili Gökova - Kemerköy Termik Santra
lının temeli gizlice atılmıştır; yani Gökova santral bi
nasının inşaatı fiilen başlamış bulunmaktadır. 

Bu işi, Gökova Körfezinin başına santral belası
nı açan bir bürokrata yaptırmışlar. «Nasıl olur?» di
yeceksiniz. Yurtsever vatandaşlar tarafından yaptırı
lan okulların açılış törenlerinin bir tanesini kaçırma
yan, onları sanki kendisi yapıyormuş gibi reklam ara
cı haline getiren hükümet, termik santralın temelini 
atarken yapmak fırsatını bulacağı reklamdan nasıl 
vazgeçer? Hakikat şu ki, vazgeçmek zorunda kalmış
tır. Çünkü, kendileri de yaptıkları işi beğenmemişler
dir. Daha üç sene geçmeden olayın gerçek yüzü or
taya çıkmış bulunmaktadır. 

İktidar, santralın temelini gizlice atmak suretiyle, 
Muğla halkını ve Türk kamuoyunu uyuttuğunu veya 
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atlattığını sanmamalıdır. Konuyu yüce Meclise ge
tirdiğim zaman arz ettiğim gibi, Gökova - Kemerköy 
Termik Santralı Muğla'nın gündeminden hiçbir za
man düşmeyecektir. Muğla halkı sessiz kalıyor sanıl
masın. O, için için üzüntü çekmekte, bu haksız ve in
safsız uygulamaya nasıl cevap vereceğini düşünmek
tedir. Zamanı gelince de, bu görevini çok iyi bir şe
kilde yapacağına inanıyorum. Kim olursa olsun, tüm 
sorumlular, bu akıl dışı işin hesabını mutlaka vere
ceklerdir. Ayrıca, bu işin zararlarını giderecek tedbir
ler, kaça mal olursa olsun, mutlaka alınacak yahut da 
bu santral herhangi bir aşamada durdurulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, benim şanssızlığıma bakın ki, 
parlamentoya geldiğim günden beri, Muğla İlinin kir
letilmesine, sahillerinin yağma edilmesine, halkın ya
rarlandığı piknik yerlerine, dalyanlarına ve deniz ürün
lerine elkonulmasına karşı çıkmakla günlerimi geçir
mekteyim; hem de bu mücadeleyi iktidara karşı yap
manın büyük acısını çekiyorum. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) T - Yeni mi başlıyor bun
lar beyefendi? 

İDRÎS GÜRPINAR (Devamla) — Başladığı za
man da söyledim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın efen
dim. 

İDRÎS GÜRPINAR (Devamla) — Sayın Başba
kanın, «Biz sosyal adaletçiyiz» demesine ben nasıl 
inanırım, halk nasıl inanır?.. Sosyal adalet bu icraatın 
neresinde?.. 

İLHAN AŞKIN <Bursa) — içinde. 
İDRÎS GÜRPINAR (Devamla) — 22.11.1986 gü

nü Muğla'nın Yatağan ilçesinde, «Çevre Kirlenmesi
nin Doğa ve insan Sağlığı Üzerindeki Etkileri» ko
nulu bilimsel bir panel vardı. Bu panele katılan bi
lim adamları, panelden bir gün önce Yatağan'ı, Ye-
niköy'ü ve Kemerköy'ü gezdiler; Yatağan'daki yürek
ler acısı durumu, üç sene içerisinde, bir cennet köşesi 
olan doğanın Yatağan'da nasıl çöktüğünü gözleriyle 
gördüler ve üzüntüden gözleri yaşaranlar oldu. 

Haber aldığımıza göre, TEK sorumlularının akıl
ları yeni yeni başlarına gelmeye başlamış; «Bu sant-
rallara, kükürtdioksiti tutarak asitsülfürik haline geti
recek desülfürüzasyon ünitesini ekleyelim mi, ekleme
yelim mi?» konusu Devlet Planlamada tartışılıyor
muş».. 

Peki ama beyler, aklınız neredeydi; bu hesaplar 
işin başında yapılsa da, Yatağan mahvolmaktan kur-

tulsaydı, olmaz mıydı? Bu felaketlerin önünüze çıka
cağı, üç sene önceden, muhalefet, basın, bilim ve hat
ta yabancı uzmanlar tarafından yüzlerce defa sizlere 
söylenmedi mi? Ayrıca, bu tesislerin sonradan yapıl
masının iki kat daha pahalıya mal olacağını bilmiyor 
musunuz? 

Meclis zabıtlarına geçmesi için tekrar söylüyorum: 
Şahsî çıkarlar dışında, termik santralın Gökova - Ke-
merköy'e yapılması için hükümet hiçbir inandırıcı ge
rekçeye sahip değildir ve bu gerekçeyi kamuoyuna gös
terememiştir, bundan sonra da gösteremeyecektir. 

Gökova olayını, belki ibret alınır diye iki defa 
yüce Meclise getirdim; hiçbir faydası olmadı. Yüce 
Meclise muhalefet tarafından bunun gibi önemli bir
çok araştırma önergesi daha getirildi; neticenin ne 
olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu önergelerin hepsi, 
Meclis çoğunluğuna sahip bulunan iktidar tarafından 
otomatikman reddedildi, bir tanesi bile kabul edilme
di. Bunların içinde, bir hükümetin düşmesine neden 
olacak derecede önemli olanları da vardı. Zira öner
gelerin çoğu, iktidarı, suiistimal ve yolsuzlukla suç
luyordu. 

Bunları reddetmekle, iktidarı aklanmış saymak 
mümkün değildir. Bu önergeler Meclis zabıtlarına geç
ti ve orada bekliyorlar. Bir gün, iktidar olmadığınız 
veya çoğunlukta bulunmadığınız zamanda önünüze 
çıkabilir. O zaman ne yapacağınızı doğrusu merak 
ediyorum. 

Bugün var olan davranış, iktidar tarafından, ço
ğunluğa dayanılarak hukukun işlemesinin önlenmesi, 
yani hukukun tıkanması anlamına gelmektedir. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, lütfen toparlayın 
efendim. • 

İDRÎS GÜRPINAR (Devamla) — Hukukun tı
kanmasından sonra gelecek acı olayları bu memleket
te bir daha gündeme getirmeye kimsenin hakkı yok
tur. İktidarın, Anayasa ve yasaları, kamuoyunu tanı
mayan bu akıl almaz icraatı neye güvenerek yaptığı
nı anlamakta güçlük çekiyorum. Meclisteki çoğunlu
ğa güvenmeyip, dönüp bir de vatandaşa bakın; artık 
arkanızda kimsenin kalmadığını göreceksiniz. 

Sayın milletvekilleri, Gökova Termik Santralı ola
yının, onu yaratanlara onur getirmeyeceğini, başları
nın üzerinde devamlı şekilde «Demokles'in Kılıcı» gi
bi duracağını belirterek sözlerimi bitiriyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
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IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLtS 

A) öngörülmeler | 
1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir ve 16 arka

daşının, Afyon Alkaloid Fabrikasının zamanında bi
tirilememesinden doğan zararları ve fabrikanın ek- I 
sik teslim alınması için yetkililere baskı yapıldığı id
dialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarıma bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

BAŞlKAN — Gündeme geçiyoruz., I 
Gündemiimizin, «Genel Görüşme ve Meclis Araş- I 

tırması Yapılmasına Dair öngörülmeler» bölümünde 
yer alan, Uşak Milletvekilli Yusuf Demir ve 16 arka
daşının, Afyon Alkaloit Fabrikasının zamanında bi-
«irilememesinden doğan zararları ve fabrikanın eksik 
teslim ataması için yetkililere baskı yapıldığı iddiaları
nı tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, îç'tüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş- I 
tınması açılmasına ilişkin önergenin öngörüşmesine .1 
başlıyoruz. I 

Hükümet?. Burada., I 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Bilindiği gjibi 1975'lerd!e Alman Knoll AG Firma-. 

sı 'ile 1978'de bitirilmek şartı ile Afyon Alkaloit Fab- { 
rikasının temeli attf'mıştı. 

1978'de bitmesi ve tam kapasite ile üretime geçme
si gereken bu fabrikanın, sekiz yıl gecikme ile 1986 
Ağustos ayında ka'tî 'teslimi yapılmıştır. I 

Yapılan anlaşma gereğince 1978*de bitirilmıiş ol
saydı yida 20 bin ton haşhaş kapsülü işleyecek ve 
bir milyon dönüm ekim yapılacaktı. Bunun sonucun
da haşhaş üreticisi kalkınacak ve devlet de milyarlar
ca döviz elde edecekti. 

Yine anılaşma gereği bu fabrika baz morfinden 
'başka tabiî kodein de üre'taııesli gerekirken, bugün bir 
gram dahi tabiî kodein üretmemektedir ve üretemeye-
cektir de. 

Fabrikanın zamanında 'bitirifaemesine ve tüm ek
sikliklerine rağmen, Alman Knol AG Firmasının 4,3 
milyon mark, yaklaşık 14 milyar TL. tutarındaki te
minatı geri ödenmiştir. 

Tarım Orman ve K'Öylişleri Bakanı Sayın Hüsnü 
Doğan'ın iki yıldır eksik fabrikanın teslimini yaptır
mak için bütün yetkililere sürekli baskı yaptığı, gö
revlileri değiştirdiği ve fabrikanın 1983 ve 1984'de 
ıiki defa olmak üzere bağlantı yerlinin değiştirildiği ile
ri sürülmektedir. j 

— 50 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

Bu nedenlerle, konunun bütün ayrıntıları ile or
taya konulabilmesi için Anayasanın 98 inci ve Mec
lis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince 
bir Meclis araştırması açılmasını -saygı l e arz ede
rim. 

Yusuf Demir ve Arkadaşları 
Uşak 

BAŞlKAN — İçtüzüğümüze göre, 'Meclis araştır
ması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, hükü
mete, Siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci 
imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer liımza 
sahibine söz verilecektir. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; aynı konu, daha şümullü olmak 
üzere, tarladan başlayan haşhaş ziraatli ile birlikte 
daha genliş bir araştırma önergesine söz konusu edik 
miiş ve yüce Meclisin 10 Nisan 1986 tarihli oturu
munda görüşülmüştür. 

Şimdi müsaadenizle, o oturumun başlangıcında, 
bu nevi önergelerin gündeme alınış şekliyle ilgili ola
rak ifade ettiğim hususları zabıtlardan aynen okuyo
rum : «Meclis araştırması istenen afyon konusundakii 
görüşlerimizi ifade etmeden önce, önergenin günde
me alınış tarzına ait bazı hususlara değinmek za
ruretim' duyuyorum. 

Sayın üyeler, 'bildiğiniz gibi iki gün önce yüce 
Meclisin gündemlinde başka bir araştırma önergesi 
vardı. ŞimdÜ görüşmekte olduğumuz haşhaşla ve af
yonla i'gii araştırma önergesi, Meclis'Başkanlığına 
salı günü veriliyor dün Meclisin bilgisine -'bunlar 
da tesadüfen taim olarak tutuyor- dolayısıyla hükü
metin bilgisine sunuluyor, bugün de araştırma yapılıp 
yapılmamasını tartışıyoruz. Doğrusunu söylemek ge
rekirse, bahis konusu araştırma önergesinlin böylesine 
süratli ve acele bir şekilde gündeme alınmasını anla-
maküa güçlük çekiyorum» diye ifademÜ bağhyöiruim; 
ıhatta, yine aynı tutanakta, Denizli Miletvekttli Sayın 
İsmail Ş/engün'ün de, bunu doğru bulduğuna dair 
(ifadeleri yer alıyor. 

Bu bahsettiğim husus, aslında bütün araştırıma 
önergeleri için doğrudur. Ancak, çok acele ve zarurî 
olarak Meclis gündemine alınması gereken araştırma 
önergelerinin bu kadar büyük bir sürat içerisinde. 
Genel' Kurula indirilmesi gerekir. Bunu kısaca böyle 
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dfade ettikten sonra, müsaadenizle, araştırma önerge-
•ûyk) ilgili hususlara değinımek istüyorum. 

Sayın milletvekilleri, önce, 'bir sayfalık bu araştır
ma önergesinin niye verildiğini anlamak dahi müm
kün değil. Burada dinlediniz; tam olarak dinleyeme-
miş arkadaşlarımın, 1>u araştırma önergesiyle ilgili 
müzakereler 'bitikten sonra, alıp bunu okumalarını 
rica ediyorum. Burada ne iddia edilmektedir, ne isten
mektedir? Hakikaten bunları ariaımatota güçlük çeki
yorum. Değinilen hususlarla ilgili düşüncelerimin 
hepsini, biraz dana sarih olarak burada teker teker 
»söyleyeceğim. 

Yedi sekiz paragraftan müteşekkili olan bu öner
gede yer alan rakamların, aşağı yukarı hepsi yan
lış. 

İddia edilen tek bir husus var, o da şudur : «Hüs
nü Doğan, iki yıldır eksik fabrikanın teslimini yap
tırmak için yetkililere sürekli 'baskı yapıyor.» Son 
cümleyi de bağlarsak, «'Meclis araştırması açılmasını 
saygıyla arz ederiz.» Hadise 'budur. 

Şimdi bakınız baştan başlayarak, sırasıyla gidiyo
rum : Bu fabrikanın temeli 1976 yılında atıldı; ama 
bugüne kadar işletmeye alınmasındaki gecikme, bi
zim iktidarımızla ilgili bir husus değildir. Tersine, 
biraz sonra ifade edeceğim gibi, bu tesis Türkiye'ye 
tam anlamıyla kazandırılmışısa, prosesteki tıkanıklık-
'lar giderilmişse, tam kapasiteye geçliîmişse, o da bi
zim iktidarımız zamanında olmuştur; bunu bilhassa 
ifade ediyorum. 

Önerge sahipleri diyorlar ki, bu fabrika eğer vak
tiyle bitirilseydi, şu kadar kâr olacak ve memleket şu 
kadar kazanacaktı, vesaire..;. 

Bunlar doğrudur ama, bunların bizim dönemle 
ilgisi yoktur ve Türkiye'de bunun gibi çok tesis var
dır. Yani, Türkiye de gecikmiş tesislerin, zamanında 
bitirilmemiş tesislerin, bu, ne birincisidir, ne de so
nuncusudur sayın mffidtvekiHeıi. 

«20 bin •ton haşhaş kapsülü işleyecek ve bir mil
yon dönüm ekim yapılacaktı» demiyor. 

'Böyle bir şeyin olması teknik olarak mümkün 
değildir. 20 bin ton haşhaş kapsülünü elde etmeniz 
için 300-400 bin dönüm araziyi ekmeniz kâfidir; 
çünkü dönüme verimler aşağı yukarı 'bellidir. Bu, 
Önergenin yanlışlıklarından birisidir. 

îkihcisi : Deniyor ki, «Anlaşma gereği, baz mor
finden başka tabiî kodein de üretmesi gerekirken, 
bugün bir gram dahi tabiî kodein üretmemektedir 
ve üretmeyecektir de;» 

Şimdi, 1975 sonunda yapılmış olan anlaşma met
ni önümde; 1 inci sayfasındaki 2 nci maddeyi okuyo
rum -doğrudur, esasında iki madde öngörülmüştür; 
birincisi, morfinhidra'tllar; İkincisi de, tabiî kodeindir-
parantez içinde şu ifade vardır, aynen : «Kapsülde 
mevcut olduğu ve ayrılabildiği nispette üretilecektÜr.» 
Bu anlaşmanın hükmü; biraz sonra, onunla ilgili da
ha geniş yorum yapacağım. 

Morfin'hidrat ve tabiî kodein dışındaki diğer ürün
ler aslında, morfinhidratın türevleri olarak bu ürün-> 
den çıkartılmaktadır. 

Başka bir husus, en büyük iddialardan biri : «Fab
rikanın bitirilmemesine ve tüm eksikliklerine rağ
men, Alman Knool AG Firmasının 4.3 milyon mark 
(yaklaşık 14 milyar Türk Uirası) tutarındaki teminatı 
geri ödenmiştir.» 

Bu bilgiyi nereden aldığınızı bilmiyorum; bu bil
giyi bilerek yanlış yazmış olmanızı düşünmem; çün
kü, bu bilgi yanlış, doğru değil; bu bilgi yalan. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
K!ÎT raporları burada, bu raporlardan aldık; kendi
miz uydurmuyoruz. 

TARIM ORMAN VE KÖYl^LlERl BAKANI 
H. HÜÖNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu bilgi yalan. 
bakınız... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — «Yalan» değil, «yan
lış» deyin., 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakan, «ya
lan» değil, «yanlış» deyin. 

TARIM ORMAN VE KöYÎŞtERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Müsaade edin, 
Söyleyeceğim hepsini. 

Ben, bugün itibariyle konuşuyorum size. İade edıil-
meeyn teminat miktarı 3 milyon 310 bin 200 DM'dir. 
Ayrıca, firmanın 1 milyon 200 bin DM tutarındıak'i 
alacağı da, kedin kabul sonrasında ödenmek üzere 
tutulmaktadır. Bu dediğiniz teminattan daha 'büyük 
miktarı şu anda elimizdedir, o tutulmaktadır. Tabia
tıyla, keşlin kabul yapılınca, firmanın hakkı olarak bu 
kendisine İaide edilecektir, Bu da gayet normaldir. 

Bir de burada çarpma hatası yapmışsınız; bu, 14 
milyar etmez, 1,4 milyar eder. Onu da söylüyorum; 
inşallah daktilo hatası değildir. 

Başka bir husus; benim baskı yaptığım iddia edi
liyor. 

Değerli arkadaşlar, ben bu fabrikadan bugüne ka
dar bir tek şey istedim; proseste bozukluk vardı, pro
ses bir türlü tutmuyordu. Onun süratle yerine gelme
si için zaman zaman ofisi ikaz ettiğim olmuştur. Bu 
da benim görevimdir, bunu yapmam gerek, 
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Bunun dışında, «... görevlileri değiştirdi, değiştir
medi.,.» 

Bazı görevlilerin değiştirilmesi veya değiştirilme
mesi benim yetkimde olduğuna göre, bu da mümkün; 
ama özellikle söylüyorum, ben hiçbir şahıs için, ne 
git dedim, ne de gel... Bu da ayrı mesele. 

Önerge kısaca bundan ibaret; önergede başka bir 
şey de yok. 

İçtüzük mademki 20 dakikalık konuşma hakkı ve
riyor, bundan istifade ederek alkaloit meselesi hak
kında, bazı genel meseleler hakkında yüce heyetinize 
bilgi arz edeyim. 

Muhterem milletvekilleri, biraz evvel ifade ettim; 
bu fabrikanın temeli 1976 yılında atıldı ve 1979 yı
lında faaliyete geçmesi gerekirken, o zamanki şartlar 
içerisinde, döviz darboğazı, demir, çimento teminin
deki güçlükler nedeniyle, inşaat ve montaj işleri ge
cikti. Fabrikanın inşaat ve montaj işleri ayrı ihale 
edilmiştir. Bildiğim kadarıyla ve eski bilgilerime da
yanarak söylüyorum, makine aksamı Alman Knoll 
AG Firmasının işi; buradadır, o ayrı ihale edilmiş
tir; inşaat işleri Türk firmaları üzerinde idi. Bu ne
denle, deneme çalışmalarına ancak Haziran 1981 yı
lında başlanmış; müteahhit firmanın yaptığı tesiste 
bazı eksiklikler görüldüğünden, hemen geçici ve kesin 
kabulünün yapılması uygun görülmemiş, tesisin tüm 
eksikliklerinin tamamlanması beklenmiştir. Bütün ek
sikliklerin tamamlanması ile birlikte Aralık 1985 ta
rihinde geçici kabul yapılmıştır, kati kabulün yapıl
ması için çalışmalar sürmektedir, müteahhit firmanın 
teminatları da henüz iade edilmemiştir; biraz evvel 
de bu rakamları yüce heyetinize arz ettim. 

Fabrika şu anda, tam kapasite ile çalışmaktadır ve 
yaklaşık iki seneden beri özellikle bu yıl ilk defa ola
rak, sözleşme hükümlerine göre, 20 bin ton kapasite
ye yaklaşabileceğimizi ümit ediyorum. Bu da, fabrika 
işletmeye alındığından beri ilk defa mümkün olabil
mektedir. 

Tabiî kodein meselesini müsaadenizle biraz daha 
açayım. Tabu kodein üretimi ile ilgili sözleşme mad
desi şöyledir : «Tabiî kodein, kapsülden, mevcut ol
duğu ve ayrılabildiği nispette üretilecektir». 

Ancak, kapsüllerimizin kodein oranı çok düşük ol
duğundan - bana bugün verdikleri bilgiye göre bu on-
binde bir mesabesindedir. Oysa morfin nispeti yak
laşık binde 3,5 - 4'tür; bizim tabiî afyonumuzda ko
dein oranı onbinde bir mesabesinde, morfin oranı ise 
binde 3,5-4'tür - mevcut prosesle tabiî kodein üre
timi mümkün değildir. Bu durum, tarafsız İsviçre fir

ması SGS'nin de raporunda, «morfinhidrat ve kodei
nin aynı anda üretiminin mümkün olmadığı, kapsül
deki kodein miktarının ekonomik olmaktan çok uzak 
olduğu» şeklinde belirtilmiştir. 

Personelle ilgili ithamlara geçmiyorum; çünkü 
orada varit önemli bir husus da görmüyorum. 

Muhterem milletvekilleri, dünyada tüketilen tüm 
uyuşturucu madde miktarı - tabiatıyla bu bahsedece
ğim rakamlar legal rakamlardır, illegal rakamlar bun
ların dışındadır - yılda 180-185 ton morfine eşdeğer 
olarak tahmin edilmektedir. Bu rakam son . yıllarda 
stabil bir durum almış ve yıllardır değişmemiştir. 

Bizim fabrikamız, biraz evvel arz ettim, senede 
20 bin ton haşhaş kapsülü işleyecektir ve buradan da 
takriben - biraz evvel verdiğim morfinhidrat nispet
lerine göre - yılda 60 - 65 ton civarında morfinhidrat 
çıkacaktır. Bu morfinhidrattan da, kodein, kodeinfos-
fat, etilmorfin, klorhidrat, morfinklorhidrat gibi tü
revler çıkmaktadır. Tabiatıyla, dünyadaki tüketimi 
yaklaşık 170-180 ton olan bir ürünün pazarlanması 
da, bugünkü dünya şartlarında o kadar kolay bir ha
dise değildir. 

Yine, hafızalarınızı tazelemek bakımından nisan 
ayında burada yaptığımız müzakerede size, mümkün 
olduğu kadar haşhaşın çiftçimiz açısından önemini 
ve 1940'lardan bu tarafa olan gelişmeleri de en geniş 
şekilde izah etmiştim. 1971 yılındaki gelişmeyi, 1971' 
den 1975'e kadar Türkiye'de haşhaş ekiminin yasak
landığı devreyi, ondan sonraki gelişmeleri ve özellik
le 1975'te başlayan süre içerisinde çizim yasağının 
getirildiğini, çizim yasağı ile birlikte alkaloit fabrika
sının kurulmasına gidildiğini; çünkü başka türlü bi
zim haşhaş kapsülünü değerlendirme imkânımız ol
madığını, bütün bunları en geniş detayıyla izah et
miştim. 

