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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, 

Doğu