Bir de kabul etmek lazım ki, bu fabrikanın kurul- • 
duğu tarihteki morfin fiyatlarıyla, kapsül fiyatlarıyla, 
bugünkü fiyatlar arasında çok derin farklılıklar var
dır. Bugün bütün dünyada hem kapsül fiyatları, hem 
de morfin, morfinhidrat ve türev fiyatları geçmişe 
nazaran büyük ölçüde düşmüştür. Bazı ülkelerin üre
timleri artmıştır, pazarlamada da büyük güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır. 

Yine hatırlatma bakımından şunları ifade edeyim : 
Bakınız, 1976 yılında 7 860 ton kapsül satmışız. O 
zaman bir kilo kapsülü 1.78 dolardan, yaklaşık 1,8 
dolardan satmışız. Oysa, bugün kapsülün kilosu 16 
sente kadar inmiştir; yani 1.8 dolardan 16 sente ka
dar inmiştir. Hadise bugün geçmişte olduğundan çok 
farklıdır. 
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Tabiatıyla haşhaş meselesinin önemi, vatandaşımız 
açısından sadece kapsülden ibaret değildir. Bildiğiniz 
gibi, yaprakları değerlendirilmektedir belirli mevsim
lerde ve özellikle de tohumu yağ şeklinde ve diğer şekil
lerde değerlendirilmekte, gıda sanayimizde büyük ölçü
de kullanılmaktadır. 

Bir diğer husus: Toprak Mahsulleri Ofisi, bizim 
hükümetimizden evvelki dönemde Tarım Orman Ba
kanlığına bağlı bir kuruluş değildi, bildiğiniz gibi, Ti
caret Bakanlığına bağlı bir kuruluştu. Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının kurulmasını müteakip -14 
aralık veya birkaç gün sonra, hatırladığım kadarıyla 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlanmıştır; 
bu bir. 

İkincisi: 1938 yılından beri Türkiye'de afyon me
selesini, haşhaş meselesini Toprak Mahsulleri Ofisi 
yürütmektedir. Ancak, bizden evvelki hükümet dö
neminde çıkarılan, 11 Nisan 1983 gün ve 60 sayılı İk
tisadî Devlet Teşekkülleri, Kamu ttisadî Kuruluşları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki liste ile 
alkaloit müessesesi TEKEL İdaresine bağlanmıştır; on
dan sonra, 8 Haziran 1984 gün ve 233 sayılı KİT'ler 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile alkaloit 
müessesesi Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi
ne bağlanmıştır. Bakanlığıma bağlı Toprak Mah
sulleri Ofisine alkaloit müessesesinin bağlanışı ise, 7 
Mart 1985 tarihinden sonradır; yani alkaloit müesse
sesinin, bakanlığın dolaylı olarak ilgili kuruluşu haline 
gelmesi ise geçen yılın mart ayı başında olmuştur. 

Şimdi, bu ifade için dahi önergede, «... yerinin de
ğiştirildiği ileri sürülmektedir» denilmektedir. 

Bunlar, ileri sürülecek bir şey değildir; bunlar, ol
muş şeylerdir. Burada iddia edilecek bir şey yoktur. 
Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin çeşitli 
dönemlerde aldığı değişik kararlardır ve bunlar da, ka
nununa, mevzuatına göre yapılmış işlemlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, son olarak şöyle ifade 
etmek istiyorum: Aslında bu konunun buraya bir araş
tırma önergesi olarak getirilmesine ihtiyaç yoktu. Bu, 
bir yazılı soru konusu olabilirdi; bu, bir sözlü soru ko
nusu olabilirdi ve bakanlığımdan bilgi alınabilirdi. 

Bu dediklerim çerçevesinde, bu muhteva çerçeve
sinde, bu araştırma önergesinde belirtilen hususların 
yanlışlığını ifade ettim ve araştırılacak bir konu ol
madığı da burada ifade ediyorum ve bu vesileyle 
hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
DYP Grubu adına Sayın Abdurrezak Ceylan; bu

yurun. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET ABDURRE
ZAK CEYLAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Uşak Milletvekili Sayın Yusuf Demir ve 
16 arkadaşının, Afyon Alkaloit Fabrikasının zama
nında bitirilememesinden doğan zararları ve fabrika
nın eksik teslim alınması için yetkililere baskı yapıldı
ğına dair Meclis araştırması önergesi üzerinde DYP 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Şahsım ve gru
bum adına yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, ülkemizde uyuşturucu maddeler 
arasında önemli bir yeri olan afyon alkaloitleri, uzun 
yıllardan beri üzerinde durulan mesele olmuştur. Yük
sek malumlarınız olduğu gibi, afyon alkaloitlerinin en 
önemli kullanım yeri ilaç sanayiidir ye Türkiye bu ko
nuda dünya ülkeleri arasında hayli yüksek üretim, ka
pasitesine sahiptir. 

Afyon alkaloitlerinin, ilaç sanayiin önde gelen 
hammaddesi olması yanında, bir büyük etkisi de, daima 
insanlığın korkusu olmasıdır. Zira afyon, uyuşturucu 
madde şeklinde yaygın bir kullanım alam bulmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Teşkilatının önemli meselelerinden 
birisi olan bu konuda Türkiye daima hassas olmuştur. 

Türkiye'de alkaloit fabrikası kuruluncaya kadar, 
ihracat, haşhaş kapsülü şeklinde yürütülmüş ve bun
dan sonra ise ihracat, alkaloitler şeklinde yapılmıştır. 
Bizde afyon, uyuşturucu olarak yapılmamaktadır. 
Uyuşturucu olarak üretiminin Hindistan, Avustralya 
ve Fransa'da olduğu görülmektedir. 

Türk ekonomisinde belirli bir yeri olan afyon üre
timi, 1933 yılında devlet tekeline alınmış ve kesin ola
rak devlet kontrolünde tutulmuştur. 1938 yılında bu 
tekeli işletme görevi (Toprak Mahsulleri Ofisine veril
miştir. 1971 yılında çıkarılan 1470 sayılı Kanunla, 
haşhaş ekimi daha sıkı bir kontrol altına alınmış, ekim 
alanları daraltılmıştır. 1981 yılında afyon alkaloitleri 
fabrikasının, eksik kapasite ile de olsa, faaliyete geç
mesi sonucu afyon alkaloitleri üretimi Toprak Mah
sulleri Ofisine bağlı olarak başlamıştır. 

1983 yılında bu müessese TEKEL işletmesine dev
redilmiş; ancak uygulamada büyük zorluklarla karşı
laşılmıştır. Kısa bir süre önce de yeniden işletme, 
Toprak Mahsulleri Ofisine intikal etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, afyon alkaloitleri fabrikası 
Alman Knoll AG firmasına ihale edilerek, 20.8.1976 
tarihinde temeli atılmıştır. Türlü sebeplerle geciken 
fabrika, 1.6.1981 tarihinde deneme çalışmalarına baş
lamıştır. Ancak, fabrikanın arzulanan şekilde çalışama
ması ve sık sık arızalar ortaya çıkarması büyük bir 
problem olmuştu. Bunun sonucu olarak da geçici 
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kabule bir türlü başlanamamıştır. Nitekim, fabrikanın 
yıllık 63 600 kilogramlık morfin kapasitesine rağmen, 
ancak 29 bin kilogramlık üretim yapılabilmiştir. 1984 
yılındaki bu gerçekleşme, hammadde kapsülde daha 
belirgin olarak ortaya çıkmıştır. 20 bin tonluk kapsül 
işleme kapasitesi bulunan fabrika, 1984'te ancak 9 
bin ton işleme imkânı bulmuştur. Böylece fabrikadan 
yararlanma imkânı hiç bir zaman yüzde 50'ye dahi 
çıkamamıştır. 

Fabrikayı yapan firma ile Toprak Mahsulleri Ofisi 
arasındaki ihtilaf sürüp gitmiştir. Arada çeşitli heyet
ler kurulmuş, yerli ve yabancı teknik uzmanlar çalış
tırılmış; ama bir türlü arzulanan sonuç alınamamıştır. 
Bugüne kadar fabrikada düzenli bir çalışma sağla
namadığı gibi, kodein üretimi de bir türlü başlayama-
mıştır. Ayrıca, üretilen bazı maddelerin saflığı da tar
tışma konusu olmakta devam etmiştir. 

Fabrikanın, sözleşmedeki şartlara uygun olarak iş
lerliğe kavuşturulamadığı, daha 1981 yılında yapılması 
gereken geçici kabulün yapılabilmesi için, Knoll fir
masının, masrafı kendisine ait olmak üzere büyük ta
dilat ve iyileştirmelere girmesinden de anlaşılmıştır. 
Edinebildiğimiz bilgilere göre, son olarak, üzerinde 
birleşilen bir yabancı heyetle geçici kabul yaptırılabil-
miştir. 

Fabrikanın haşhaş ekimi ve dolayısıyla afyon üre
ticileri. için büyük bir ekonomik değer taşıdığı ma
lumlarınızdır. Bu düşüncelerle durumu yüce Meclisin 
takdirlerine arz eder, şahsım ve grubum adına saygılar 
sunarım. (DYP, SHP ve HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
SHP Grubu adına Sayın Yusuf Demir; buyurun 

efendim. 
SHP GRUBU ADINA YUSUF DEMİR (Uşak) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Afyon Alkaloit 
Fabrikasındaki usulsüzlük ve' yolsuzlukların nedenleri 
üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubumuz adı
na söz almış bulunuyorum. Hepinizi en derin saygı
larımla selamlarım. 

Haşhaş ekicilerinin sorunları ve Afyon Bolvadin'de 
bulunan alkaloit fabrikasının çalışmalarıyla ilgili, Ma
yıs 1986 ayı içinde bir Meclis araştırması istemiştik. 
Şimdi de, alkaloit fabrikasının kati teslimi üzerine bü
yük rakamlara varan usulsüzlükleri ve bunun yanın
da fabrikanın çalışmasındaki aksaklıkları ve haşhaş 
ekicilerinin önemli sorunlarını açıklığa kavuşturmak 
için bu Meclis araştırması önergemizi vermiş bulu
nuyoruz. Bu Meclis araştırması, bir yerde de, Sayın 

Bakan Hüsnü Doğan hakkında Meclis soruşturması 
niteliğini taşıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırmamızın konusu 
olan alkaloit fabrikası konusuna girmeden önce, bir 
giriş yaparak, haşhaş konusundan bahsederek, haşhaş 
ekicilerinin ve devletin, haşhaş ekiminden milyarlara 
varan zararlarından söz etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, «Uyuşturucu maddele
rin kaynağı haşhaştır» denilmektedir. Haşhaş, milat
tan önce 5 000 yıllarında Mezopotamya'da ekilmeye 
başlamıştır; hatta, ilk vatanının Orta Asya'da Türkis
tan olduğu söylenir. İlk insanların yaşamından beri var
olan haşhaş, insanlar için çok önemli bir bitki olup, 
insanların ekmeğine katık, aşına yağ olmuştur; hatta, 
ilk insanlar bunu tababette, örneğin mide rahatsızlık
ları, dizanteri ve solunum rahatsızlıkları gibi bazı has
talıkların tedavisinde kullandıkları gibi, keyif verici 
olarak da kullanmışlardır. 

Haşhaşın ilk menşei, Orta Asya^da Türkistan'dan 
sonra Çin, Hindistan, Formoza, Rusya, Mezopotam
ya, Mısır ve «IKüçük Asya» dediğimiz Anadolu'dan 
sonra, Yunanistan'a kadar uzanır. Bugün de dünyanın 
pek çok ülkesinde, Hindistan, Avustralya, İran, Yu
nanistan, Mısır ve Türkiyemizde yetiştirilmektedir. 

Yurdumuzda 1933 yılına kadar, 67 ilimizin 42'sin-
de serbest ekim yapıldığı halde, 2253 sayılı Kanunla 
haşhaş ©kimi kontrol altına alınmış ve - Uyuşturucu 
Maddeler İnhisar İdaresi kurulmuştur. 1938 yılında 
çıkarılan 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Teşekkül 
Yasasıyla da bu görev Toprak Mahsulleri Ofisine 
verilmiştir. 

1938 yılında yurdumuzda haşhaş ekimi ve afyon 
üretimi en üst düzeylere çıkarıldığı halde, son yıllar
da, Amerikalı dostlarımızın sağlığına zarar verdiğinden, 
yine Amerikalıların istek ve emirlerine uyarak, Türk 
halkının isteklerini, ihtiyaçlarını ve geçimlerini hiçe 
sayıp haşhaş ekimine son verilmiştir. Haşhaş ekimini 
yapan diğer ülkeler ekime devam ederken, biz, halkı
mızın binlerce yıldır ekerek ekmeğine katık, aşına yağ 
yaptığı ve sütünden de gelir sağladığı, hatta yurdumu
za döviz kazandım en önemli bu bitkinin yetiştirilme
sine son vermiş olduk. 

Sayın milletvekilleri, 1974'te kurulması kararlaş
tırılan Afyon Alkaloit Fabrikası üretime geçinceye ka
dar, kapsüllerin ihracı kararlaştırılmış olup, burada 
da yine hükümetlerimizin iyi bir dış politika ve iyi 
bir ekonomik politika oluşturamadıklarından haşhaş 
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kapsüllerimizi ihraç edememişiz ki, Afyon, Bolvadin 
ovalarında toprak altında çürümeye ve daha sonra 
da meydan ateşlerinde yanmaya terk ederek, devletin 
ve milletin milyarlarını heder etmişiz. Bilgisiz ve be
ceriksiz ellerle, partizan nedenlerle, adam kayırmalar
la, Türkiye'de parmakla gösterilecek olan çok önemli 
bu fabrikaya ehliyetsiz kimseler yerleştirilirse ve «Si
lolardaki yüzlerce ton haşhaş kapsülünü farelere yedir-
meyeceğiz» diyerek, fare zehiriyle ilaçlarlarsa, fabri
kada işlenen kapsül, Hollanda'ya ihraç olduğunda 
morfinde fare zehiri görülür ve malımızı aynen geri 
çevirirler, şimdi ise 90 ton işlenmiş morfin elimizde 
beklerse, dış ülkelerdeki paralarımızı elden kaçırırsak, 
20 bin ton kapasiteli fabrikamızı tam çalıştıramaz da 
ancak üç - dört bin ton kadar kapsül işleyebilirsek, 
bunun da bütün zararlarını haşhaş ekicilerine yük
lemiş oluruz; vebali ve günahı yalnız çiftçimizin omuz
larına yüklenmiş olur. 

Haşhaş ekimi, Türk köylüsüne büyük bir gelir kay
nağı olmasına rağmen, Türk Hükümeti, sırf, insancıl 
düşüncelerle hareket edeyim derken, dünyada pekçok 
şeyler kaybetmiştir. 

Yukarıda söylediğim gibi, 1940'ü yıllara kadar 42 
ilimizde ekimi yapılan haşhaş, 1971'e kadar kademeli 
olarak azaltılmış, 7 ile indirilmiş ve 1971'de Amerikan 
baskısı ile haşhaş ekimi tüm illerimizde yasaklan
mıştır; 1974'de 7 ilimizde tekrar ekimine müsaade 
edilmiştir. 

1971 - 1974 yıllarında haşhaş ekiminin yasaklan
ması neticesinde Türkiyemiz neler kaybetmiştir: 

1. Türkiye'nin ilaç piyasasındaki yerini, diğer af
yon üreten ülkeler sıfıra indirmişlerdir. 

2. iBu yasaklanmaya rağmen, başka ülkelerden 
Amerikan piyasasına hol miktarda eroin sızmaya de
vam etmiştir. 

3. Dünya üzerindeki birçok ilaç fabrikası, kısa 
sürede korkunç bir hammadde sıkıntısı çekmiştir. 

4. Türkiye bu üretimin yasaklanmasından çok 
şey kaybettiği gibi, bizimle yarış halindeki diğer haşhaş 
ekimi yapan ülkeler meydanı boş bulduklarından, on
lar da çok şeyler kazanmışlardır. Dünya piyasalarına 
sahip olmuşlar; bilhassa Hindistan, afyon üretimi ko
nusunda değer kazanmıştır. 

5. Türkiyemizde afyon üreticisi, yani haşhaş eki
cisi iki yıl içinde korkunç ekonomik ve sosyal kriz 
içine düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, 3 Haziran 1986 tarihinde 
1918, 2253 ve 3491 sayılı kanunların birkaç maddesini 
değiştirmekle Türk köylüsüne indirilen darbeler, iş

kenceler, hor görmeler, küçümsemeler yetmiyormuş 
gibi, haşhaş ekicilerine cezaları kat kat artırmak, doğ
rudan «ekme» demlemeyeceğinden, ektirmemek için 
alınan en güzel cezaî tedbirlerden başka bir şey de
ğildir. Bu 3298 sayılı Kanun Türk halkına ağır cezalar 
getirirken, Türk çiftçisinden de çok şeyler almış 
götürmüştür. 

Haşhaş ekiminde yeni sisteme geçilirken, bu siste
min ülkemiz için önemli bir malî kayba yol açmaması, 
kapsüllerin ülkemizde işlenerek dünya piyasasına yarı 
mamul maddelerle girilmesi ve daha yüksek gelir sağ
lanması amacıyla, ülkemizde bir alkaloit fabrikası ku
rulması da kararlaştırılmıştır. Bu suretle, 1974 yılında 
çiziksiz ekim metodu benimsenirken, alkaloit fabrikası 
da bu yöntemin bir parçası olarak öngörülmüştür. Di
ğer bir ifadeyle, çiziksiz ekim metodu ile alkaloit fab
rikası, biri diğerini tamamlayan tedbirler bütününü 
oluşturmakta ve fabrikanın muntazam çalışarak üret
tiği konsantrenin pazarlanması büyük önem taşımak
tadır. 

Türkiye'nin, uyuşturucu maddelerin kontrolü ko
nusunda uyguladığı politika ve bu alanda harcadığı 
çabalar, Birleşmiş Milletler Teşkilatının ve birçok Ba
tılı ülkenin takdir ve desteğini kazanmış bulunmakta
dır. Bir zamanlar âdeta dünya gençliğini zehirleyen 
ülke olarak takdim edilmeye çalışılan Türkiye'nin, bu
gün, yasal olmayan uyuşturucu madde arzının kaynağı 
olmaktan çıktığı ve aldığı etkin önlemler, başka ülke 
menşeli uyuşturucu maddelerin transit kaçakçılığını da 
önemli ölçüde önlediği ve hatta hu güzergâhın başka 
ülkelere kaymakta bulunduğu, uluslararası planda ka
bul görmektedir. 

Konuya ilişkin olarak yayınlanan raporlarda, Tür
kiye'nin, uyuşturucu maddelerin kontrolü konusundaki 
başarısı vurgulanmakta ve Türkiye, uluslararası planda 
örnek ülke olarak gösterilmektedir. Haşhaş ekimi ya
pan Türk halkının, uyuşturucu maddeler nedeniyle 
kötü alışkanlıkları olmadığı gibi, görüyoruz ki, Ame
rikalı dostlarımızın, ülkelerine Türkiye'den değil, diğer 
ülkelerden uyuşturucu maddelerin sokulduğu anlaşılı
yor. Onun için, halkımız haşhaşı kötü alışkanlıkları 
için değil, yalnızca geçimini temin etmek için ekmek
tedir. Diğer haşhaş ekimi yapan ülkeler Amerika'ya 
niçin boyun eğmiyorlar da, biz çok itaatkâr davranı
yoruz? Böyle davrandığımız müddetçe yine de en çok 
zararlı biz çıkıyoruz. 

Bakın, bir zamanlar bize, «Dünyanın en kaliteli 
haşhaş kapsülünü yetiştiriyorsunuz» diyen Amerika, 

| daha sonra «Ya ekimi kısıtlayın ya da kontrol altına 
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alın» diyen yine Amerika; daha sonra da, bir fabrika 
kurmamızı, haşhaştan ihraç hammaddesi üretmemizi 
öneren yine Amerika ve «Bu üreteceğiniz hammadde
nin büyük bir bölümünü ben alacağım» diyen yine 
Amerika... Şimdi nerede; verdiği sözleri niçin tutmu
yor? 

Dahası var; En iyi haşhaş kapsülüne biz sahip iken, 
niçin Hollanda ve Fransa bizden vazgeçti de, Hindis
tan'a yöneldi? Bunlar kendiliğinden olmadı herhalde. 
Olaylar böylesine sürerken, Amerika bize ne önerdi, 
ne istedi ve neden vazgeçti? Bu Amerikan oyunlarını 
devlet ve hükümet yetkililerimiz bilmiyorlar mı acaba? 
Hâlâ kapıkulluğundan vazgeçmeyecek miyiz? 

Sayın milletvekilleri, haşhaş ekicileri ve dolayısıyla 
devletimiz, haşhaş ekiminde, yıllar öncesine göre, 
Amerikalı dostlarımızın sürekli baskıları, hükümetleri
mizin ve özellikle bu dönemin Bakanı Sayın Hüsnü 
Doğan'ın politikası neticesi, milyarların da çok üs
tünde zararlar doğmuş ve bilhassa Sayın Hüsnü Doğan 
buna sebep olmuştur. 

. ıSayın milletvekilleri, ıbu saydığım nedenlerden 
sonra, gelelim, esas olan, Afyon Bolvadin Alkaloit 
Falhrikasındaki suiistimal ve yolsuzluk olaylarına. 
Şimdi, aşağıda sıralayacağım şekilde sekiz yıl gecik
me ile 'bitirilen, fakat yine de milyarlara varan ek
siklikleri 'bulunan fabrika ısebebiyle Türk çiftçisi
nin', yani haşhaş ekicisinin sekiz yıldır milyarlara 
varan zararları, yine sekiz yıldır devletin milyar
lık döviz kaybı yanında, 4,3 milyon maırlk karşılığı 
15 milyar liralık. Almanların teminatları nerede 
kaldı? 

Sayın milletvekilleri, şimdi sırası ile Sayın Hüs
nü Doğan'a soruyorum; ılyi dinlesin, tek tek cevap 
vermıesıini isteyelim. 

1. 1975'lerde temelli atılan ve Alman Knoll AG 
•Firmasıınıa, 1978'de bitirilmesi şartı ile verilen Af
yon İBolvadıin Alkaloit Fabrikasının zamanında bi-
tiritoeyıiış sebebi nedir? Üç yılda bitirilemediği gilbıi, 
yılda 20 bin ton haşhaş ikapsülü işlemek zorunda 
olduğundan, bunu da işleyemeyip yüzbinferee ton 
İcapsüll itoprak altında kaldığından, ekim alanları 
daraltılmış, Türk çiftçisi milyarlara Varan zarar gör
müştür. Devletimiz ide, bu toprak altında çürümeye 
(terlk ©dilen ve daha sonra da benzin dökülerek ya
kılan bu kapsüllerden ne kadar zarar ötm'şlıir? 

2. 1978'de bitirilmesi mukavelede yazılı oldu
ğu halde, 1986'ya ıkadar geciktirilmesinden dolayı 
milyarlarca lira zarar çektiğimize göre, Almanların 
4,3 milyon mark, yani yaklaşık 15 milyar liralık 

teminatları nasıl ve neden geri ödenmiştir? Bunun al
tında hangi suiistimaller ve rüşvetler yatmaktadır? 

3. Alman firması bü fabrikanın .yapımını taah
hüt edenken, yılda 20 bin ıton kapsül işleyecek ve 
tabiî kodein üretimi de yapacak olduğu halde, bu
gün yıilda 20 bin ton kapsül isleyememiîikte ve bir 
gram ıtalbıiî kodein ide üretmemektedir ve ıtabıiî kode
inin üretilmesi iç'n teslisler de yapılmamıştır. Böy
le olmasına rağmen, katî teslimi niçin yapılmıştır 
ve neden yapılmıştır? Burada da devlet ve millet 
menfaatleri ihanıgi çıkarlar düşüncesi ile çiğnenımiş-
tir? 

4. (Deneme üretimini, anlaşmaya göre beş ayda 
tamamlaması icap eden bu fabrikanın, beş yılda 
dahi bifcirilemeyişi nedendir? Alman KnoTi AG Fir
ması, (uluslararası piyasalarda, kendisini aklayabil
mek için ne gibi dalavereler çevirdi., kimlerden yar
dım dillendi ve bu arada ne (gibi suiistimaller oldu? 

5. Türkiyemiz için bir sağılı inek gibi, her 
yıl baz morfin ve tabiî kodein üretimi yaparak, 
memleketimize milyarlarca ilira döviz kazandıracak 
olan bu fabrikanın bütün eksikleri dururken ve hat
ta profesörler kurulu adına, Profesör Mustafa Ak-
kurt'un raporunda, «Bü şartlar altında bu fabrika
nın kati teslimi yapılamaz» dendiği halde, acaba 
nasıl ıteslim alınmıştır? 

15 milyar lira teminatları niçin ödenmiştir, ne
den ödenmiştir, hangi çılkaırlar neticesi ödenmiştir? 

6. 2929 sayılı Kanunla Eylül 1983'te Tekel İş
letmeleri Genel Müdürlüğüne devredilen alkaloit fab
rikası, Sayın Hüsnü Doğan 'Bakan olur olmaz, bu 
devir işlemi nasıl ve neden önlendi, kendi bünye
sine tekrar nasıl devredildi? 

7. Özal Hükümetinin Haziran 1984 tarih ve 233 
sayılı Kamun Hükmündeki Kararnamesi» ile bu fab
rika Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünün bünye
sine verildiği halde, Sayın 'Hüsnü Doğan'ın, tek
rar Sayın 'Başbakana, ısrarları üzerine, kararı boz
durarak kendi bünyesine aldığı doğru ımudur? Sebep
leri nelerdir? 

8. 'Devlet Planlama Teşkilatının önerisi üzeri
ne ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdemlin 
Şubat 1985'te Hüsnü Doğan'a, «Altı ayda iki kere 
fabrika bakanlık değiştirmez, basın duyarsa rezil 
oluruz, gelin bu ısrarınızdan vazgeçin» dediği ve 
Sayın Hüsnü Doğan'ın da, «)Ben icabına bakarını» 
dediği doğru değil midir? 

9. Alman Knoill AG Firması heyet başkanı 
Hasikal ile Sayın Hüsnü Doğan'ın, Ağustos 1986 için-
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de 'buluşup, konuşup anlaştıkları; 'bütün 'bu eksik
lere rağmen ve 15 milyar lira teminattan 'bulunduğu 
halde, fabrika 'yöneticilerine baskı yaparak, «Kati 
teslimi yapılacak, bugün 'bitirin» dediği doğru değil 
midir? 

10. Toprak iMahsulleni Ofisi Genel Müdürü 
Ahmet özgüneş İle Sayın Hüsnü Doğan'ın, Ibu fab
rikanın temelleri atıldığında 'birlikte çalıştıkları, ar-
kadaşlıkllaırının iyi olduğu ve Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürü Ahmet özgüneş'ıin de, Belçi
ka'da ve İsviçre'de 'birer firmaya ortaklığı ile suk 
sık Sayın Hüsnü Doğan ile anlaşarak, devletin para
sıyla görevli gösterilmek suretiyle Avrupa'ya git
tiği doğru değil midir? Sayın Özgüneş'in Avrupa'ya 
'gidişleri liçin bugüne kadar devletten ne kadar para 
ödenmiştir, Sayın Bakanım ağzından duymak iste
riz. Değilse, milyonların listesi elimizdedir. 

11.- Sayın Hüsnü Doğan ıile Toprak Mahsul
leri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Özgüneş'in sıkı bir 
işbirliği yaparak, alkaloit fabrikasının katî teslimi 
için Bakan Sayın Hüsnü Doğan, Toprak .Mahsul
leri OfM Genel Müdürü Ahmet Özgüneş, eski 
Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Kadri Suyaba-
kan, eski genel müdür yardımcısı Fevzi Arıcı ile 
Selahattin Çakmak tarafından Toprak Mahsulleri 
Ofisi Haşhaş ve Alkaloitleri Şube Müdürü İbra
him Güzeliş'e 1985'te bir toplantıda baskı yapıldığı; 
ancak, fabrikanın yetkili görevlisi olan İbrahim Gü-
zeliş'in, «Sayın Bakanını, ben 30 senelik memurum, 
mahkemelerde sürünemem, istifa dilekçem de ce
bimde» dediği için, bu kati teslim işinin bu şahsın 
görevden alınmasına kadar tekrar ertelendiği doğru 
değil midir? 

12. Afyon - Bolvadin Alkaloit Fabrikasının 
dünyada bir benzeri yok diyebiliriz. Eksikleri ve 
üniteleri tamamen bitirilmiş olsaydı, Türkiye, dün
yada, özellikle ilaç sanayiinde söz sahibi olacak
tı. 

Bugün Hindistan ve Avustralya'da- haşhaş kap
sülünden yalnız alfyon elde edilebilen fabrikalar 
var. Halbuki bizim Bolvadin Alkaloit Fabrikası 
afyon, baz morfin ve tabiî kodein üretecek; onun 
için, Avrupa ve Amerika'da dost dediğimiz ülke
lerin ellerinden ekmeklerini almış olacağımızdan, 
bu ülkeler bu 'fabrikamızın tam kapasitede çalışma
sını istemedikleri gibi, hele tabiî kodein üretecek 
ünitelerini de yapmamışlar. Bunda belki de bu ül
kelerin parmakları da olabilmiştir. Tabiî kodeini 
bugün Hollanda ve bir iki ülke üretebilmektedir. 
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ı Sayın milletvekilleri, bu sorulanının özeti ola-
I rak, Tarım Orman ve Köyişleri ©akanı Sayın Hüs-
I nü Doğan hakkında Meclis araştırmasına yüce Mec-
I lis karar verirse, bu fabrikanın yapımında kati tes-
I liminin yapılmasında kimlerin ve kimlerin etraf-
I larının çıkar sağladıklarını meydana çıkarmış ola-
I cağız. Burada uzun uzun açıklamaya, konuşmaya 
I imkânlarımız da yok. Elimizde, akıl almayacak ka-
I dar deliller, çıkar nedenleri, kararlar, bantlar var

dır. 
I SELİM KOÇAKER '(Tokat) — Neler varsa 
I açıkla. 
I YUSUF DEMİR (Devamla) — Bu Meclis araş-
I tırmasına evet diyelim k'i, devletin ve milletin yü-
I ce menfaatlerini ve dolayısıyla da çıkarcıları, yağ-
I cilan, yiyenleri ve yeğenleri bulup çıkaralım, 
I Takdir yüce Meclisindir. 

I Hepinizi Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve 
I Şahsım adına tekrar en derin saygılarımla selem-
I larım. ((SHP sıralarından alkışlar) 

»BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. . 

I ANAP Grubu adma Sayın Metin Balıbey; bu-
I yurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA METİN BALIBEY 
I (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
I Sayın Yusuf Demir ve arkadaşlarının vermiş oldük-
I lan Meclis araştırması önergesi 'üzerinde, Anava-
I tan Partisi Grubu adına görüşlerimizi belirtmek 
I için huzurlarınızda bulunuyorum. Hepinize saygılar 
I sunarını. 

I Sayın Bakanımız b'iraz önce, önergedeki yan-
I lışlıkları ifade ederken Sayın Demir de konuşma-
I sında, önergenin tamamen aksine birtakım durum- -
I lan iddia etti ve önergeyi, afyon alkaloitleri fab-
I rikasındaki usulsüzlük ve yolsuzlukları dile getir-
I mek için verdiklerini ifade ettiler. 

I Sayın milletvekilleri, afyon alkaloitler fabrikası-
j nın temeli - ifade edildiği şekilde - Î976 yılında atıl-
I mış ve 1979 yılında da üretime ıgeçmesi planlan-
I mış olmasına rağmen, çeşitli nedenlerden dolayı an-
I cak 1981 yılında deneme üretimine başlayabilmiş-
I tir. Biraz önce Sayın Bakanımız tarafından belirtil-
I diği gibi, müteahhit firma ile anlaşma gereği, eksik-
I İlklerin tamamlanılmasına çalışılmış ve geçici kabu-
I lü de Aralık 1985 tarihinde yapılmış olup, Mec-
I l'is araştırması önergesinde sözü edilen teminat ise, 
I kati kabul yapılmadığından, adı geçen firmaya iade 
I edilmemiştir. 
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Sayın milletvekilleri, her konuda olduğu gibi, 
iktidarımız döneminde, haşhaş konusu üzerinde de 
çok yönlü çalışmalar başlatılmış olup, halen de bu 
çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalardan ba
zılarını sizlere arz etmek istiyorum: 

Binincisi, afyon alkaloitleri fabrikasının tam 
kapasite ile çalıştırılması konusu olup, kurulan bir 
araştırma ünitesi ile de, fabrikanın ne gibi diğer 
ürünleri üretebileceğinin araştırılması ve dolayısıyla 
fabrikanın morfin ve türevlerinin yanı sıra, diğer 
birçok Maç hammaddelerini de üretecek bir güce 
kavuşturulmasıdır. 

Bizce önem arz eden diğer bir konu 1985 yılı sonu 
itibariyle 37 500 ton kapsül stoku bulunan fabri
kada, hükümetimizin aldığı önemli ve cesur bir 
kararla, hiçbir ekonomik ve teknik değeri olmayan 
17 bin ton haşhaş kapsülü imha edilmiştir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Yanlışınız var, .yanlışınız... 

METİN BALIBEY (Devamla) — Doğrusunu 
sen söylersin. 

Bu konu da, haşhaş ekim alanlarının genişletil
mesi fırsatını vermiştir. Böylece de, 1987 yılı için 
58 600 üreticiye 208 783 dekarlık alanda haşhaş 
ekim izni verilmiştir. Bu miktarla, bir önceki yıla 
göre yüzde 128 artış gösterilmiştir. Ayrıca bu ekim
de 8 500 ila 9- bin ton kapsül üretilmiş olacak-
*tır. 

Yine, kaliteli haşhaş tohumları tespit edilerek 
yaygınlaştırılmakta ve daha yüksek oranda morfin 
ihtiva eden haşhaş kapsülleri üretmek için tohum 
ıslah çalışmaları başlatılmış olup, gerekli ziraî usul
ler teşvik edilmektedir. Afyon alkaloitleri fabrikası 
ürettiği ürünlerden pazarlama güçlüklerine rağmen 
1986 yılı içerisinde 1 milyon 117 bin 043 Amerikan 
Doları ve 250 hin Doyçe Mıarlk karşılığında ham 
morfin, kodein, püre, kodein fosfat, diomine, ham 
afyon ve haşhaş kapsülü de ihraç etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu yasama dönemi içinde 
Anamuhalefet Partisinin haşhaş konusuyla ilgili bu 
ikinci Meclis araştırması önergesidir. Bu önergelerle 
varılmak istenen amaç nedir? 

HİLMİ NALBANTjOÖLU ı(Erzurum) — Haki
kati öğrenmek. 

IMETÎN BALIBEY (Devamla) — Haşhaş ve 
afyon meselelerinde köklü bir politika değişikliği 
mi, sadeoe bu konuda kendi stratejilerini tespit için 
araştırma yapılması mı, yoksa Meclis araştırması 
önergesinin verilmesine neden olan bazı özel istek-
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lerin idarece yerine getirilmemesi kastına mı ma
tuftur? Doğrusu tespit etmek zordur. 

YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın hemşerim, siz 
bakanın mı temsilcisisiniz, yoksa haşhaş ekicileri
nin mi? 

METİN BALIBEY (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, aslında, afyon konusu 1970'M yıllarda yal
nız haşhaş üreticisinin ve çiftçisinin meselesi olmak
tan çıkmış; maalesef, memleketimizin hüviyet kaza
nan temel dış politika meselelerinin başında yer 
almıştır. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
METİN BALIBEY (Devamla) — Türkiye'nin 

katlandığı büyük fedakârlıkların, insanlığa saygının 
önemli bir göstergesi sayılması lazım gelir. Bu fe
dakârlıkların bize kazandırdığı, övgü dolu sözler 
ve ufak tefek bazı diplomatik avantajlar dışında pek 
bir şey değildir. 

Ayrıca, meselenin en can alıcı noktasını da, 1971' 
den, yani bizim ekim yapamamamızdan sonra, 
dünya illegal uyuşturucu trafiğinde de kayda de
ğer bir gerileme olmaması hususu teşkil etmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, biz iktidar olarak, her za
man ve her yerde ifade ettiğimiz gibi, Türkiye'de 
geçmişin hata ve sevaplarını fazla deşmenin, mem
leketimize, milletimize ve Türk çiftçisine bir şey 
kazandıracağına inanmıyoruz. Haliyle, geçmişten ders 
almamak gibi de bir gafletin içinde değiliz. Daima, 
geriye değil, ileriye bakıyoruz. 

Sayın milletveklleri, önergede ifade edildiği şe
kilde, «Şu kadar zamandır üretim olsaydı işte şu 
kadar gelir elde edilecekti, çiftçimiz şu durumda 
olacaktı» gibi rakamlara değinmek istemiyorum. 
Şayet önerge sahibi ve arkadaşları, dünyadaki haş
haş ve afyon konusundaki verileri iyi incelemiş, hat
ta daha önceki Meclis araştırması önergesinin gö
rüşmelerini dikkatle izlemiş veya zabıtları okumuş 
olsalardı, bu rakamları vermekle ve bu konuyu ge
tirmekle hata etmiş olduklarını rahatlıkla anlayacak
lardı, ki, rakamlar da yanlış verilmiştir. Sayın Ba
kanımızın düzeltmesine rağmen, yine Sayın Demir, 
«15 milyar lira» demiştir ki, 1,5 milyar lira etmek
tedir. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Sen git de kendi bölgendeki köylüleri dinle. 

YUSUF DEMİR (Uşak) — 15 milyar lira, 15 mil
yar... 

METİN BALIBEY (Devamla) — Ve diyoruz ki, 
iktidarımız ve hükümetimiz, haşhaş ve afyon konu-
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sunda da, memleketimiz, her zaman yanında olduğu
muz ve desteklediğimiz çiftçimiz için gerekli her tür
lü tedbiri almaya devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Demir ve arkadaşları
nın verdiği önerge üzerinde Sayın Demir az önceki 
konuşmalarında, sözlü soru veya yazılı soru olabile
cek pekçok konuyu maddeler halinde sıralamıştır. İç
tüzüğümüz gereği, bizden sonra oylama yapılacaktır. 
Bundan sonra Sayın Bakanın da konuşma hakkı ol
madığından, Meclisin nasıl aydınlanacağını da merak 
etmekteyim. 

Sonuç olarak, bu konu ile ilgili Meclis araştırma
sına gerek olmadığını belirtiyor, yüce Meclisi saygı 
ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balıbey. 
Önerge sahibi adına Sayın Arpacıoğlu; buyurun 

efendim. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurul gündemine ikinci defa 
getirmek zaruretini duymuş olduğumuz bu konu, ül
kemiz millî menfaatleri için ne denli ciddî ve üzerin
de hepimizin hassasiyetle durmamız gereken üç bo
yutlu bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dü
şünceler içerisinde hepinizi saygılarımla selamlıyo
rum. 

Sayın Bakanımızın kürsüden, ikinci defa getirdiği
miz Meclis araştırması için, «Efendim, dün günde
me alınmış, bugün gelmiş» şeklindeki mütalaalarını 
yadırgadım. Çünkü İçtüzükteki prosedür açık ve net
tir. 

Hatta rakamlara kadar kendileri değindiler. İşte 
kitap burada, elimizde; KİT Komisyonunun raporun
da, bütün değerler, bütün doneler belirtilmiş. Araştır
ma önergesine aldığımız rakamlar bunlardan değişik 
değil. 

Değerli arkadaşlarım, ekimden ^itibaren konuyu 
ele aldığımızda, Türk köylüsünün geleneksel bitkisi 
olan haşhaş, yalnızca geçim kaynağı olmaktan öte, 
bir yaşam bitkisidir. Âdeta, müsaadeli ekim yöreler-
rinde, köylümüzün yaşamı haşhaşla bütünleşmiş; ya
ğından küspesine, sapından çöpüne kadar mütevazı 
hayat şartları içerisinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 
Ancak, gelin görün ki, bu gerçek, halka köylüye, ağır 
faturalar olarak ödettirilmiş; sanki dünya gençliğini 
Türk köylüsü zehirliyormuş gerekçesiyle, dış etken ve 
baskılarla, 1971 yılında haşhaş ekimi yasaklanmış
tır. Yasaklama kararıyla, bir yönden, geçimini haşhaş 
ziraatıyla temin eden üreticimiz mağdur duruma dü-

| serken, diğer taraftan, Uluslararası planda uyuşturu
cu madde suiistimalinin önlenmesine etki sağlanama
ması üzerine, bu karar, 1974 yılında kaldırılarak, bu
günkü uygulama olan kontrollü üretim sistemine dö
nüştürülmüştür. Yine malumunuz olduğu üzere, çe
şitli dış etkenlerin baskısı ile, ekim yapılan illerin sa
yısı azaltılarak yediye indirilmiş, ruhsat verilen ekim 
alanları eskisine kıyasla yarı yarıya da düşürülmüş
tür. 

Haşhaş ekimi, lisansa bağlı ve kontrollü olarak 
I yapılmakta ve çizimsiz ekim metodu uygulanmakta-
I dır. Böylece, çizilmeden toplanan haşhaş kapsüllerin-
I deki afyon, sadece fabrikada elde edilebilmekte ve 
I bu suretle, yasal olmayan yollara kayması, tamamı 
I ile önlenmiş olmaktadır. 
I Yeni sisteme geçilirken, bu sistemin sonucu, ül-
I ke için önemli bir malî kayba yol açmamasıyla bir-
I likte, kapsüller ülkemizde işlenerek, dünya piyasası-
I na yarı mamul maddelerle girilmesi ve daha sonra 
I yüksek gelir sağlanması amacıyla ülkemizde bir al-
I kaloit fabrikası kurulması da kararlaştırılmıştı. Bu 
I suretle 1974 yılında çiziksiz ekim metodu benimsenir-
I ken, alkaloit fabrikası da bu yöntemin bir parçası 
I olarak öngörülmüştür. 

I Ancak, gelin görün ki, bu metot Türkiye'de dışsa-
I tim politikasında derin yaralar açmakla kalmayıp, 
I elimizdeki stokların aşırı oranda birikmesi bir yana, 
I pazarımızı da Hindistan'a kaptırmamıza yol açmıştır. 
I Dünya fiyat endekslerinin çok altında bir fiyat tekli-
I fine karşın, bütün ülkeler, ülke, Türkiye'de üretilen 
I afyon ve derivelerini almama gibi bir tutum izlemiş, 
I adeta dünyanın en kaliteli ürününe sahip olan Türk 
I afyonu üzerinde bir baskı kurulmuştur. 

I Geçmişte olduğu gibi, ekim alanlarını da bölgeci-
I likten kurtarıp genişletmek ve çizim işleminin tekrar 
I gündeme getirilmesini sağlamak en akılcı yol olur ka-
I nısındayım. 
I Sayın milletvekilleri, Bolvadin'de kurulan ve dün-
I yanın en büyük alkaloit tesisi olan fabrika, halen yüz-
I de 50 kapasite ile çalışmaktadır. Nedenleri saymakla 
I bitmeyecek kadar çoktur. KİT Komisyonu raporu in-
I celendiğinde yürekler acısı durum apaçık ortaya çı-
I kaçaktır. Fabrikanın idarî kadrosu tamamen bir başı-
I bozukluk içerisinde olup, bugüne kadar birkaç mü-
I dürün değişikliğinden öte, istihdam edilen personel 
I ve teknik elemanlar değiştirilmiş ve uzman olmayan 
I kişilere teslim edilmiştir. Fabrika işletme müdürü da-
I hil olmak üzere, hepsi, tedyiren veya vekâleten gö-
I revlendirilmiş, sözleşmeli çalıştırılan personele ağırlık 
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verilmiş ve bu yönetim şekli, önemli teknik sorunlar 
yanında, işletmenin Toprak Mahsulleri Ofisinden TE-
KEL'e, TEKEL'den Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.' 
ne, oradan da yeniden Toprak Mahsulleri Ofisine 
bağlanması tatbikatıyla birleşince, işletmenin durumu 
tam bir karışıklığa dönüşmüş ve bir muhatap buluna
maması nedeniyle, birçok üretim, pazarlama, personel 
ve işletmecilik sorunu da, çözümlenmeyerek, ortada 
kalmıştır. Bu husus, acilen istikrarlı bir yönetime ka
vuşturulması ihtiyacını doğurmuş; fakat fabrika bu 
çıkmazdan kurtarılamadığı gibi, millî ekonomimize-
de dört milyar liralık bir külfeti beraber getirmiş; iş
letme payının sorumluluklarının vurdun duymazlık 
içerisinde bırakılması, telafisi güç yaralar açmıştır. 

22 alım ve toplama merkezinde yaklaşık 70 ton 
kapsülün sorumluları hâlâ neredeler? Bugüne kadar 
ne gibi işlem yapılmıştır? Bu 22 alım merkezinde 70 
ton kapsül, geçen sene verilen emirle - hatta bu sene 
verilen emirle - yakılmıştır. Sorumsuz kişiler maale
sef, bunların hesabını bir gün vereceklerdir. 

Hangi sorumsuzlar, kimler, millî ekonomimize 
milyarlara mal olmuş, Türk köylüsünün alın teri ve 
emeği ile ürettiği kapsülleri yakma cesaretini göster
miştir? Bu suallerin cevapsız kalmayacağı umudunu 
hâlâ taşıyorum. 

Sayın milletvekilleri, konunun diğer acıklı bir yö
nü de, Alman Knoll AG Firmasının işletme ihalesini 
alması, hükümeti bugüne kadar, sayılamayacak Ölçü
de zarara soktuğu gibi, bu firmaya da ödenen know -
how ücreti ve halen yapılamayan geçici kabulün, mil
letimize milyarlara mal olduğu gerçeğini de ortaya 
çıkarmıştır. 

Son çıkan 447 sayılı Kanunla, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına verilen yetki de ayrı bir konu 
teşkil etmektedir. Uygulanan yanlış politikalar neti
cesi, şimdiden dünya ülkelerini dolaşıp, «Elimde yüz 
tona yaklaşık iyi kalite afyon alkaloiti ve deriveleri 
var» deyip, pazar mı arayacak? Yoksa, bakanlığın 
elinde, kurulmuş, organize bir teşkilat veya genel mü
dürlük bu işi üstlenebilecek mi? 

Değerli milletvekilleri, son olarak, haşhaş ekimle
rine uygulanan cezaî müeyyidelere değinmeden geç
mek istemiyorum. Hukuk devleti ilkelerinin tam ter
sine, cezaya çarptırılan köylüler, affa uğrasalar bile, 
bu kapsam dışında bırakılmakta ve altından kalkıla
mayacak yaralar açılmakla beraber, bu insanlar, ade
ta toplumdan dışlanmış ve horlanmış bir gözle görü
lüp, ömür boyu serbest mahkûm hüviyetinde bırakıl
maktadırlar. 
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Ülkemizin millî menfaatleri çerçevesinde, yüce 
Meclisin konuyu değerlendireceği düşüncesiyle, Türk 
köylüsünü mağduriyetten kurtarmak ve Türkiye'nin, 
uyuşturucu maddelerin kontrolü konusunda Uluslar
arası planda sağladığı itibarının korunması ve millî 
egemenlik haklarının çıkarları doğrultusunda karar 
vereceğiniz umuduyla yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. (SHP. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıoğ-
lu. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. (ANAP sı
ralarından «Sataşma var» sesleri). 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sataşma var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sataşma hangi konuda Sayın Ba
kan? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Dört kelime kulla
nıldı Sayın Başkan: «Yolsuzluk, suiistimal, rüşvet ve 
dalavere» gibi kelimeler kullanıldı. Bunlara cevap 
vermem gerekir. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Siz, «Ya
lan söylüyor» dediniz; yakışıyor mu size? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun; konuşmanız 
çok kısa olsun efendim. (SHP. sıralarından gürültü
ler). 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; bu konuda tekrar söz aldığım 
için üzgünüm. Çünkü, bir taraftan araştırma önerge
sinde nelerden bahsedildiği metin halinde önümde; 
diğer taraftan Sayın Yusuf Demir'in bahsettiği konu
ları da dinlediniz. 

Bu kadar haksız, mantık dışı, gerçek dışı ve ifti
ralarla dolu bir konuşma yapılmış olmasından dolayı 
üzgünüm. (SHP. sıralarından gürültüler). 

YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Bakan, araştır
ma açılsın, her şey meydana çıksın. 
" HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Usulde 
böyle bir şey Var mı Sayın Başkan? Bu-ne biçim ko
nuşma?.. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bir dakika efendim, 
söyleyeceğiz. İçtüzüğe göre, araştırma önergesinin ni
çin verileceği belli. Araştırma önergesi niçin verilmiş-
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se, onunla ilgili konuşursunuz. Dedikleriniz varsa, bu 
kadar önemli iddialarınız varsa, onu korkmadan bu
raya yazarsınız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). Burada konuşma hakkı olmayan devlet me
murları hakkında ve şahsım hakkında bu gibi lafları 
söyleyenleri ancak müfteri olarak suçlandırıyorum. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar, SHP. sı
ralarından gürültüler, «Yalan söylüyor, sataşma var» 
sesleri). 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Üstelik 
hakaret ediyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Ben burada konuş
tum ve dedim ki, «Bahsettiğim rakam 1,4 milyar li
ra.» Çarpmayı, bölmeyi bilmiyorsunuz, dinlememiş
ler; hâlâ «15- milyar» diye konuşuyorlar. Yok böyle 
bir şey. «Böyle bir para ödenmemiş» dedim, «Temi
nat hâlâ duruyor» dedim. Yazılı metni aynen okuyor... 
O zaman, bu araştırma önergesi niye verildi, ben o 
kadar konuşmayı niye yaptım burada? (SHP. sırala
rından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Korku
nuz yoksa kabul edersiniz. (SHP. sıralanndan «Buna 
neden söz verdiniz? sesleri). 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sataşma
ya cevap vermesi için mi, hakaret için mi söz verdi
niz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... 

* BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... (SHP. sıra
larından gürültüler). 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, ka
yıtlar tetkik edilebilir; kayıtlar orada. Ben dikkatle, 
gayet dikkatle dinledim. Hangi kelime... 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Hangi 
sataşmaya cevap veriyor bu?.. (§JHP. sıralarından gü
rültüler). 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Lütfen efendim... 

Hangi kelimeleri söylediklerini belirtiyorum. 
BAŞKAN — Sataşma konusunda söz verdim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Hakaret kabul etti
ğim kelimelerin o tutanaklardan çıkartılmasını istiyo
rum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tutanaklardan bir 
şey çıkmaz efendim, öyle bir usul yok. Yalnız sataş
ma konusunda konuşun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ona Başkanlık 
Divanı karar verir. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Ona siz karar ver
meyin Sayın Tutum. 

Burada kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı 
yok. Bildikleriniz varsa, çıkın söyleyin burada. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar, SHP. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Niye ha
karet ediyorsun o zaman, «Yalan söylüyor» diyor
sun? 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, Sayın 
Başkan.... 

BAŞKAN — Meclis araştırması üzerindeki öngö-
rüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım... 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Milletvekilleri, Sayın 
Doğan'ın istediği şekilde mi konuşacak? Neden söz 
verdiniz Sayın Başkan?.. Böyle usul var mı? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Yeğendir 
o, yeğendir... 

BAŞKAN — Sataşma ve yanlış değerlendirme 
üzerine söz verdim efendim. (SHP. sıralarından gü
rültüler). 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Doğan'ın iste
diği, şekilde konuşulmaz, milletin istedikleri dile geti
rilir. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Meclis 
araştırması açılmasını kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP. sırala
rından «Bravo (!)» sesleri, alkışlar (!)). 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

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 — Gündemin «Sözlü Sorular» bölümü
ne geçiyoruz. 

1 inci sırada, İstanbul Milletvekili Günseli Özka
ya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. (SHP. sıralarından «Kaçı

yorlar» sesleri, gürültüler). 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başbakan burada idi, kaçtı. Bakın kapıdan yeni çıkı
yorlar Sayın Başkan. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Burada idi, ni
ye «Yok» diyorsunuz? En büyük saygısızlığı bakan
lar yapıyorlar. 

BAŞKAN — Soru ertelenmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Saygısızlık yapı

yorlar Sayın Başkan, Meclise saygısızlık yapıyorlar; 
en büyük saygısızlığı bakanlar yapıyorlar. 

3., — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği id
dia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

İçişleri Bakanı burada idi... 
4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'in, bir 

vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen emni
yet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bahadır?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. (SHP. sıralarından «Kaçtı, 

kaçtı» sesleri). 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, Tokat Milletvekili En
ver özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Özcan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kaçtı... 
KADlR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

bakanlara bakmıyorsunuz; bakanlar burada. 
6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kaçtı, 

kaçtı... 
BAŞKAN — Soru ertelenmiştir. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yanlış; sorum Dış

işleri Bakanından olacak efendim. 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 

. Soru ertelenmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, Avru
pa güreş şampiyonasından Önce Bolu kampında cere
yan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Ural?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yok, 

kaçtı... 
BAŞKAN — Soru ertelenmiştir. 
9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Kültür ve Turizm Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Ab'acıgil?.. Yok. 
Sayın Balkan?.. Burada. 
Sayın Davut Abacıgil ikinci defa bulunmadığın

dan soru düşmüştür! 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyele
rinden resmî veya özel kurum Ve kuruluşlarda görev 
alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/819) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. 

Buradalar. 
Soru sahibinin ikinci defa bulunmaması sebebiy

le soru düşmüştür. 
11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 11 inci sıradaki, içel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin görev
li olması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

gerçek ve tüzelMşilerfe ilgili 'bilgiler, aşağıdaki cetvele 

Öerçek ve Bağışta 
tüzelkişinin 'bulunduğu Bağış 

adı •belediye 'tarihi 
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BAŞKAN — 12 nci sırada, Tokat Milletvekili En
ver özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özcan?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — 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 — 13 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak* 
lar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
HÎLMI NALBANTOĞLU (Erzurum) — Cevap 

veremiyor. 
BAŞKAN — Soru ertelenmiştir. 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir ve iU 
çe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzelkişi
lere ve bağış miktarlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/849) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'm, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, İçişleri Bakanı Sayın Yıldı

rım Afcbulut tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması için geerğini saygılarımla aırz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edime 

Soru 1. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bü* 
yükşöhir ve ilçe belediyelerine 1.1.1984 - 30.6.1986 
tarihleri arasında, nakit veya aynî bağışta bulunan 

göre nedir? 

.Nakit 
bağış Aynî bağışın 
tutarı niteliği, değeri 
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Soru 2. Bağışta 'bulunan bu gerçek ve tüzelki
şilere; İstanbul, Ankara ve İzmir 'Merinde, büyükse-. 
hır belediyelerince verilen ruhsatların ve diğer her
hangi izinlerin listesi nedir? — 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
İÇİŞLERİ BAKİANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Edirne- Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan ta
rafından, İstanbul, Ankara, İzmir ileri büyükşehir 
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tü
zelkişilerle, bağış miktarlarına ilişkin olarak verilen 
ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı tmadidesli uya
rınca sözlü soruya çevrilen önergesine cevap vermek 
üzere söz almış 'bulunuyorum. 

İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir ve ilçe 'bele
diyelerine 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında na
kit olarak toplam 1 015 968 980 lira, aynî olarak 
ise 24 adet minibüs, 24 adet binek otosu, 3 adet kom-
yonet, 1 adet otobüs ile 93 672 metrekare arazi, ger̂  
çek ve tüzelkişilerce bağışlanmıştır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan, buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, sayın miHötvdkilleri; Sayın Bakan soru
lanımın bir kısmını cevapladılar, bir kısmını eksik 
bıraktılar. Ben, hangi firmaların nakdî ve aynî ba
ğışta bulunduklarını ve bunlara birtakım ruhsatlar 
verilip verilmediğini sormuştum. Maalesef 'bu kısım
larına cevap allamadım. 

Nitekim, bana gelen bilgilere göre, özellikle İs
tanbul ilçe belediyelerinden Kadıköy Belediyesinin 
bazı firmalara «Şu şu şu minibüsleri veya arabaları, 
kamyonları bize alın, hediye olarak verin, karşılığın
da da filan ruhsatınızı alın» şeklinde baskı yaptığı 
hakkında şikâyetler var idi; nitekim, verilen cevaptan 
da bu anlaşılıyor. Bazı firmaların, 24 adet minibüs, 
24 adet diğer araç ve kamyonu hediye ettikleri, ara
zileri dahi bağışladıklarını görüyoruz. 

Belediyelerin bazı uygulamaları, gerçekten, dev
let anlayışı ile bağdaşamaz şekle gelmiştir. Bu soru
yu sormaktaki amacım bu idi. Nitekim, Kadıköy Be
lediyesinin, Anadolu Bankasının Kadıköy Şubesinde 
2 numaralı bir hesabı vardır; bu hesapta da, firmala
rın veya gerçek kişilerin 'belediyeye yaptığı bağışlar 
yer almaktadır. Kuşkusuz, vatandaşlarımız belediye
lere, hizmet görülsün diye 'bağış yapabilirler, 'birtakım 
araçları da hediye edebilirler; ancak, belediyeler 'bunu 

baskı yolu ıMe alıyorlarsa, bunun üzerine mutlaka gi
dilmesi gerekir. 

Sayın bakanlığın 'bu konuyu ciddî olarak incelet-
•tiırmesdnii talep ediyorum. Eğer böyle bir baskı ol
muşsa, yapanların savcılığa verilmesini talep ediyo
rum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 15 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?. Buradalar. 
Sayın Başbakan?. Yok. 
«Soru ertelenmiştir. 

16. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezzdk Cey-
lan'm, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.ŞJdeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Siirt Milletveköi Meh
met Abdurrezak Oçylan'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Ceylan?. Buradalar. 
Sayın 'Başbakan?. Yok, 
Soru ertelenımiştir.i 

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

BAŞKAN — 17 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Efellin, Başbakandan sorusu vardır. • 

Sayın Erel?. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan? 

Buradalar. 
Soru sahibinin ikinci defa bulunmaması sebe

biyle soru düşmüştür. 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/865) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Erzurum 'Milletvekili 
Hilmi Nalbanfoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

ıSayın Nalbantoğlu?, Buradalar. 
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nucu, 1986 yılı Dünya Konut Günü olan 1 Ekimde 
kendilerine Toplu Komut ve Kamu Ortaklığı idare
since ıbiır başarı plaketi verilerek MüMmdM'imişCir. 

«Soru 2. Toplu Konut Kredisinden yararlanıp 
komut yaptıran kooperatiflenkı, kooperatif sarf he
sapları denetlenemez imi? Alınan paralar acaba ko
nut yapımımda kullanılıyor mu? Denetlemek gerek
mez mi?» 

Toplu Konut Fonundan açılan krediler, koope
ratiflere yaptıkları imalatın karşılığı olarak, hakediş-
ler 'halinde ödenmektedir. Dolayısıyla, konut ıkıredisi 
olarak ödenen paranın başka bir amaçla kullanıl
ması mıümkün değildir. Ayrıca, 'krediyi kullandıran 
bankalar ve Kamu Ortaklığı İdaresi arasında yapılan 
protokoller gereğince, bankalar, inşaatın kalitesini 
denetlemek ve ödemeye esas olacak 'inşaat seviyesini 
tespit etmekle sorumludurlar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan? 
Buradalar. 

Soruyu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan tarafından söz
lü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Toplu konut kredileri, kalkınmada ön

celikli yörelere ve bu meyanda özellikle Erzuruma 
öncelikle neden verilmlioyr? 

Soru 2. Toplu konut krediısıinden yararlanıp ko
nut yaptıran kooperatiflerin, kooperatif sarf hesapla
rı denetlenemez mi? Alınan paralar acaba konut ya
pımında kullanılıyor mu? Denetlemek gerekmez mi? 

Soru 3. Denetimsizlikten yarın kooperaJtifzedeler 
meydana gelirse, bunun da sorumluları kümler olacak
tır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan', değerli milletvekilleri; Sayın Nalbantoiğlu'nun, 
«Toplu konut kredileri kalkınmada öncelikli yöre
lere ve 'bu meyanda özellikle Erzurum'a öncelikle 
neden verilmiyor?» şeklindeki birimci sorusuna cevap 
arz edliıyorum : 

2.3.1984 'tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde kabul edilerek 17.3.1984 tarihinde yürürlü
ğe giren Toplu Konut Kanununda, kalkınmada ön
celikli yörelere, kredi kullanımında öncelik verilme
siyle 'ilgili bir hüküm bulunmam'alktadır. Ancak, 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi, uygulama
da, (inşaat mevsimimin kısa Olması sebebiyle, Doğu 
ilerinde 'başvuran kooperatiflerin kıredilendirilmesin-
de öncelik 'tanımaktadır. Nitekim, 31 Mart 1986 ta
rihine kadar başvuran Kooperatifler çeşidi kriterle
re göre değerlendirilmiş ve bir sıra dahilinde uygun
luk 'belgeleri verilmiştir. Bu değerlendirmede Erzu
rum ve diğer doğu dillerinden başvuran kooperatifle
rin uygunluk belgeleri, ıiıkl'im şartları göz önüne alı
narak, 'bininci sırada olanlarla aynı gün incelenerek, 
öncelikleri verilmiştir. Bu çerçevede Erzurum ilinden 
başvuran 126 koperatifim 3 0,80 konutu için 8 mil
yar 427 milyon 500 'bin Türk liralık 'kredi açılmış 
olup, ödemelerine süratle devam edilmektedir. 

Ayrıca, Erzurum'da kurulu bulunan kooperaıtif-
lerkı 'başarılı bir çalışma ortaya koymuş olması so-

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun gereği ola
rak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kooperatif hesap
larım denetlemeye yetkilidir, Bunun yanımda, toplu 
konut kredisini kullandıran banka da, inşaatların, 
kooperatifçe verilen iş programıma göre ilerleyip 
ilerlemediğimi denetlemekle, aynı zamanda hesapların 
da denetimini yapmış olmaktadır, iş programına gö
re inşaatların ilerlememesi durumunda, ilgili banka, 
kooperatif yönetimlim uyarmakta, gerektiğinde defter
lerini incelemekte ve dnşaıtın zamanımda bdtirdlırne-
mesıi halinde gerekli cezaî müeyyideleri uygulamak
tadır. 

«Soru 3. Denetimsizlikten yarım kooperaitifzede-
ler meydana gelirse, bunun da sorumluları kimiler ola
caktır?». 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, kredi kullanmaya 
Ibaşiayam kooperatifler için, kredi mekanizmasının 
işleyişti içinde böyle bir hususun ortaya çıkması müm
kün görülmemektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
önerge sahibi?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Çan?.. Buradalar. 
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Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek ba
kan?.. Yoik. 

Ertelenmiştir. 

20. — 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 soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'im, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstüne!?.. Yolk. 
Sayın Balkan?.. Buradalar. 
Önerge sahibinin lilkinciı defia 'bulunmaması sebe

biyle soru düşmüştür efendim. 

21. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevin
den alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/784) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'im, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayım Balkan?.. Buradalar. 
Soru, ihir defaya mahsus olmak üzere enfcelen-

mişjtir. 

22. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata laykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

(BAŞKAN — 22 nci sırada, Tekirdağ Milletveki
li Salih Aloan'ın, (İçişleri ©akanından sorusu var
dır. 

Sayın Alcan?... Yok. 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

23. — Manisa Milletvekili Abdullah Çahrefe'nin, 
Ayvalık - Sarmısaktı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/796) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Manisa Milletve
kili Abdullah Çakırefe'min, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Çakırefe?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?... Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Turgut Özal 

tarafından siözlü olarak cevaplanırılması içim gereği
ni rica ederim. 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

1. Balıkesir İli Ayvalık İlçesi, Küçükköy Be
lediyesi Sarımsaklı mevkiinde bulunan «Vilayetler 
Hizmet Birliği» Ayvalık Sarmısaklı Eğitim, Spor ve 
Turistik Tesisleri hangi kuruluşa aittir? Bu kurulu
şun yönetimi ile ıbaşikanı ve, idareciler inin temsil yet
kisi neden ibarettir? 

2. Söz konusu tesislerin bakım, onarım ve İs
lahlarının yapılması, ilave eğitim ve dinlenme te
sisleri inşa edilmesi için, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığımca (Millî Emlâk Genel Müdürlüğü) İçişler: 
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne 7 Nisan 1986 
tarih ve 3/A Şb. Md. 3121-5816-13021 sayılı yazı 
yazılmış mıdır? 

- Bu yazı talebinin aksine, mevcut tesislerin do
zerlerle yıkılmasının sebebi nedir? Tesislerde kulla
nılmış olan eşya ve malzemeler ile enkaz malzeme
leri kime ve kimin talimatıyla, ne şekilde verilmiş
tir? -

3. Küçükköy Belediye Başkanının Ayvalık Kay
makamlığıma yazdığı 8.7.1986 tarihli ve 44/5 sayılı 
yazı ile, belediye meclisinin kaçak saydığı bu inşaa
tın durdurulması ve mühürlenmesi, ilgililere 11.7.1986 
tarih ve 293 sayılı yazıyla tebliğ edilmesine rağ
men, yasaları hiçe sayarak inşaatı devam ettirenler, 
belediye zabıta memurlarını inşaatın içime sokma
yanlar bu cesareti nereden almaktadırlar? 

4. Danıştay 6 nci Dairesi, 1985/189 esas ve 
1985/1010 karar sayılı ilamıyla, Sancak Tül San. A.Ş.' 
nin, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Otel
cilik ve Turizm Meslek Okulu olarak vaki istimlak 
kararını bozmuş ve Küçülkköy'ün 1/25000lik çevre 
düzeni planını esas kabul etmiştir. Aynı planda, ida
reciler Kampı ve düğer kamu ve özel kuruluş kamp
ları, halka, kumsal ve plaj gösterilmiş bulunduğuna 
göre, devam eden inşaat ve bumdan sonra göz yu
macaklar Anayasa, Kıyı Kanunu ve Danıştay 
kararınıa aykırı olmayacak mıdır? 

5. Bu inşaatı emsal göstererek, aynı yörede ka
nunsuz yapılaşmaya girişme isteğinde (bulunan di
ğer kamu ve özel kuruluşlara da bu tip inşaat mü
saadesi verilecek midir? Yoksa, planı, projesi ve 
ruhsatı gerekli yerlerden tasdik edilmeyen, Anayasa 
ve yasalara aykırı olan bu kaçak inşaatı devam et-
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tiren, sahil yağmacılığı ve gashın 'önderliğini yapan 
sorumlular hakkında 'gerekli işlemler yapılacak mı
dır? 

.BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — 'Sayın Başlkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Manisa Milletvekili Abdullah Çaıkırefe'nin, 
sözlü oilarak cevaplandınlması isteğiyle Sayın Baş
bakanımıza tevcih ettiği soru önergesini Başbakan 
adına cevaplıyorum.; 

1. Vilayetler Hizmet Birliği, 67 il özel idaresi
nin iştiraki ile kurulmuş, tüzelkişiliği haiz bir hiz
met Ibiırliğidir.: Birlik, hakanlığımın denetimi altında, 
bir ıkarnu kuruluşudur. 

Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Küçükköy Sarım
saklı mevkiinde 'bakanlığıma ait- bulunan eğitim ve 
dinlenme tesislerinin yeniden inşa edilmesi görevi 
(bakanlığımca, Vilayetler 'Birliğine verilmiştir. 

Sözü geçen tesislerin üzerinde (bulunduğu arazi 
Hazinenin mülkiyetinde olup, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının 23.9.1963 tarih ve Millî Emlak Genel 
Müdürlüğünün 3121-581-19126 sayılı yazılarıyla, sos
yal tesis yapılmak üzere (bakanlığıma tahsis edilmiş; 
1967 yılında inşaatına başlanan 43 ünite ve 'bir ga
zino 1969 yılında hizmete sökülmüştür. 

Bu tesisler zamanla yıpranmış, eskimiş ve estetik 
bakımdan çevre ile uyumsuz hale gelmiştir. Bu se
beple bakanlığımca, süratle artan eğitim ve dinlen
me ihtiyacını karşılamaz hale gelen bu tesislerin iyi
leştirilmesi ve yeniden inşası çalbalarına girişilmiş
tir. 

Bu amaçla, 3086 sayılı Kıyı Kanununun 12 nci 
ve Kıyı Kanununun uygulanmasına dair Yönetme
liğin 15 inci maddeleri gereğince Maliye ve Gümrük 
Bakanlığından, 7.4.1986 ıgün, 3121-5816-13021 sayılı 
yazılarıyla inşaat izni alınmış, hilahara da Küçükköy 
Belediyesinden 5.6.1986 tarih ve 1/15 sayılı inşaat 
ruhsatı alınarak, inşaata haşlanılmıştır. Görüldüğü 
gibi, (bakanlığımca, inşaat başlamadan önce kanunî 
gereği yenine getirilmiştir. 

1963 tarihinde ibakanlığıma tahsis olunan arazi 
üzerinde, hakanlığımın imkânları olmadığından, Türk 
İdareciler Derneğine protokol ile inşaat yapma mü
saadesi verilmiş ve yukarıda sözünü ettiğim 43 üni
te ile hir gazino, Tünk İdareciler Derneğince 1969 
yılında (bitirilerek, hizmete sokulmuştur. 

Sözü geçen arsa üzerinde (bakanlığımca eğitim ve 
dinlenme tesisi yapılması çalışmaları sırasında, der-
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nek tarafından inşa edilen ünitelerin enkazıyla, sair 
malzeme, derneğe iade edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının izni, Küçükköy 
Belediyesinin inşaat ruhsatıyla, eski üniteler temiz
lenip, inşaata başlandıktan sonra, Küçükköy Bele
diyesi 8.7.1986 tarihinde (bu defa inşaatın durdurul
ması girişiminde (bulunmuştur, Tamamen ıkanun ve 
yönetmeliğe uygun olarak ve ıkendi inşaat ruhsatıy
la-îbaşlayan inşaatın, durdurulması isteği, hiçbir ka
nuna dayanmayan keyfî hir uygulama olduğundan, 
inşaata devam edilmiştir. 

'Bakanlığıma tahsisli arazinin kıyı kesimi, kanu
nun emrettiği şekilde halka açık plaj mahiyetindedir. 
Tahsisli 'arazinin her iki tarafından 28 metrelik şe
ritler halinde, halkın denizden istifadesini temin «ba
kımından, kimsenin talebi ve kanun gereği olmadan 
umumî yol olarak bırakılmıştır. 

Bakanlığımca haşlatılan inşaat, arz ettiğim gibi, 
kanunlara uygun olarak izin ve ruhsat alınarak baş
latıldığından, herhangi hir knunsuzluğun söz konusu 
olmdığını (bilgilerinize sunarım. 

'BAŞKAN >— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Çakırefe?.. (Buyurun. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın 
(Başlkan, sayın milletvekilleri; sözlü soruma cevap 
vermek üzere çıkan sayın 'bakana teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, burada sayın bakan da yanıtlı
yorlar. Sayın Bakan esasında, bunu tam tetkik etmeden, 
araştırma yapmadan ve gidip yerinde 'bu tesisleri 
görmeden, (burada, huzurunuzda konuşma yapıyor. 
Samimî söylüyorum, çok sayigı duyduğum 'bir bakan; 
ama şurada gördüğüm1 kadarıyla, hu kadar yanılgı
lar içerisinde, 'bu kürsüden benim karşımda konuş
mamalıydı. 

(Ben, şahsen ve katiyen ve katiyen kamu kuru
luşlarına karşı değilim ve hu tesislerin kurulmasına 
da karşı değilim. Tüm kamu kuruluşlarında çalışjan-
larin Iböyle tesislerde yaşamasını ve (bu tesislerde din
lenmesini gönülden istiyorum. Ancak, burada ortaya 
igetirmek istediğim bir şey var; o da, kanunsuz ya
pılan harekettir. İçişleri Bakanlığına hağlı 'bir ku
ruluşun, yasa dışı, Anayasa dışı hareket etmesi, 
İçişleri Bakanlığına ne kadar igüVenoe verir? 

Ben şahsen ısize telgraf çektim, Sayın Başhakana 
da çektim, bir cevap veremediniz; oradaki halk da 
çekti, cevap veremediniz. Siz, hir telgrafa, herhangi 
bir sual için 'bir milletvekiline cevap vermezseniz, 
dışarıdaki vatandaşa hangi cevabı veriyorsunuz, ne 
yapıyorsunuz? 

67 — 
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Değerli arkadaşlarım, söylediklerinin aksine, bir 
utanç duvarı gi'bi yükselen, kıyı şeridimi tamamen 
kapatmış 'bir utanç duvarı şeklinde yükselen abide
ler yapılmaktadır orada. Kemdiniz (gidip gördünüz 
mü, (baktınız mı? Gidin Ibir Ibakın, 'bir görün; siz de, 
«'Bunu nasıl yaptınız?» diyerek, kim yaptıysa, omla
rı (belki Ibaşıka şekilde ıgöreceksiniz. 

BURHAN OAHttT GÜNDÜZ ı(tzmir) — Kay
makama sorduk, 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Kayma
kama gönderdik, kaymakama sorduk.; Kendi milılet-

vekilerinıizıden iburada değerli arkadaşlarımız var, 
geldiler, ıgöfdüiler. İşte buradalar arfcadaşlaom, 'gel
diler, gördüler; beyanatları var, kendileri de «utanç 
duvarı» diye hitap ettiler. 

ŞERAFETTIN TÖKTAŞ !(Baukesir) — Doğru. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Siz çı
kıyorsunuz, (burada, ibu şekilde yasa dışı ve Anayasa 
dışı hareket eden, kendi yanınızda ibulunan, emriniz
de 'bulunan kişileri korumaya kalkıyorsunuz. Onla
rı siz 'bakan olarak koru'risanız, şu kürsüden sizler ko
rursanız, onlar bu memlekette daha neler yapmaz
lar?... 

MUSTAFA MURAT SÖKİMENOĞLU (Hatay) 
— Doğru soyuluyor. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Değer
li Bakanım, lütfen gidin görün. Demin de söyledim, 
tesislere karşı değilim; ama 'bu, büyük bir araştır
maya değer. Orada zaten tesisler vardı ve o tesisle
rin yapılması için birtakımı paralar da harcanmış; 
ama öncelikle onarım yapılıp daha güzel bir şekle 
'getirilmesi (gerekir. Bunlar, 'buldozerlerle yıkılıp, yeni 
utanç duvarları şeklinde üç katlı 'binalar yapılarak, 
o güzelim sahilin yağmacılığını (başlatmak için ya
pılmamıştır. 

Değerli arkadaşlarımı, «Tüzelkişiliği var ve Vila
yetler Hizmet Birliğine (biz yetki de verdik» diyor 
Sayın Bakan. 

ıPeiki, bu yetkiyi verirken, Anayasa ve yasalara 
aykırıMc yetkisini de mi verdiniz beraberinde; onu 
da mı verdimiz? 

Danıştay Altıncı (Dairesinin verdiği şu karara 
ıgöre, bakım Anayasaya ne kadar aykırı... Danıştay 
Altıncı Dairesi, 1985/189 esas ve 1985/1010 karar sa
yılı ilamıyla, (Sancak Tül San. A.Ş.'nin Millî Eğitini 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Otelcilik ve Turizm 
Meslek Okulu olarak vaki istimlak kararım bozmuş 
ve KuçüfckÖy'üm 1/25000'lük çevre düzeni planını 
esas kabul etmiştir. Aynı planda İdareciler Kampı 

ve diğer kamu ve özel kuruluş kampları halka, kum
sal ve plaj olarak gösterilmiş bulunduğuna göre bu 
inşaat (burada nasıl devam edecektir? Bu konuda 
IDamştayın kararı var; Danıştayı da dinlemiyor 
senin adamların. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Öyle bir şey olamaz «fendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Evet, 
dinlemiyor... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşarak bu konuyu hal
ledenleyiz... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Lüt
fen, burada karar... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Kanunsuz bir iş mi yapmışız? Burada 
gereksiz bir karşılıklı konuşma yapıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

ABDULLAH ÇAKIREFE ((Devamla) — Ba
kın... 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe lütfen... Sayın Ba
kan.... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Diyebiliyor musunuz; yer bizim değildir, 
belediye meclisi ruhsat vermemiştir ve 'bütün bun
lar kanunsuzdur?.. 

ABDULLAH ÇAKIREFE ı(DeVamla) — Efen
dim, kanunsuz. Danıştay... 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı komuş-
mayahm. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Ben bekıliyorum şimdi sizi, Ibakalım 
neler söyleyeceksiniz diye. Ruhsatımız mı yok, yer 
(bizim değil imi; yer, kimin yeri, İkimin yerine teca
vüz etmişiz?... 

BAŞKAN — Lütifen ıSayın Bakan.., 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Ta
mam efendim. 

Şimdi de (belediyenin iptal kararını okuyorum: 
«Belediyemiz hudutları içerisinde, Sarımsaklı mev
kiinde, tapunun 18 pafta, 2483 parselinde kayıtla, 
mülkiyeti Hazineye ait, İçişleri Bakanlığına tahsisli 
İbulunan 100 (bin metrekare miktarındaki gayrimen
kul, 16.12.1976 tarihimde tasdik edilen 'kıyı kenar 
çizgisi paftasının 15 inci kilometre pafta numara
sında, tamamen kıyı kenar çizgisi içerisinde kalmak
tadır.» Evet... • 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Kim?... 
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BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan... 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Sizin 

tesisler Sayın Bakan, kıyı şeridi içerisinde kalmakta
dır. 

îptal kararının devamında şöyle denmektedir: 
«3086 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesine gö-
ıre, kıyılarda, plan 'kararıyla, ıkamu kurumları eğitim 
ve spor tesisleri, turizm yatırımı ve işletmeleri; ni
telikleri, yönetmeliğinde 'belirlenen turizm tesisleri ya
pılabilir. Belediyemizden 5.6.1986 gün ve birinci cilt, 
sayfa 15 sayılı ruhsat, gerek Kıyı Kanunu ve gerek-

' se imar Kanununun hükümlerine aykırı olarak ve
rilmiş olup, ruhsat, 12.6.1986 gün ve 44 sayılı Mec--
üs kararıyla iptal edilmiştir.» 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) •— Ruhsat, Meclis kararıyla iptal edilir 
mi?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ilütfen efendim... 
Sayın Çakırefe, toparlayın efendim. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Dikkat 

et! Sana ruhsatı 'belediye vermeyecek de, kim ve
recek? 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, sürenizi çok aştınız 
efendim, lütfen toparlayın. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Efen
dim, ruhsatı belediye vermez de !kim verir? Beledi
yeyi tanımıyorsanız, kanunları da tanımıyorsunuz, 
Anayasayı da tanımıyorsunuz demektir. 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, lütfen bitirin efen
dim... 

•MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Dokunulmazlığınızı kaldırırlar sonra. 

ABDULLAH ÇAKIREFE '(Devamla) — İptal 
kararını okutmaya devam ediyorum: «Kıyıda yapı, 
plan kararıyla yapılabileceğimden, bu arsa ile ilgili 
herhanlgt bir plan Belediye Meclislimizden geçme
miştir.» Buyurun... 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, sürenizi çok aştı
nız, lütfen toparlayın efendim. 

HÜLMI NALBANTÖĞLU »(Erzurum) — Fakat 
Sayın Bakan tahrik etti, Sayın Başkan. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim Sayın Başkan, bağlayacağım. 

«imar Kanunu, Kıyı Kanunu ve liımar planına ay
kırı olduğundan, ruhsat iptal edilerek, inşaatlarınız 
durdurulmuştur.» ıdiyor. 

Bunu belediye yapmaz da, kim yapar? Onun gö
revi. tste buyurun, başka kararlar da var burada... 
Siz 'bunları dinlemiyorsunuz, adamlarınız dinlemi- , 

yor; kaymakamınız, «Kim gelirse gelsin, yetktili bi
ziz» diyor; jandarmayı dikmiş oraya, gelen belediye 
görevlilerini kovuyor, inşaatta çalışanlar belediye za
bıtalarını kovuyor, kimseyi dinlemiyor... 

CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Gece çalışıyor
lar» ıgece... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Efen
dim, üç katlı; sizin dediğiniz gibi değil, gidin görün. 
Yarın ayrı şeritte (dünyanın en güzel şeridinden biri
si) başkaları da yaparsa, ne yapacaksınız?... 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, lütfen bitirelim 
efendıim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE ı(Devamla) — Nasıl 
buna tahammül ediyorsunuz? 

Evet efendim, işte 'bütün, yasalara aykırılık bu
rada başlıyor zaten; nerede başlayacak?... O bakım
dan, bunları kim yaptıysa, esasta «evet» demeyin de, 
bir daha tetkik edin, gidin yerinde görün. Beraber 
gidelim Sayın Bakanım, Allah aşkına gidelim, görün; 
balkın ne diyecekler ve bu ıraporu size verenlere siz 
ne diyeceksiniz... 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, lütfen bitirin efen
dim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE {Devamla) — Onun 
için, hakikaten Türkiye'de tek 'güvenilen yer İçiş
leri Bakanlığıdır; her şeyi ondan 'bekler vatandaş, 
anarşinin önlenmesini ide ondan bekler, kanunsuzlu
ğa mani olunmasını da ondan bekler; başı dara gel
diğinde oraya Igider. Evvela kendi adamlarınız bun
ları yaparsa, bu memlekette nereye güvenecek, kime 
güvensin vatandaş?... 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, lütfen efendim... 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — O ba

kımdan, lütfen beraberce bir yolunu bulalım, iyisini 
getirelim, güzelini seçelim ve siz, bunu yeniden tet
kik edin ve yapanları da tecziye edin lütfen. 

Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakırefe. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
24. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 

Yol ;- İs Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel 
kuruluna katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarıl
maya davet edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Üner?... Yok. 
Sayın 'Başbakan?... Yük. 
Soru lertdenmiştir. 
25. — Konya Milletvekili Salim JErel'in, Türk ka

dınını Tanıtma ve \Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Ererin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.., Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?... Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere tertelen-

miştir. 
26. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu 

bir vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Tunceli M i Met vekili 
Musa Ateş5'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ateş?... Buradalar, 
Sayın Başbakan veya yerime cevap verecek ba

kan?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — 10 gün mehil istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — 10 gün mehil istenmesi sebebiyle er
telenmiştir. 

27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in . yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/800) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?... Yok. 
Sayın Bakan?.,. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Şök-
menoğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştü
rüleceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru yönergesi (6/874) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 inci sıradaki sözlü sorusunu 
geri istemesine dair bir önergesi vardır, okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28 inci sırada bulunan, ziraî kredilerin ticarî kre

diye dönüştürülmesiyle ilgili sorum ıgüncelliğini kay
bettiğinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi günde

minden çekilmesini ve tarafıma verilmesini saygıyla 
arz ederim. 

Mustafa Murat Scikmenoğlu 
Hatay 

BAŞKAN .— Sözlü soru geri verilmiştir. 

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

IBAlŞKlAlN — 29 uncu sırada, Tunceli Milletve
kili AıK Rıdvan Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Yıldırım?... Buradalar. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, 10 gün mehil istiyoruz. 
BAŞKAN — 10 gün mehil istenmesi sebebiyle er

telenmiştir. 

30. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortado
ğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında 
karşılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

BAŞKAN ,— 30 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik BilaTin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayım Bilal?.... Yok. 
Cevap verecek sayın balkan?... Buradalar. 
Soru sahibin'in ikinci defa bulunmaması sebe

biyle, soru düşmüştür. 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan ala
caklarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı 
(6/877) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlü?... Burada. 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devletin alacalklan için PAKTAŞ Firmasının 

gayriımenkullerıiınıi (teberru yoluyla SümerbarDk'a devre
den hükümetimizin, PAKTAŞ'ın diğer borçlarının 
ödenmesi hususunda, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Kaya Erdem'den aşağıdaki soru
larımı sözlü olarak cevaplandırması hususunda dela
letinizi saygıyla rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

70 — 
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1. Hatay'dan Diyarbakır'a kadar olan bölgede
ki binlerce pamulk üreticisi, PAKTAŞ'dan alacaklı 
dan çırçır ve prese fabrikalarından tahsilat yapma
dıkları için mağdur durumdadır. 'Bıir senedir alaca
ğını tahsil edemeyen onbinlerce köylü ve çiftçinin 
mağduriyetimi giderici bir önlem almayı düşünüyor 
musunuz? Devletin himayeciliği acaba bu mağdur 
üretici içlin de m'i (geçerliliğini yitirmiştir? Söz konusu 
olayın çözülmesi için Cumhuriyet Hükümetimiz ne 
ıgilbi bir çözüm getirecektir? 

'BAŞKAN — 'Devlet Balkanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sayın Kaya Erdem; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sayın 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PAKTAŞ^an ala
caklı olan, çırçır ve prese fabrikalarından pamuk be
denilerini ıtahsiıl edemeyen pamulk üretimlerinin alacak
ları 'ile ilgili soru önergesi hakkında 'bilgi arz ede
ceğim. 

Bilindiği üzere, birikmıiş vergi borçlarını ödeye
meyen PAKTAŞ, Pamuk Ticaret ve Sanayi Ano
nim Şirketinin fabrika binası, arsalları ve 'bunların 
makine ve teçhizatından oluşan mütemmim cüzleri, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kındaki Kanunun 98 inci maddesine dayanılarak, 
Maliye Bakanlığımızca teferrug edilmiştir. 

Teferrug edilen fabrika, gayrimenkul ve mütem-
mıim cüzileri, yazılı soru önergesinde de ifade edil
diği ıgilbi, Sümerbank'a 'teberru edilmeyip, Sümerban'k 
'tarafından kurulacak bir dişletme şirketi tarafından 
(işletilmek üzere bu şirkete kiralanmıştır. Tes'isi dev
ralan işletme şirketi, iş 'Kanununa göre, yenıi işve
ren sıfatını iktisap ettiğinden, çalışanların ücret ve 
kıdem tazminatı gibi halklarının tamamını ödemiş
tir. Bu şekilde, hem çalışanlar haklarını aldığı gibi, 
hem de teslis atıl ıkalımaktan kurtarıllmış olup, halen 
üretim faaliyetine devam etmektedir. 

PAKTAŞ'tan alacaklı üçüncü şahısların lise, te
stisi . dişletmekte olan işletmeci şirketle hukukî hiçbir 
•ilişkisi bulunmamaktadır. 

Diğer yandan, üçüncü şahıs alacaklılar tarafın
dan PAKTAŞ aleyhine açılan liflas davasına devam 
olunmaktadır. 

Soru önergesinde konu edilen alacaklı çırçır ve 
prese fabrikaları da, alacaklarını, diğer alacaklılar 
gibi, ilgili iflas masasına yazdırdıkları takdirde, if
lasla lilgiıii tasfiye işlemleri sonucunda belirlenecek 
ölçü ve esaslara göre alacaklarını tahsil edebilecek
lerdir. 
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Bilgilerinize 'arz olunur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Söfcmenoğlu, 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aylardır sürünce
mede kalan PAKTAŞ olayı hakkındaki cevapların
dan dolayı Sayın Bakana teşekkür ederim. Ancak me
sele, pamuğunu çırçır ve prese fabrikalarına teslim 
eden çiftçinin mağduriyeti meselesidir. Alın 'terlini 
gasp edenleri şikâyet edecek merci arayan bu üreti
cilere yardım gerekiyor. PAKTAŞ'zedelerin mağdu
riyeti, direkt Diyarbakır'dan Hatay'a kadar olan böl
gedeki çiftçileri alakadar eder. Bu meselede hüküme
tin hakem olması gerektiğine 'inanıyorum. Köylüye 
borcunu ödeyemeyenlerin bir kısmı fabrikalarını sa
tarken, üzülerek söyleyeyim, birkaç kişi de devlet 
kapısında vefat etmiştir. 

Saym milletvekilleri, eğer PAKTAIŞ'ın tesisleri 
değerinin yarısına - sözde devlet alacağı için - tefer
rug ile işletilineşeydi, bugünkü mağduriyet olmaya
cak, hakikî değeri içinde bütün alacaklılar da ala
cağını alacak, mesele kalmayacaktı. Şimdi yüzlerce 
üretici, çırçır ve preseci ortada kalmış, birbuçuk sene 
evvelki 3,5 milyar liranın şimdiki değerlini dahıi tah
sil edemiyorlar; kapı kapı dolaşıp çözüm aramak
tadırlar. 

Hükümetten alaka 'beklediklerini bir kere daha 
vurgular, saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmen
oğlu. 

Soru cevaplandırılımışür. 

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

BAŞKAN — 32 nci sırada, Kırklareli Milletveki- * 
li Erol Ağagil'in, Sanayi Ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

iSayın Ağagil?. Yok. 
Sayın Bakan?. Yok. 
Soru erteJenimüştir. 

33. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaydnın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

'BAŞKAN — 33 üncü sırada, j'stanbul Milletveki
li Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?. Buradalar. 
'Sayın Başbakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştjir. 

71 — 
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34. — Hakkâri Milletvekili Mehtnet Sait Erotun, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

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

BAŞKAN — 34 ve 35 indi sıralardaki, Hakkâri 
Milletvekili Mehmet Sait Erol'un 'soruları, milletveki
linin izinli olması sebebiyle ertelenmişlerdir. 

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

'BASMAN — Yine 36 ncı sıradaki Hakkâri, Mil
letvekili Mehmet Sait Erol'un sorusu, soru sahibinin 
•izini olması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 37 ncı sırada, İstanbul Milletvekii 
Günsel özkaya'nm, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özikaya?. Buradalar. 
^ (Sayın Başbakan?. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

38. — 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 sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbu-
lut'un cevabı (6/822) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Bayezit?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?. Buradalar. 
Sforuyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclsi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sonumun Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarıımla. 

M, Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Anavatan Partisi Manisa 2 nci bölge adayı Sayın 
Mehmet Keçeciler propaganda süreci boyunca, üze
rinde veya iç 'kısmının görülebilir bir yerinde, tra
fikçe verilmiş plaka bulunmayan, sadece ön kısmı
nın plaka takılmaya mahsus yerinde yarım metreden 
uzun bir levhada - bakan arabalarında olkluğu gib'i-

kinmızı zemin üzerinde sarı büyük harflerle «Keçeci
ler» yazılı bir otomobille dolaşmıştır. 

1. 'Mevzuatımızda motorlu araçların plakasız ola
rak trafiğe çıkarılmasına -velevkıi bunun sürücüsü ik
tidar partisinin adayı olsa dahi- imkân veren bir hü
küm var mıdır? Böyle bir hüküm yoksa, bu uygulama
nın yasal dayanağı nedir? 

2. Niteliği yukarıda belirtilen İslim yazılı levha
nın, aracın plaka kısmına "takılmasının yasal da-> 
yanağı nedir? 

3. En azından 20 gün süreyle karayolunda tra
fiğe çıkan bu araç, trafik görevlilerinin dikkatini çek
memiş imlidir? 'Bu durum trafik güvenliğinin sağlan
masına yönelik ciddî tedbirlerin yeterince alınmadığı
na delil teşkil edeceğinden, ne gibi önlem alınması 
düşünülmektedir? 

4. G'örev bilinçlerinden şüphe etmediğimiz tra
fik görevlileri vilayet binasının önünde dahi park eden 
bu aracı niçin seferden men edememişler ve tüzüğe 
aykırı isim levhasını niçin sökememişlerdlir? 

5. Böyle bir aracın mevcudiyetinden amirlerine 
bilgi vermişler midir? 

6. Aynı araç, yan camları ve motor kaputunun 
üstünde büyük boy ANAP amblemi ve her iki bölge 
adayı 'ile Sayın Başbakanın büyük 'boy posterleri yap
tırılmış olduğu halde bir kamu kuruluşuna ait sos
yal tesislerin park yerinde görülmüştür. Kamuya ait 
tesislerle, kamu hizmetli görülen yerlerde propaganda 
yapılması yasak ve kanunen suç olduğuna göre, bu 
fiilî nedeni ile Sayın Keçeciler hakkında herhangi bir 
kovuşturma yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Başbakan adına İçişleri Bakanı Sa
yın Akbulut; buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kah
ramanmaraş Milletvekili Sayım Mehmet Turan Ba
yezit'in, Başkanlığınız aracılığıyla Sayın Başbakanı
mıza yönelttiği sözlü soru önergesinde yer alan hu
susları cevaplandırmak görevi bakanlığıma verildi
ğinden, söz almış bulunuyorum. 

Karayolları Trafik Kanununun 23 üncü maddesi, 
«Araçlar, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil pla
kaları araç üzerinde ve uygun durumda bulundurul
madan trafiğe çıkarılamaz» hükmünü gebirmişbiır. 
Ayrıca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 'ek 52 nci 
maddesi, tescil plakalarının niteliklerini ve ölçüıleri-
ni; 53 üncü maddesi, takılma yerleri ve sayılarını 
belirten hükümlerini havidir. Dolayısıyla mevzuatı-
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miada, motorlu araçlarım plakasız olarak 'trafiğe çı
karılmasına imkân veren ıbir hüküm yoktur. 

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine uy
gun almayan söz konusu türden plakaların fcafctırıl-
maması ile, takanlar ıbalkkında kanunî İşlem yapıl
ması hususunda i l ' valiliklerine telsiz emri verilmiş
tir. 

Niteliği verilen isim yazılı levhanın, aracın pla
ka kısmına takılmasında herhangi Ibir yasal daya
nak yoktur. Anavatan Partisi Manisa tikindi Bölge 
adayı Mehmet Keçeciler'in, seçim propaganda ça
lışmalarında kullanılan aracılardan bir minibüsün, 
sadece ön plakası üzerimde, «Keçeciler» yazılı bir 
levha İle görüldüğü 'tespit edilmiş olup, bunun hak
kında incelememiz devam etmektedir. 

Saygıyla 'arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakan. 
'Sayın Bayezdt, buyurun efendim. 
HtLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — încele-

me 'bitmemiş mi dalha? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; ıbu önergeyi ver
mekte iki maksadım vardı. Binincisi, trafik zabıta
sının veya mümasil, diğer muhtemel olaylarda ge
nel zabıtanın, görevlerini yapmakta cesaretle hare
ket etmesine mâni müdahaleleri önlemek. Talhmlin 
ediyorum, bir nispette bu önergeyle ve Sayın Ba
kama oevabındaki gecikmiş ikrarla, Ibu neticeyi ta
hakkuk ettirebildik. 

Ancak, Sayın Bakanın verdiği cevap, yüce heye
tin de tokdıir edeceği ıgibi, bir kamu hizmetinin ye
rine getirilmesi ciddiyetiyle -beni 'bağışlasınlar- ka
bili ıtelif değil. Polis, «keçeciler» yazılı ıbir plakamsı 
şeyle minibüsün dolaştığını görüyor ve Trafik Ka
nunu amir hüküm taşıdığı halde, trafikten men et
miyor ve inceleniyor!... 

Değerli arkadaşlar, ara seçimden Ibu yana çok za
man geçti; Sayın Keçeciler eğer seçilseydi, dokunul
mazlık zırhının arkasına girecekti. O zaman men edil
meyen kanunsuz 'bir telin şimdi incelenmesiinden ne 
çıfcaırılımıak isteniyor, ne yapılmak isteniyor; lincele-
mesi niye ıbu kadar uzun sürüyor? Talbiî, bunları 
anlamak mümkün değil. 

Sayın Bakandan rica ediyorum : Devlet hizmet-
lefinıde, kamu hizmetlerinde olması gereken davranış
ları lütfen önce ıbütiin yetkililere ve sorumlulara ve 
teşkilatına, gereğini yerine getirmek lüzumunu da vur
gulayarak, hissettirsinler ve bunu lütfen kendileri de 
hissetsinler. Yapıtoakta olan incelemenin sonunu, 
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kısa sürede, özel olarak veya yüce Meclise -bize, tek
rar bir önerge vermek zorunluluğunu hissettirmeden 
ve onunla karşılaştırmadan- lütfen bildirıs'inler. 'Bu 
olayların 'tekrar etmemesini, seçimlerin, vatandaşa et
ki yapacak olan şeklî ve aslî unsurlarıyla ıher türlü 
müdahaleden azade cereyan etmesi şartlarının ger
çekleşmesini temenni ediyorum. 

İkinci konu daha önemlidir. Bu aracı ben 'bizzat 
'bir sosyal tesiste 'gördüm ve üzerinde ANAP'ın arılı 
amlblemi, Sayın Barbakanın beşuş çehresiyle Ibir pos
teri ve ilki adayın posteri vardı. Tabiî, o müesese-
nin sorumluları 'bu şekliyle araca müdahale edeme
diler, edemezlerdi de. 

Bu hükümetin tutumu ve davranışı, devlet me
muruna, böyle bir müdahaleyi yapma cesaretini maa
lesef vermemektedir. Ancak o arkadaşların, sorum
luların müdahallesinden önce, 'bunu yapanların, ken
di vicdanlarında, kanunun emrini ve işin gereğini 
hissetmeleri icap ederdi. 

Temennim odur ki, 1988 seçimleri veya 1988'e 
toadarki süre içinde geçireceğimiz seçimler, kendile
rine, hiçbir şey kazandırmayan bu kabil yöntemle
rin ısergilenmesine sahne olmaz. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezlıt. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur İşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61824) 

BAŞKAN — 39 uncu sıradaki, Kahramanmaraş 
Milletvekili IMehmet Turan Bayeziti'n sorusu, İçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

40. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü so
ru önergesi (6/831) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Kırklareli Milletvekili 
'Erol Ağagil'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
mdan sorusu vardır. 

Sayın Ağagill?.. Yoklar. 
Başkanlık temsilcisi?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl İlinde yıkımına başlanan Çimento Fab
rikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/884) 

73 — 
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BAŞKAN — 41 inci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlkı'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 42 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yokfflar. 
Cevap verecek 'sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
43. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Marmaris Âktaş 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 — 43 üncü sarada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
44. — 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 — 44 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/837) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından cevaplandırılması hususunu 
saygılarımla arz ederim. 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

— 74 
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1. Diyarbakır Lice İlçesine bağlı Ecemiş 'Köyü 
Tut Mezrasında 27 Ağustos 1986 günü saat 11 sı
ralarında, evinden alınıp götürülen Mehmet Andan' 
in 2 saat sonra ölüm haberi köye iletilmiştir. Meh
met Andan'ın ölüm nedeni nedir? İşkence sonucu mu 
öldü? 

2. Mehmet Andan'ın ölüm nedenini öğrenmek 
için Andan'ın ailesi tarafından Diyarbakır Lice Cum
huriyet Savcılığına yapmış olduğu müracaat dilekçe
sinde Mehmet Andan'ın otopsisini istemelerinin sonu
cu ne oldu? Mağdurların i'stekleri yerine getirilmiş 
mi? Getirilmiş ise Andan'ın ölüm nedenini açıklar mı
sınız? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKiBULUT (Er
zincan) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Di
yarbakır Milletvekili Sayın Kadir Narin'in, Lice İl
çesi Ecemiş Köyünde Mehmet Andan isimli vatan
daşın ölüm nedeniyle ilgili sözlü soru önergesine ce
vap vermek üzere söz almış bulunuyorum. 

Alınan bir duyumu değerlendirmek ve bölücü çe
te mensuplarının yerini tespitle, yakalamak için, 
27.8.1986 günü Ecemiş Köyü yukarı hudut mezrasına 
gelen Bingöl İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı 
operasyon timi, anılan mezradan geçerken, time ya
kın bir yerde bulunan Mehmet Andan'a Ziyaret Te
pesinin yolu sorulduğunda, adı geçen, kendi arzusuy
la kılavuzluk yaparak timle birlikte tepeye doğru tır
manmaya başlamış, bir müddet sonra yorulduğunu 
söyleyerek mola verilmesini istediğinden bir ağacın 
gölgesinde dinlendirilmiş, tekrar harekete geçmek için 
ıhazırlanıldıgında Mehmet Andan fenalaşarak yere 
düşmüş ve ölmüştür. 

Olaya, Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün el 
konulmuş ve cumhuriyet savcısının isteği üzerine dok
tor tarafından yapılan otopsi sonucu, Mehmet Andan' 
in kalp yetersizliğinden öldüğü anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Narin. 

KADfcR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; geç de olsa, İçişleri Bakanı ar
kadaşımın gelip, Diyarbakır İli Lice 'İlçesi Ecemiş Kö-
yüVıde meydana gelen olayın müsebbiplerini açıkla
madan, olayı bir tabiat olayı imiş gibi anlatıp yerine 
oturması, gerçekten dikkat çekicidir. 

Sayın milletvekilleri, olaydan hemen sonra Diyar
bakır'daydım; Diyarbakır'dan, Lice.İlçesi Ecemiş Kö
yü Tut Mezrasına gittim. 
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Olay, Sayın Bakanımın anlattığı gibi değildir. Tah
min ediyorum ki, Sayın Bakanım bu bilgiyi telefon
la almışlardır. Olayla hiç ilgili olmayan bir şekilde 
Sayın Bakanım olayı anlattılar. Oysa, Sayın Mehmet 
Andan'ın evine, olaydan bir gün sonra at sırtında biz
zat giderek, olayı yerinde tetkik ettim. Olay günü, 
Bingöl'den gelen 9 kişilik bir asker heyeti Andan'ın 
evine gitmişler ve Andan'a, «Sizinle beraber Ecemiş 
Köyüne gideceğiz» demişler. Andan, «Benim çocuk
larım var, sizinle beraber gelsinler; ben rahatsızım, 
gelemem» diye ısrar etmiş; «Hatta, gerekirse size at 
temin edeyim» demiş. Buna rağmen, oradaki görevli 
üsteğmen arkadaşım, zorla bu arkadaşımızı evinden 
alıp, bir başka köye götürmek istemiştir. 

Olayın şeklini bilemiyorum; ancak yola çıktıktan 
iki saat geçtikten sonra köye, Mehmet Andan'ın öldü
ğü haberi geliyor. Köy halikı ve özellikle Andan'ın 
çocukları olay yerine gidiyorlar; olay yerinde bulunan 
bir üsteğmen arkadaşıma da saldırmak istiyorlar. Ora
daki üsteğmen arkadaşım diyor ki, «Olayı ben yapma
dım, benden evvel bir başka arkadaşım yaptı; Helikop
terle geldiler, o arkadaşları alıp götürdüler.» 

İBingöl Genç İlçesinden gelen savcı ile doktor, olay 
yerinin Bingöl'e bağlı olmadığını ifadeyle, Diyarba
kır Lice İlçesine bağlı olması nedeniyle, olaya müda
hale etmeden tekrar geri gidiyorlar ve helikopter bu 
defa Lice İlçemize gidip, doktor ve savcı getirip, o 
dağ başında, toprak üzerinde vatandaşı yere sererek 
otopsi yapıyorlar. 

Beyler, bazı şeyleri gerçekten yak inen bilmek Ha
zım. Sayın bakanlarım gelip burada, kendileri sanki 
doğru söylüyorlarmış gibi meseleleri anlatıyor, bir de, 
milletvekillerinin de her söylediği yalanmış gibi şu 
mikrofonda, açıktan açığa, «Yalandır» diyorlar. Şim
di, acaba ben de aynı sözü Sayın Bakanıma söylesem, 
Sayın Bakanım bunu kabull ederler mi? Ben Sayın Ba
kanıma, «Yalan söylüyorsunuz» demem; ama gerçeği 
söylemiyorsunuz Sayın Bakan. 

Tekrar olaya geliyorum. Bunun üzerine Andan'ın 
çocukları Lice Cumhuriyet Savcılığına başvuruyorlar; 
babalarının ölüm nedenini, otopsi yaptırmak suretiy
le ikesinlkes anlamak istiyorlar. Tahmin ediyorum, bu 
ana kadar Lice Cumhuriyet Savcılığı, sözü edilen An
dan'ın çocuklarına cevap vermemişler. Ben, Sayın Ba
kanımdan, bu hususun da açıklığa kavuşturulmasını 
istemiştim. Eğer Andan, gerçekten katip kifayetsizli
ği nedeniyle vefat etmiş ise, Lice Cumhuriyet Savcı
lığı, neden, yeni baştan otopsi yapıp rapor vermek is
temiyor? Demek oluyor ki, yolda götürülürken, 65 ya

şındaki bir insanın yapılan işkence mi diyelim, zorla
ma mı diyelim, dayak mı diyelim, ne derseniz deyin-
Andan'ın bir dağ başında öldüğü ortaya çıkıyor. 

Sayın Bakan, istirham ediyorum, meseleleri detay
lı olarak takip edin ve gerçekleri getirip, burada, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerine anlatın. 
Sizin her söylediğiniz meselenin,' her verdiğiniz bilgi
nin gerçekle yakından uzaktan ilgisi yoktur; bunu, 
böyle ezbere gelip burada anlatmaya gerek yok. Keş
ke, gelip burada, Andan'ın ölümüyle ilgili bilgi ver
meseydiniz daha rahat ederdim; çünkü, bundan bir se
ne evvel işkenceyle ilgili sizden sorduğum sorulara 
gelip burada cevap veremeyecek durumdasınız. Ne 
olur, açıkça ve mertçe gelin, burada, «Türkiye'de ha
len işkence vardır» deyin. 

'İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUT (Er
zincan) — Yoktur efendim, yoktur... 

KADİR NARİN (Devamla) — Vardır efendim, 
vardır... 

BAŞKAN — Lütfen efendim,, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUT, (Er

zincan) — Yoktur. Ben soruya cevap verdim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
KADİR NARİN (Devamla) — Sayın Bakan, var

dır. Eğer «yoktur» diyorsanız, lütfen, erkekçe, gelin 
burada cevap verin. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Narin... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUT (Er

zincan) — Evet, yoktur. Bunlar, devletin resmî bel
gelerine dayanılarak yapılan konuşmalardır; hikâye 
anlatmıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan... Sayın Narin, 
istirham ediyorum. 

KADİR NARIN (Devamla) — Sayın Başkan, 
eğer hikâye anlatan birisi varsa, o da Bakanın ta ken
disidir. Bakan burada gerçeği söylemediği için, zoru
na gidip, oradan müdahale ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Narin, sözünüzü keseceğim; 
sürenizi aştınız, lütfen bitirin efendim. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, «Erkekçe, mertçe» diyor. Burası neresi, ne
ler söylüyor?.. Sayın Başkan, neden müdahale etmi
yorsunuz; müdahale etseniz ya... 

TEVFifc BİLAL ı(Hatay) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakan lütfen sakin olsun. (ANAP sıralarından «Elini 
cebinden çıkar, terbiyesiz» sesleri, gürültüler.) 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Semsin terbiyesiz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Narin, karşılıklı konuşmayınız efendim; sü

renizi de 5 dakika aştınız, lütfen bitirelim. 
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KADÎR NARİN ı(Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, genellikle, söze karışan milletve
kili arkadaşıma söylüyorum : Sizin babanızı, sizin kar
deşinizi, sizin çocuğunuzu evden alıp götürseler, dağ
dan onların ölüm haberi size gelseydi, siz bugün yeri
nizden bağırabilir miydiniz? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Narin... 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Bizim 

kardeşimize, çocuğumuza, ailemize böyle bir şey ol
madı. Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşını korudu
ğu gibi, onları da koruyor, 

İKADIR NARİN (Devamla) — Bana göre, bu şe
kilde bağrılacak yer burası değildir, başka taraftır. 

Hepinize saygılar sunarım. flSHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUT (Er

zincan) — Bu nasıl cevaptır, bu nasıl şeydir?... 
46. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer

kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

BAŞKAN — 46 nci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

47. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Ağrı 
İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köy işler i Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/839) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Ağrı Milletvekili Pa
şa Sarıoğlu'nun, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Sarıoğlu?.. IBurada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
ıSoru ertelenmiştir. 

48. — 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) 

BAŞKAN — 48 inci sıradaki, Kahramanmaraş 
'Milletvekili Mehmet Turan 'Bayezit'in sorusu, İçtü
züğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 
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49. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlindeki kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

BAŞKAN — Yine 49 uncu sıradaki, Kahraman
maraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in sorusu, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — 50, 51 ve 52 nci sıralardaki, Zongul
dak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in soruları, 
soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

53. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/871) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, İçişleri Bakanından so
rusu vardır, 

Sayın Altunakar?.. Burada. 
iSayın Bakan?.. ıBurada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dere edilmiş suallerimin İçişleri Ba

kanı tarafından şifahi olarak cevaplandırılması hu
susunda delaletlerinizi hürmetlerimle arz ederim. 

'Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

1. Kırşehir Vilayetine bağlı ve Ankara'dan 130 Kın. 
uzakta olup güzergâhta bulunan Kaman kazası «'Sa
rıuşağı» Mahallesinde mesken yıkım hadisesi hak
kında malumatınız var mıdır? Varsa, kaç mesken 
yıktırılmış, - açıkta kalan nüfus adedi kaçtır?* 

2. Hadisenin vukuuna müteallik görüşünüz ne
dir? Hadiseyi tasvip ediyor musunuzı 

3. Yıkım esnasında mesken sahipleri tarafın
dan gösterilen aksülamelin mahiyeti nedir? Buna 
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mukabil yıkım ekibinin davranışı ve muamelesi na
sıl olmuştur? 

4. Hadisede darp vakası var mıdır? Varsa 
mağduru kaç tanedir? Bunlar için rapor alınmış 
mıdır? Ve müsebbipleri hakkında idarî bir tahki
kata tevessül edildi mi? 

5. Meskeni yıkılıp açıkta bırakılan ve buna ila
veten dayakla hırpalanan işbu mağdur vatandaşlar 
için kış mevsimine takaddüm eden bugünlerde 
herhangi bir tedbir alındı mı? Alındı ise nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Mahmud Altunakar 
tarafından verilen, Kırşehir İli Kaman İlçesi Sarıu-
şağı Mahallesindeki mesken yıkımı olayına ilişkin-
sözlü soru önergesine cevap vermek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Kırşehir İline bağlı Kaman Kazası Sarıuşağı 
Mahallesi Gaygona Mevkiinde, belediyeye ait arsa 
üzerinde biriketten yapılmış 25 adet (mesken 
27.10.1986 tarihinde yıktırılmıştır. Yıktırılan mesken
lerde 125 kişinin oturduğu tahmin edilmektedir. 

Valilikçe yapılan inceleme sonucunda, kanuna 
aykırı herhangi bir işlemin yapılmamış olduğu tes
pit edilmiştir. 

Yıkım esnasında mesken sahipleri tarafından 
yıkım ekibine karşı sözle müdahale edilmiş, fiilî 
mukavemet olmamıştır. 

Yıkım esnasında darp olayı olmamıştır. Bu ko
nuda valiliğe ve bakanlığıma herhangi bir şikâyet 
yapılmamış, dolayısıyla herhangi bir soruşturma da 
açılmamıştır. 

Meskeni yıkılan vatandaşlara, Sosyal Yardım ve 
Dayanışma Vakfınca sahip çıkılarak, müracaatları 
alınmış, ayrıca bu vatandaşlara, kanun çerçevesin
de barınacak konut yapımı için belediye yönlen
dirilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
(Buyurun Sayın Altunakar. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — 

Muhterem Başkan, Büyük Millet Meclisinin kıy
metli azaları; dün de ifade ettiğim gibi, bugün de, 
biraz evvel bir soru ve cevap münasebetiyle olan 
nahoş mukabeleler üzerine hemen şunu ifade ede
yim: Sorulan suale verilen cevaptan sonra, mücer
ret olarak burada tekrar cevaplandırmak gibi bir 
itiyat 'içinde değiliz. Yalnız, verilen malumatla, el-
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deki malumat arasında bir mübayenet, bir ihtilaf 
veya bir tenakuz olursa, elbetteki yine mesullere 
yardımcı olmak maksadıyla bunları ifade etmeye 
çalışacağız. 

Muayyen bir hadisede belki Sayın bakan iyi ni
yetli olabilir; fakat kendilerine intikal eden mesele
lerin mesnetsiz olması karşısında, böyle haberler 
ve malumat arasında, ister istemez bir mübayenet 
ve bir ihtilaf mevzuu ortaya çıkıyor. 

Şunu da hemen peşinen ifade edeyim: Hakika
ten eğer, bilmem ne fonundan tahsis edilmek su
retiyle bu mağdurlara sahip çıkılmışsa, Sayın Ba
kana huzurlarınızda alenen teşekkür ederim. 

iMüsaade ederseniz, hadiseyi bir de lütfen ben
den dinleyin, 27 Ekim 1986 günü Kaman'm Sarı
uşağı Mahallesi kümeevlerinden hakikaten 25 tane 
yıkılmıştır. Bizim tespit ettiğimize göre, buranın sa
kinleri 125 değil, 150 kadardır. Biz, bunun biı idarî 
zaafiyetten meydana geldiğini tespit etmiş bulunu
yoruz. Çünkü bu binalar, Nisan 1986'da inşa edil
meye başlamıştır. Hatta, ifade edildiğine ve oradaki 
mağdurların beyanlarına göre, bunlar daha köydey
ken belediye reisi kendileriyle temas kuruyor ve 
«Kasabaya gelirseniz ben size yer ayırırım, orada 
bina yapabilirsiniz» diyor; onlar da geliyorlar. Yerin 
belediyeye ait olduğuda bir gerçektir; artık belediye 
reisinin onları ne maksatla çağırdığını bilemiyorum, 
kendi .bilecekleri bir iştir. 

Binalar yapıldıktan sonra, 27 ekimde yıktırılı
yor. Bunlara «gecekondu» deniliyor; fakat 24 saatte 
hemen yapılmış binalar değildir. Çünkü orada - bi
raz evvel Sayın Balkanım da ifade buyurdular - bri
ketten yapılmış, birkaç odalı 3-4 tane daha ev var
dı, onlar da yıkılmıştır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ara 
seçimden sonra mı yıkıldı? 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Sa
yın Bakan, «Orada herhangi bir fiilî mukavemet ve 
darp hadisesi olmamıştır» şeklinde buyurdular. 

Takdir edersiniz ki, Anadolu kadını herhangi bir 
mahrem yerini alenî bir şekilde kimseye teşhir edip 
göstermez. Burada 6 tane kadın soyundular, sırtla
rını ve omuzlarını gösterdiler; gösterdikleri yerler 
mosmor olmuştu, bir tanesi de yatakta yatıyor
du. Bunlar, daha sonra hükümet tabibine müracaat 
etmişler; ama hükümet tabibi rapor vermemiş. Kay
makam da, maarif memuruymuş ve kaymakamlığa 
vekâlet ediyormuş. Bendeniz bu hadiseyi tespit et
mek maksadıyla Cumhuriyet Bayramının arifesinde 



T. B. M. M. B : 31 27 . 11 . 1986 O : 1 

oraya gittim; Evvela kaymakamlığa müracaat et
tim, kaymakamı bulamadım, belki bayram dolayı
sıyla işi vardır diye düşündüm. Belediye reisiyle gö
rüşerek durumu öğrenmek istedim - belediye reisi, 
benim eski arkadaşımdır - maalesef onunla da gö
rüşemedim. 

Netice itibariyle, 'benim tespitlerime göre : 
1. Belediye, maksadı ve sebebi ne olursa olsun, 

•vazifesini ihmal etmiş; vatandaşları, neticesi acı olan 
bir ümitle oyalamıştır. Aksi takdirde mesele, iddia 
edildiği .gibi, ruhsatsız ve gayrî sıhhî bir inşa mese
lesi ise, o halde ilk meskenin yapımına müsaade 
etmez, bu da, diğerleri için bir emsal teşkil ederek 
müteahhit 'bina meydana gelmez ve 26 hina sahibi 
bugün mağdur ve perişan halde ortada bırakılmaz
dı-

2. Bina yıkılırken normal bir aksülameli hesaba 
katarak gerekli tedbirler alınır ve can acıtmadan iş 
ikmal •edilebilirdi. Masum vatandaşı dövmek, kır
baçlamak ve yaralamak, demokratik hukuk devle
tinde yüz kızartıcı bir fiil olduğu kadar, haksızı 
haklı yapacak gayri adilane bir keyfiyettir. 

3. Mağdur edilen bu masum vatandaşlara hiçbir 
yardım elinin uzatılmaması, mahallî idareden üst 
makamlara kadar hadise karşısında o günkü şartlar. 
içinde katı ve bigâne kalınması, merhametsizliğin 
bir delili olduğu kadar, ibret vericidir. 

Ittılaınıza hürmetlerimle arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun-

akar. 
ıSoru (cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 54 üncü sıradaki, , Kahramanma
raş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in sorusu, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

55. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, Doğ
ru Yol Partisi tarafından Antalya'da düzenlenen 
toplantıyla ilgili olarak Antalya Valisi ile Emniyet 
Müdürünün tutumlarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/880) 

IBAŞKAN — 55 inci sırada, Sakarya Milletvekili 
Turgut Sözer'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Turgut Sözer?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sa
yın bakan?.. Buradalar. 

Soruyu okutuyorum : 
Türkiye Büyük' Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 
Özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hu
susunda delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Turgut Sözer 
Sakarya 

1. İsparta ve Antalya'da Cumhuriyet mey
danlarının, halkın derdini dinlemek bu dertlerin yo
rum ve çözümlerindeki görüşlerini iletmek üzere ge
len ve gelecek olan muhalefet partilerine kapatıl
ması; sizce de, hürriyet ve demokrasinin üzerine 
yenildan şal örtimeye dönük birpıolMıkaj olanak Ikalbuli 
edilebilir mi? 

2. Sayın Demirel, gösterilen güzergâh üzerinde 
oteline gelirken, peşinde 16 km. yaya koşan, de
mokrasiye sevgi dolu Türk insanını, gösterilen gü
zergâhtan sapmamış oldukları halde, Vali ve Emni
yet Müdürünün emirlerine uyan polislerimizin An
talya'da copladığı bir hakikattir. Halkına saldıran 
bu görevlilere ve olayların büyümesine mani olmak 
isteyen DYP milletvekillerini de coplatan idare âmir
lerinin görev yaptığı hususunda İçişleri Bakanımı
zın beyanı, sizin halkın temsilcilerine ve dolayı-
siyle onları seçenlere ve de demokrasiye değeı ver
mediğinizi yansıtmıyor mu? 

3. Antalya Emniyet Müdürü Polatoğlu DYP 
toplantısından bir gün önce, caddelerde yolu çevrilip 
karakola götürülen anons arabaları ve partililerin; 
yakalanıp gözaltına alınış medenini öğrenmek üzere 
makamına gelen Sayın Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'ye «Senin Genel Başkanın dahi gelse 
Antalya'da konuşturmam» demesini, demokrasi ve 
cumhuriyet rejimi ile ne derece bağdaştırabilmekte-
siirlz? Böyle külhanlbeyvajrî dajvranüşı tösaldüf eseri 
kendiliğinden mi kaynaklanmıştır? Yoksa, Allah 'esir
gesin, hükümet de muhalif parlamenterleri halkın 
temsilcisi addetmeyecek kadar ileri m'i gitmektedir? 

4. Antalya Valisi Bahattin Güney'in milletve
killerine ait yazlık Kargı Yapı Kooperatifine cu
martesi günü üye olduğu öğrenilmiştir. Kendisine 
hu lütuf neyin bedelidir? Zamanlaması itibariyle 
Antalya'da yaptığı demokrasi engellemeleri ile bir 
ilişkisi var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

'(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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Antalya'da Cumhuriyet Meydanının Doğru Yol Par
tisi, Düzenleme Kuruluna ve onun tertip ettiği top
lantıya verilmeyişinin nedeni tamamen kanunîdir. 
Çünkü, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, han
gi meydanlarda toplantı yapılacağını ve bu meydan
lara hangi güzergâhtan gidileceğini ilde valiye, il
çelerde kaymakama, daha evvelden ilan etme yet
kisini vermiştir ve Cumhuriyet Meydanı bu ilan 
edilen meydanlar arasında değildir. 

• O halde, Doğru , yol Partisi Antalya Düzenleme 
Kurulu «de'faatle, 6 kere, Cumhuriyet Meydanında 
toplantı yapacağını söylemiş ve her defasında da, 
bu meydanda toplantı yapmalarının kanunen müm
kün olmadığı valilikçe bildirilmiş olmasına rağmen» 
ısrarı, açıkça, kanunları tanımaımalk ve kanunilaırı ih
lal ederek Cumhuriyet Meydanında toplantı yapa
caklarını belirtmiş olmasından ileri gelir ve .An
talya'da yapılan bu toplantı, başından sonuna kadar, 
kanunlara aykırı bir toplantıdır; kanunî hiçbir mes
nedi olmayan bir toplantıdır. 

O halde,, kanunlara aykırı davranışta bulunan 
bir parti düzenleme kurulu, şimdi bu sualle, bu işin 
demokratik olup olmadığını gündeme getirmek is
temektedir. 

Bizim demokrasi anlayışımız: Eğer, bir ülkede 
kanunların hâkimiyeti var ise, demokrasi vardır, 
«ğer kajnuh hâkimiyeti yolk ise, o ülkede demokraısii-
den bahsetmek mümkün değildir. Hürriyetlerin, 
halkın, adaletin teminatı kanunlardır. Eğer kanun
lar çiğnefase, eğer kanunlar ıtanımmazsa, o> ülkede 
demokrasiden bahsedlemez, insan haklarından bah-
sedilemıez, hürriyetlerden hiç bahsedilemez. 

Bir kere, her zaman söylediğim gibi, bunu, ka
nunî olmayan bir hususu ki, düzenleme kurulu zaten 
kendisi de, ifadeleriyle, yazılı müracaatlarıyla or
taya koymuştun: Düzenlemek şurulu, ilk önce Doğru 
Yol Partisinin bir toplantı yapacağını söylemiş, he
nüz buna bir cevap almadan, ikinci defasında, mil-
letvekillerin'in de bu toplantıya katılacağı nedeniyle, 
Cumhuriyet Meydanının kendilerine tahsisini iste
miştir. Şimdi bakınız, arada, ufak olmasına" rağ
men dikkati çekici bir husus vardır: İlk müracaatta 
milletvekillerinden bahsedilmemektedir; henüz bir 
cevap alınmamışken, ikinci müracaatta, «Milletve-
killerimiz de hu toplantıda bulunacaktır» denilmek 
lüzumu tertip komitesince hissedilmiştir. Neden?.. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Vali 
cevap vermemiş efendim. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

ı(Devamla) — Neden hissedilmiştir?.. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Yan

lış söylüyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Çünkü, kanundaki bir maddeden, bir 
»fıkradan istifade edilmek istenmiştir. Nedir o?.. Bu 
meydanlarda, yani toplantı için daha evvel ilan edil
memiş meydanlarda, istisna olarak, Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve bakanlar toplantı yapabilirler; istisna 
maddesidir. Ayrıca, milletvekilleri bu meydanlarda, 
yani ilan edilmeyen meydanlarda sohbet görüşme
leri yaparlar. 

Şimdi, burada bir incelik var: Toplantı ve soh-
het görüşmesi yaparlar... Blbetteki, toplantı ile soh
bet görüşmesi bir değildir. Sohbet görüşmesi, ismi 
üstündedir, görüşmedir; on kişiyle olur, yirmi kişiyle 
olur. Meclis tutanaklarına baktığınızda, bu kanunun, 
bu maddesinin görüşülmesine ait tutanakları eğer 
incelemişseniz, maksadın ne olduğu belirtilmiştir; 
burada, toplantı ite görüşme ara&ındaıki f adc ortaya) 
konulmuştur. Bu, geçmişte herhangi bir meydanda 
milletvekilinin vatandaşlarla, on kişiyle yirmi kişiyle 
el sıkışmasına mani olacak davranışlara fırsat ver
memek için konulmuş bir maddedir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — On kişi diye bir şey yok efendim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sökmenoğlu... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Şimdi, neden bu madde sokuluyor? 
Arkasından deniyor ki - tabiî bu bizim yorumumuz, 
açıklama - «Ne olacak milletvekilinin hakkı, millet-
vekilinıiın her meydanda bu sıohlbet görüşmesini yap
ma hakkı? Kanun öyle diyor... Şimdi,» Ben sohbet 
görüşmesini yapayım; ama aynı gün bütün illerden 
toplayıp getirdiğimiz bir topluluk da var... Ben mey
dana gireyim; ondan sonra o topluluk da meydana 
girerse, artık hükümet düşünsün, vali düşünsün, ne 
yapacaksa yapsın...» 

Bu mümkün müdür? Elbetteki mümkün değil
dir. Onun için, Cumhuriyet Meydanı, o talep üze
rine verilmedi ve vali tarafından milletvekillerine 
dendi ki: «Pazartesi günü bu sohbet görüşmesini 
yapabilirsiniz.» 

Sayın milletvekilleri, bunu sonuna kadar savu
nacağız; kanun mu hâkim olacak, kanunsuzluk unu 
hâkim olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. 

79 — 
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Burada, Antalya olaylarında Doğru Yol Partisi
nin yapmış olduğu şey başından sonuna kadar ka
nunsuzdur; kanunsuzdur ve onun için oradaki yöne
ticiler de kanunu tatbik etmiştir, dolayısıyla de
mokrasiyi tatbik etmiştir... 

(MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
Sizin anlayışınıza göre öyle. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ceylan, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — ... demokrasinin gereğini yerine ge
tirmiştir. (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Vatandaşa dayak olur mu? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
Dayaktı detmıollaıaisi var mı Saıyın Balkan?.,. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Kanunsuz toplantıya da elbetteki mü
saade edilmeyecekti, kanunsuz yürüyüşe de elbette 
müsaade edilmeyecekti. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Siz de milletvekilisiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bakınız, Serik kavşağında toplantı ya
pılmış ve konuşma yapıldıktan sonra, «Toplantı bit
miştir» diye vatandaşlara hitap edilmiş; «Artık biz 
otele gideceğiz» denilmiş ve otele giden yol kendi
lerine açılmış. 

Bu da izahı çok zor olan bir şeydir, kelime bu
lamıyorum; bütün yöneticiler ve ileri gelen zevat, 
«Biz toplantıyı bitirdik, buyurun artık evlerinize gi
debilirsiniz, biz otele gidiyoruz» demiş olmalarına 
rağmen, Antalya sokaklarında bir gösteri yürüyü
şüne girmiş, otele gitmemişlerdir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Vatandaşın sevgisine mani olacak haliniz var mı? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ceylan, lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Şimdi bunun izahı nasıldır; biz bunu 
ne ile izah edeceğiz ve vatandaşa verilen sözü na
sıl değerlendireceğiz? . 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Bakan, bunun cevabı var zaten sizin ko
nuşmanızda... 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Emniyet müdürü ve vali bu şekilde 
görevlerini ifa etmişlerdir. Görevlerini ifa etmiş ol
maları kanunsuz bir davranışları olmaması nede

niyle de haklarında herhangi bir işlem yapılmasına 
gerek yoktur; biz, bu gereği de duymuyoruz. 

iM'EHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Terfi ettirin, terfi... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Kaldıki, kanunsuz davranışta bulu
nanlar hakkında savcılıkça işlemler sürdürülmökte-
dir ve onlar hakkında kanunî takibat da yapılacak
tır ve yapılıyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 

— Dokunulmazlığımızı kaldırın.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

ı(Devamla) — Sayın milletvekilleri... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Hem dayak atacaksınız, hem de... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sökmenoğlu... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

l(Devamla) — Saygılarımla arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Sözer; buyurun efendim. (DYP sıraların-
. dan alkışlar) 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üye arkadaş'laırum; hatırlamak babımda 
olayların üstünde bir de kısaca 'biz gezinelim. 

Olay öncesi, cuma günü sabahı, İsparta 11 Baş
kanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve İsparta İli
mizin mahallilî ve de ıbüyük gazetelerimizin temsilci-
kirinden, oluşan bir grupla birlikte, (bendeniz ve de
ğerli parlamenter arkadaşilarımı Sayın Feyzuıllah Yıl-
dımr, Sayın Murat Sökmenoğlu ve Sayın Süleyman 
Çelebi ile İsparta Valisini ziyarete gittik; Pazartesi 
günü Cumhuriyet Meydanında, 'milletvekilleri olaralk 
sohbet toplantısı yapmak üzere antant kaildik. «Kaç 
kişli olacak?» deyince, kendisine, «Biz 'bunu •bileme
yiz. Kanun vazıı tahdit koymamış; 10 kişi de olur, 
10 bin ıkişi de olur. Kanun vazıının şayet 'böyle bir 
tahdit niyeti olsaydı «kahvede veya evin avlusunda 
yapın» derdi; herhalde sohbet içtin, Ikosikoca meyda
nı göstermezdi» dedik. Basın önünde (haklılığımı 
teslim etti. «Sayın Demire! gelecek mi?» deyince... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
ödleri koptu.. 

. TURGUT SÖZER (Devamla) — «Sayın Demi-
ırel Türk vatandaşı değil mi? Elbette gelebilir ve 
•sohbete katılabilir» cevabımı verdim. Ona da boy
nunu büktü ve «Doğru» dedi; anlaşmaya vardık. 
(ANAP sıralarından «Yalan» sesleri) 
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Arkadaşlarım burada, hepsi yalancı değil. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
TURGUT SÖZER (Devamla) — Ancak, itam ay

rılırken, «Ben yine de 'bir tetkik edeyim, size ayrıca 
bildiririm» demeyi ihmal etmedi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
TURGUT SÖZER (Devamla) —Ağalarına so

racak talbiî yani kapıyı analık bıraktı. 
HtLMt BtÇER (Sinop) — Yalancı!. 
TURGUT SÖZER (Devamla) — Sonradan kim

lerle diyalog kurduysa, bir saat sorara, sohbet top
lantısının yapılamayacağı; tevessül olunduğunda, mil
letvekillerine karşı devletin kolluk kuvvetlerimi kul
lanacağı mealinde ıtehditkâr bir yazıyı, Doğru Yol 
Partisi 'il merkezinde 'bize tebliğ ettirdi. 

Aslında, mi'Metvekıilerinıin sohbet toplantısı hak
kındaki ilgili kanun metninden, valiye, toplantının 
salimen yapılması zımnında tedbir alması için ha-
'ber verme gereğinden başka bir yetki verildiğine 
dair bir anlam çıkmasa da, faiz üzerimde durmadık. 
Yani kanunlar, taraflımızdan değil, idareciler tarafın
dan ve onlara güç verenler tarafından ihlal edil
miştir. Milletvekilleri, sohbet toplantısını haber verir 
ve yaparlardı; ama burna müsaade edilmemiştir. 

METİN ATAMAN (İsparta) — Kurultayda yap
saydın, 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Çünkü, olay
ların valiyi aştığını anlamamak için deli olmak, ya
ni, tabiri lamiyanesiyle, gaibi olmak ıgerefcir. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — «Amiyane» tabiri burada kullanılmaz sa
yın milletvekili. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Antalya'ya mü
teveccihen İsparta'dan ayrıldık. 3 milletvekili arka
daşımla Antalya'da vilayete muvasalatımızda, vilaye
tin girişinde erkânı devlet çift sıra olmuş, beklenti
deydi. Yukarıda öğrendiğimize göre, bir saat sonra 
gelecek sayım bakana intizar etmedelermiş... 

Biz yukarıda valinin odasına vardık. Yetkililer, 
vali 'beyin, sayın 'balkanı karşılamaya gittiğini söyle
diler. Vaktin gecikeceği, saat 17.00'den evvel Ibir yet
kili 'ile görüşmemliz gerektiği yolundaki isteğimize 
cevap alamadık. Vali muavinleri, beklentide olduk
ları sıradan ayrılıp yanımızı teşrif buyurmadılar. 
Bekleyebileceğimiz bir yer göstermeleri ricasında bu
lunduk; iltifat eden almadı. Ne özel kalemde ve ne 
de vali beyin misafirierinim 'beklediği yan odada bek
lememizle izin verilmedi. 

Sayın miHetvekıiieri, hiç kimse devamlı iktidar 
olamaz. Bir gün muhalefette olduğunuzda size 'bu 
muamele yapılırsa, milletvekili olarak üzüntü duy
mayacak mısınız? (DYP sıralarımdan alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Muhalefet dahi olamayacaklar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
TURGUT SÖZER (Devamla) — Biz, aşağı yu

karı bir saat, duyup gelen gazeteci arkadaşlarla bir
likte valinin odası önünde ayakta bekledik; vali mua
vinleri de aşağıda kapı önünde ihtiram sıralarında 
ayakta beklediler. 

Sayın bakanla vali bey teşrif ettiler, valinin oda
sına girdiler. Tabiî, bizi ve gazetecileri gören olmadı. 
Sayın Sökmenoğlu'nun içeriye saldığı görüşme isteği
ne önce validen ret cevabı aldık; ısrarımızı sayın ba
kana iletmemiz üzerine, sayın bakanın tavassutu ile 
vali bey bizi kabul etti. 

Antalya'daki 6 Ekim tarihli müracaatımız, yani 
partinin 6 Ekim tarihli müracaatı; 16'sında, noksan
ların ikmali için vilayetin yazdığı yazı ve aynı gün 
noksanların ikmali ile vilayete teslimi sonucu alınan 
«alındı» belgesi; 19'unda vilayetin, TÜSAV'ın önce 
müracaat ettiğine dair yazısıyla, bizim bittahkik, TÜ
SAV'ın 13'ünde, yani bizden 7 gün sonra müracaat 
etmiş olduğunu ispatlamamız neticesinde, vali, çare
siz kalıp, ayılıp, «öyle olmasa da Cumhuriyet Mey
danını vermeyeceği, Cumhuriyet Meydanında hiçbir 
zaman konuşma yapılmaması için önceden karar alın
mış olduğu» aynı yazının 4 üncü maddesinde de, 
«Ama istenirse pazartesi günü - yani Sayın Demirel' 
in, İsparta'da konuşacağı gün- miting için, o hiçbir 
zaman konuşulmamasına karar alınan Antalya Cum
huriyet Meydanını bize verebilecekleri» gibi mantığın 
almayacağı garipliklerle dolu bir cevap verdi; tefer
ruatı zaten hepiniz bilmektesiniz. Anlaşıldığı üzere, 
korku bizlerden değil, Sayın Demirel'dendir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 
Ecele faydası yok. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Olayın vukübul-
duğu pazar günü havaalanından dönüşte, içleri hınca
hınç sevgi dolu onbinlerce vasıta ve ayrıca da bir .in
san seli eşliğinde gelmekte olan Sayın Demirel, şeh
rin, sanki vatan düşmanlarından korunurcasına bari
katlarla devlet kuvvetlerince kuşandığını görünce, va
tandaşlarına konuşmasını şehir dışındaki meydanda 
yapmış ve onların galeyanını önlemek için, «Bunlar 
bizim polislerimiz, bizim kardeşlerimiz, bizim devle
timizin memurlarıdır; biz devletimize, polisimize kar-
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şı gelmeyiz. Sakın ola bir cam dahi kırılmasın. Biz 
demokratik haklarımızı, kanunlara itaat içinde de al
masını çok iyi biliriz» demiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sözer, süreniz doldu efendim; 
lütfen bağlayın. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Sonra ne ol
muştur? Tüm Türk basınının gözü önünde ve verilen 
güzergâhta, arkasında kendisini takip eden ve şehrin 
içinde ilerlerken daha da kalabalıklaşan sevgi seli için
de, Sayın Demirel'in kalacağı otele 20 dakikalık bir 
yol kaldığında, verilen emirleri uygulayamadıkları en
dişesine kapılan o beceriksiz vali ve emniyet müdü
rü, nereden çıktığı belli olmayan yüzlerce memurunu, 
Sayın Demirel'i sevmekten başka suçu olmayan sevgi 
ve muhabbet selinin üzerine saldırtmış, Türk insanı
nı Türk insanına coplattırmıştır. 

O akşam Talya Oteli salonlarında, yüzü gözü kan 
içinde ihtiyarlar, kafadan ve vücudunun muhtelif yer
lerinden yaralı gençler, Türk basınının değerli üyeleri 
ve hatta hatta basının ünlü ve büyük kalemşorları 
önünde halk tarafından saatlerce gözlenmiş iken, Sa
yın İçişleri Bakanı, tüm bunları bir kalemde inkâr et
miş ve bir kişiye dahi polisleri tarafından dokunul-
madığını yüce Meclisin huzurunda söyleyebilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sözer, sözünüzü keseceğim 
efendim; iki üç dakikanız geçti, lütfen efendim... 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Şayet bu olay
lar, bakanın söylediği gibi, coplanan dört milletve
kili tarafından... 

BAŞKAN — Sürenizi üç dakika aştınız efendim, 
lütfen... 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Bir dakika Baş
kan. 

BAŞKAN — Bir dakika olmaz efendim, üç da
kika geçtiniz, lütfen... 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Bu zavallı insan
lar, nasıl olup da basının huzurunda ve Talya Oteli 
salonlarında bu dört milletvekiline polisleri şikâyet 
ederlerdi, anlamak mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Sözer, lütfen bitirin efendim; 
Başkanlığı müşkül durumda bırakmayın. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Bitiriyorum, bi
tiriyorum. 

Yaptığınız bütün bu olayların dışında, şimdi de 
milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmaya yel
ten iyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Sözer, önergenin dışında ko
nuşmayın efendim, lütfen... 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Bu davranışla
rınızla nereye gideceksiniz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sözünüzü 
kestim efendim, buyurun. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Bir sözüm var. 

BAŞKAN — Bitti efendim, buyurun. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Sonuçlandırı
yorum. 

BAŞKAN — Bitti efendim, sözünüzü kestim, bu
yurun. 

TURGUT SÖZER (Devamla) - - Bitmedi, so
nuna geldim, bitiriyorum Sayın Başkan, bir dakika. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Sözer, lütfen kürsüyü terk edin efendim. 
TURGUT SÖZER (Devamla) — Sonuna gel

dim, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sözer, sözleriniz tutanağa 
geçmiyor; lütfen kürsüyü terk edin efendim. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Eski alışkanlıkla
rını hâlâ devam ettiriyorlar; demokrasiyi böyle tat
bik ettiler. 

BAŞKAN — 56 ncı sırada... (DYP sıralarından 
alkışlar) 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Daha çok söy
leyeceklerimiz var. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

56. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, te
rör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve el
çiliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/881) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Uraîın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Yok. 

Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş-
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57. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, 
İzmir - Tire İlçesine bağlı bazı köylerin sulama ve iç
me suyu sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, izmir MilfleHvekiM Hü
seyin Aydemir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?., Yok. 

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 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 
İşler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bölü
müne geçiyoruz. 

1 inci sırada, Giresun Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sen
dikalar Kanununun 28.8.1983 tarih ve 2882 sayılı 
Kanunla Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrası
nın Değiştirilmesi ve IBu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin görüşmeleri
ne başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Kanun teklifinin görüşmeleri ertelenmiştir. 
2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İsUmyeti'nin, Türkiye 
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I Soru ertelenmiştir. 
58. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 

Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
I Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve-
I rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
I (6/883) 
I BAŞKAN — 58 inci sıradaki, Kayseri Milletve

kili Muzaffer Yıldırım'ın sorusu, soru sahibinin izin-
| li olması sebebiyle ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

I Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil-
I letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Erzurum Milletvekili 
Sabahattin Araş, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyon 
Milletvekili Metin Batıbey, Sivas Milletvekili Musta
fa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Milletvekili Fenni 
Islimyeli'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
Teklifi ve Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
Gündemde bugün için görüşülecek başka bir ko

nu bulunmamaktadır. 
Gündemde bulunan konuları görüşmek için, 2 

Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

[ Kapanma Saati : 18.15 
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V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Gü

ney Afrika Cumhuriyetinden ray alınıp alınmadığına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/1408) 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın 

Veysel Atasoy tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

21.10.1986 
Mehmet üner I 

Kayseri 

1. 1983 yılında Güney Afrika Cumhuriyetinden 
40 milyon dolarlık ray alımı yapılmış mıdır? Böyle 
bir alım yapılmış ise bu alımın gerçekleştiği gün
lerde İDışişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti 
ile girilen bu ticarî ilişkiye karşı çıkmış mıdır? 

2. 1986 Yılında da T.C.D.D.'na ray alımı yapıl
mış mrdır? Veya yapılacak mıdır Yapılacak ise bu 
yine Güney Afrika Cumhuriyetinden mi almacak-
caktır? Konu ile ilgili Dışişleri Bakanlığının görüşü 
sorumuş mudur? 

3. T.C.D.D.'na ray alımı konusunda 1986 yılın-
da hangi devletlerin firmalarından ve hangi şartlarla j 
teklif alınmıştır? Bunu ayrı ayrı açıklar mısınız? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 24.11.1986 
Hukuk. Müşavirliği 

Hükmü : 525/15-724-58966 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 23.10.1986 gün ve 7/1408-7046/27892 sayılı 

yazınız; 
Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in Gü

ney Afrika Cumhuriyeti'nden ray alımına ilişkin ilgi 
yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş, cevapla
rımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1 : 
1983 yılında Güney Afrika Cumhuriyetinden 40 

milyon dolarlık ray alımı yapılmış mıdır? Böyle bir 
alım yapılmış ise bu alımın gerçekleştiği günlerde 
Dışişleri Bakanlığı,' Güney Afrika Cumhuriyeti ile 
girilen bu ticarî ilişkiye karşı çıkmış mıdır? 

Cevap 1 : 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce, 77 200 

ton ST 90 A kalitesinde ı(49.05 Kg/mt lik) ray için 
18.7.1983 günü eksiltme yapılmıştır. 
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CEVAPLAR (Devam) 

Kredili olarak yapılan bu eksiltmeye Güney Af
rika Cumhuriyet'inden Iscor firması dahil 12 firma 
teklifte bulunmuştur. 

İhale, en ucuz fiyatı veren Güney Afrika'dan Is
cor Ltd. Firmasına 22.11.1983 tarihli sözleşme ile si
pariş FOB Durban teslim toplam 30 988 080,— Gü
ney Afrika Rand'ı karşılığı 28 500 900 $ bedelle ve
rilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığının örneği ekli (Ek-1) 21.11.1983 
tarih ve BllE III. 127, 858, 483-5232 sayılı yazıla
rıyla bir Güney Afrika firmasına ihale yapılmasının 
siyasî yönden mahzurlu olacağı tbildiirilımiş olmasına 
rağmen, Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Ku
rulunun örneği ekli lflEk-2) 29.11.1983 tarih ve 141 
sayılı kararıyla ekonomik faydaları dikkate alınarak 
ihalenin yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Soru 2 : 
1986 yılında da TCDD'na ray alımı yapılmış mı

dır? Veya yapılacak mıdır? Yapılacak ise bu yine 
Güney Afrika Cumhuriyetinden mi alınacaktır? Ko
nu ile ilgili Dışişleri Bakanlığının görüşü sorulmuş 
mudur? 

Cevap 2 : 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu

nun söz konusu 29.11.1983 tarih ve 141 sayılı ka
rarındaki ekonomik fayda bulunduğu mülahazası 
ile TCDD Genel Müdürlüğünce yeni çıkılan ihale 
konusunda Dışişleri Bakanlığının görüşüne müracaat 
edilmesine lüzum görülmemiştir. 

Soru 3 : 
TCDD'na ray alımı konusunda 1986 yılında han

gi devletlerin firmalarından ve hangi şartlarla teklif 
alınmıştır? Bunu ayrı ayrı açıklarmısınız? 

Cevap 3 : 
TCDD Genel Müdürlüğünün 29.8.1986 tarihli 

eksiltmesine; Güney Afrika'dan Iscor Ltd., Japon
ya'dan Marubeni Corporation, Yugoslavya'dan Prog-
res, ingiltere'den IBritish Steel Corporation, italya' 
dan Deltasıder, Fransa'dan Le Materiel De Voie fir
maları iştirak etmiştir. 

Firmalardan eksiltme şartnamesinde belirtildiği 
üzere 18, 24 ve 36 metrelik raylar için ayrı ayrı fiyat 
verilmek, % 10 kredili olmak ve bu krediler verilen 
kurum veya kuruluşlarca teyit edilmek şartıyla tek
lif alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakam 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 21.11.1983 

Sayı : EÎÎE-III-127.858.483-6232 
Konu : (TCDD'nin açmış olduğu 

bir ihale hk. 
T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

ENKA Pazarlama İhracat ithalat A.Ş. Bakanlı
ğımıza ımüraoaaitl, T.C. Devlet Demiryolları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün 18 Temmuz 1983 tarihinde 
açmış bulunduğu 77 200 tonluk ray ihalesine Yugos
lavya PROGRES firması teklifleri ile katıldıklarım, 
teknik, ticarî ve Yugoslavya Hükümetinden temin edi
len kredi yönünden en uygun teklifi verdikleri inan
cında olduklarını, buna rağmen T.C.D.D. işletmesi 
Yönetim Kurulunca ihalenin Güney Afrika Birliği 
firması olan ve ihaleye anılan ülke para birimi ve kre
disi ile teklif veren ISKOR firmasına verilmesi hu
susunda karar alındığını öğrendiklerini bildirmiştir. 

ENKA A.Ş.'nin konuya ilişkin yazısında, dünyada 
pek çok ülkenin siyasî, ticarî ve ekonomik ilişkilerini 
durdurduğu Güney Afrika Cumhuriyetiyle ülkemizin 
•böyle geniş ıboyutlu bir ticarî ve ekonomik ilişki kur
masının, dış politikamız açısından mahzurlu bulunup 
bulunmadığı hakkında Bakanlığımızın görüşü isten
mektedir. 

iBilindiği gibi, anılan ülkenin izlemekte olduğu ırk 
ayrımı politikası nedeniyle Güney Afrika Cumhuri
yeti ile siyasî ilişkilerimiz bulunmamaktadır. Ayrıca, 
Birleşmiş Milletler çerçevesinde Güney Afrika ile si
yasî, diplomatik, ekonomik, ticarî, askerî ve nükleer 
alanda işbirliği yapılmaması yolunda alınmış olan ka
rarlara ülkemizce olumlu oy kullanılmış ve en son Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulunun bu istikametteki 
23 Kasım 1982 tarih ve 37/31 sayılı kararı da ülke
mizce desteklenmiştir. 

Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin bu 
durumu muvacehesinde, bahis konusu ihalenin bir 
Güney Afrika firmasına verilmesinin siyasî açıdan 
mahzurlu olacağı mütalaa edilmektedir. 

Keyfiyeti saygıyla bilgilerine arz ederim. 

Bakan Adına 
Volkan Vural 

Elçi 
Ekonomik İşler 

Genel Müdür Y. 

Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulu 

Karar No : 141 
29.11.1983 

Karar - 141 
1. D.D.Y. İşletmesi Genel Müdürlüğünün Güney 

Afrika'dan satın alacağı ray ihalesi konusu siyasî mah
zurları yönünden incelenmiş ve ekonomik faydaları 
dikkate alınarak ihalenin yerine getirilmesine, 

2. Canlı hayvan ihraç sürelerinin Kurul kararı 
ile uzatılmasına gerek olmadığına, konunun ilgililerce 
incelenmekte olduğuna, 

Karar verilmiştir. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

Zeyyat Baykara 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Adnan İBaşer Kafaoğlu 
Maliye Bakam 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Sermet Refik Pasin 
Devlet Bakam 

Kemal Cantürk 
Ticaret Bakam 

Mustafa Aysan 
Ulaştırma Bakanı 

Sabahattin Özbek Mehmet Turgut 
Tarım ve Orman Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakam 

Fahir İlkel İlhan Evliyaoğlu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Kültür ve Turizm 

Bakanı Bakam 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Kastamonu İli Azdavay İlçesi PTT binasının ne za
man yapılacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Aiasoy'un yazılı cevabı (711423) 

Türkiye Büyük Millet Meclisti! Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın
dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Kastamonu İli Azdavay ilçesinde PTT 
binası yeri alındığına göre, PTT bina inşaatı ne zaman 
yapılacaktır? 
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Soru 2. Azdavay İlçesi PTT personeli takviye edi
lerek daha iyi bir hizmet verilemez mi? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 24.11.1986 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-15 723-60427 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3.10.1986 tarih ve Kanunlar K. D. Bşk. 

7/1423-7103/28092 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

Azdavay İlçesi PTT binasının yapımına ilişkin ilgi 
yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş, cevapları
mız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Kastamonu İli Azdavay İlçesine PTT bi
nası yeri alındığına göre, PTT bina inşaatı ne zaman 
yapılacaktır? 

Cevap 1. Azdavay İlçesi PTT binası 1986 yılı 
programında olup ihalesi için bu yıl yetki verilecektir. 

Soru 2. Azdavay llçesii PTT personeli takviye 
edilerek daha iyi bir hizmet verilemez mi? 

Cevap 2. Azdavay İlçesi PTT merkezinin halen 
17 adet kadrosu olup tamamı doludur. Ayrıca yeni 
elemana ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakanı 

3. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Devlet 
Planlama Teşkilatınca doğu ve güneydoğu illerinde 
verilen teşvik belgelerine ve bu bölgelerdeki kamuya 
ait üretim tesislerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in yazılı cevabı (7/1429) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Paşa Sarıoğlu 

Ağrı 

Hükümetinizin işbaşına geldiği günden beri işsizlik, 
yatırımsızlık, gelir dağılımındaki bozukluk ve fakirleş
me ile her zamankinden daha çok karşı karşıya kalan 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri ile ilgili olarak; 

1. Hükümetiniz döneminde Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da hangi dilerde hangi yatırımlar için DPT 
tarafından kimlere teşvik belgesi verilmiştir? (Liste 
halinde belirtilmesi). 

2. Bu yatırımların her birinin öngörülen maliyeti 
ne kadardır? 

3. Teşvik verilen yatırımlardan hangileri kamu 
kuruluşları, özel idare ve belediyelere, hangileri özel 
sektöre aittir? (Her il için liste halinde belirtilmesi). 

4. Bu yatırımlar için nerelerden ne ölçüde kredi 
sağlanmış ve ne-ölçüde ödeme yapılmıştır? 

5. Bu yatırımlardan bugüne kadar hangileri hangi 
illerde tamamlanmış, işletmeye açılmış ve üretime geç
miştir? Bunlarda kaç işçi çalışmaktadır? (Kamu ve 
özel kesim yatırımları için ayrı ayrı belirtilmesi). 

6. Yapımı devam eden yatırımlar hangileridir? 
(Her il için liste halinde belirtilmesi). 

7. 19 il olarak saptanan ve gerice yöreler olarak 
bilinen bu illerde halen hangi kamu üretim tesisleri 
vardır? Bunlar bugün hangi kapasite ile çalışmaktadır
lar ve her birisindeki işçi sayısı ne kadardır? 

8. Bu 19 ildeki tesislerden hangileri hangi tarih
lerde kapanmış, kapatılmış veya satışa çıkarılmıştır? 
(Her il için liste halinde belirtilmesi). 

9. Soru 8'deki üretim tesislerinden her birinde 
kaç kişi çalışmaktadır? 

10. (Kapatılan veya kapatılması düşünülen üretim 
tesisleri için hükümetçe başkaca ne gibi önlemler dü
şünülmektedir? 

11. Soru 8\leki üretim tesislerinin bugünkü fiyat
larla bedelleri ne kadardır? (Her il için liste halinde 
belirtilmesi). 

12. Bu bölge için ne gibi yeni kamu üretim tesis
leri planlanmış veya planlanması düşünülmektedir? 

13. Bu 19 ilin her birinde millî gelir ortalaması 
kişi başına ne kadardır? 

14. iBu 19 ildeki işsiz sayısı ne kadardır? (Her il 
için ayn ayrı bildirilmesi). 

15. Bu bölgelerde işsizliğin azaltılması için hü
kümetçe ne gibi önlemler düşünülmektedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/3013 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.BJM.M. Başkanlığının 31.10.1986 tarih 

ve 7/1429 7112/28076 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 13.11.1986 tarih ve 18/106-2095 
06059 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı ile Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) 
yazıları ile tarafımdan cevaplandırılması istenen Ağrı 
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Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun yazılı soru önergesine 
verilen cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ağrı Milletvekili Sayın Paşa Sarıoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesi Cevabıdır. 

1. Hükümetimizin iş başına gelmesinden itibaren 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine verilen teş
vik belgeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda veril
mektedir. 

Toplam 
Belge Yatırım • îstihdâm 
Adedi (Milyon TL) (Kişi) 

1984 119 101 649 5 162 
1985 174 302 400 14 048 
1986* 219 540 404 12 808 

2. Verilen teşviklerle öngörülen yatırımların 
toplam tutarları yukarıdaki tabloda verilmektedir. 
Projeler (Firmalar) .bazında çok ayrıntılı bilgiler ekte 
tarih ve numaraları verilen Resmî Gazetelerde yayın
lanmıştır (Ek 1). 

3. Teşvik alan firmalar yatırım konuları itibariyle 
farklı finansman kuruluşlarına 'başvurmaktadırlar. Bun
lar arasında Kamu ortaklığı olanlara «Kamu Ortaklığı 
Fonu» kaynaklarından imkânlar sağlanmıştır. 

4. Yedinci soruda 19 adet olarak ifade edilen ilden 
hangilerinin kastedildiği anlaşılamamaktadır. Bu 

(•*) Ocak - Eylül ayları itibariyle 9 aylık verilerdir. 
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kapsam açıklığa kavuşturulmadan 7, 8, 9, 11, 13 ve 14 
numaralı soruların cevaplandırılması imkân dahilinde 
görülmemektedir. 

5. Onuncu soruda değinildiği gibi üretim tesisle
rinin kapatılması söz konusu değildir. Burada kaste
dilen yarım kalmış kamu yatırımları ise bu konuda 
ilk değerlendirme çalışması 1980 Yılı Programı döne
minde yapılmıştır. Bu değerlendirme ve fizibil olma
yan yatırımlar tamamen durdurulmuş, ancak parasal 
imkânsızlıklar yüzünden bir süre için ertelenen kamu 
yatırımlarının çoğu zaman içinde yeniden ele alınmış 
ve bunların bir kısmı ekonomiye kazandırılmıştır. Ör
nek olarak, Kars - İğdır ve Van - Erciş Şeker Fabri
kaları ile Sümerbank'a ait İğdır Pamuklu Dokuma te
sisleri zikredilebilir. 

6. Onikinci soruda cevabı aranan Kamu üretim 
tesisleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler yıllık Yatırım Prog
ramlarında verilmektedir. 

7. Onbeşinci soruda değinilen işsizlik konusuna 
tamamen bölgesel bazda yaklaşmak yeterli görülme
mektedir. Konuya genel kalkınma ve yatırım politikası 
çerçevesinde çözüm sağlanabilir. Buna rağmen Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde programlanan 
yatırımların istihdam yoğun olmasına önem ve önce
lik verilmektedir. Bölgede devam etmekte olan proje
lerin tamamlanması ile işsizliğin önemli ölçüde azala
cağı beklenmektedir. Konunun kalıcı çözümüne ilişkin 
politika ve tedbirler plan ve yıllık programlarda yer 
almış bulunmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik Uygulama Baş
kanlığınca 9.1.1984 ve 4.10.1986 Tarihleri Arasında 
Verilmiş Bulunan Teşvik Belgelerinin Yayınlandığı 
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Resmî Gazetelerin Tarih ve Sayılarını Gösteren Liste. 

Tarih Sayı Tarih Sayı 

9.1.1984 
9.1.1984 
7.2.1984 
13.3.1984 
2.4.1984 

21.5.1984 
8.7.1984 
10.9.1984 
11.9.1984 
11.11.1984 
11.12.1984 
6.1.1985 
2.2.1985 
15İ3.1985 
9.4.1985 

18276 
Mükerrer 
18305 
18340 (tptal) 
18360 (İptal) 
18407 
18452 
18511 
18512 
18572 
18602 
18637 
Mükerrer 
18695 
18720 

27.5.1985 
22.7.1985 
1.8.1985 

14.9.1985 
5.11.1985 
20.2.1986 
4.3.1986 

27.3.1986 
22.5.1986 
2.6.1986 
7.9.1986 
30,9.1986 
4.10.1986 
4.10.1986 

18766 
18819 
18829 
18868 
18919 
19025 
19037 
19060 
19114 
19125 
19224 
19237 
19241 
19241 (Mükerrer) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

31 İNCİ BİRLEŞİM 

27 . 11 . 1986 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUMLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Uşak Millet vekili Yusuf Demir ve 16 arka
daşının, Afyon Alikaloid Fabrikasının zaımanmda bli-
tirüemıemesiinden doğan zararları ve Fabrikanın ek-
csiik tesüım alınması iiçin yetkililere 'baskı yapıldığı id
dialarını tepsit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 ünoü maddederi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasma ilüşkin önergesi (10/33) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — tlstanlbuü Milletvekilli Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

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

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

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence üe öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
•oru önergesi (6/702) (1) 

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

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

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

8. — İstanbul Milletvekilli İbrahim Uıral'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgiıllin, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (67751) 

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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12. — Tokat Milletvekili Enver özoan'm, davası < 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) I 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmıi Nalbanto'ğlu' 
nun, 19S6 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve j 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/833) (1) 

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

15. —- İstanbul Millet vekili Günseli Özkaya'nm, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan i 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

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

17. — Konya Millet vekili Salim Erdlin, 'bazı böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8'60) (1) 

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

19. — Sinop Milletvekili Barış Can'm, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş- J 
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

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

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

22. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ tünde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl- -
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka- I 
nmdan sözlü soru önergesi (6/789) I 

23. — Manisa Mıületvökili Abdullah Çakırefe'nin, I 
Ayvalık - Sarımsaklı Eğitlim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) I 

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

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

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

27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğîtim Gençlik ve Spor Balkanından sözfllü soru öner
gesi (6/800) 

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

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

30. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Ortadoğu 
(ilkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

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

32. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagü'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına iliş/kin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

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

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

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



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

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

38. — Kahramanmaraş Milletvekilli 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) 

39..— 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) 

40. — 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) 

41. —Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl ilinde yıkımına başlanan Çimento Fab
rikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 

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

43. — 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) 

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

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

46. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 
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47. — 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) 

48. — 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) 

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

50. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yüın-
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

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

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

53. — Diyarbakır Milletvekilli Mahmud Altun-
akar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi {6/871) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezd't'in, Kahramanmaraş -• Andırın Orman İşletme 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve ımüteahhMeııe tahsisine Miskin Tarım Or
man ve Köyişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

55. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, Doğ
ru Yol Partisi tarafından Antalya'da düzenlenen top
lantıyla ilgili olarak Antalya Valisi ile Emniyet Mü
dürünün tutumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/880) 

56. — İstanbul Milletvekilli İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

57..— İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İz
mir - Tire İlçesine bağlı bazı köylerin sulama ve iç
me suyu sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 



58. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yuldırım'ın, 
Kayseri tünde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine iKşkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

7 
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) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayaztt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
ıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni lısimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili llhsan Tomlbuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) OS. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.114986) 


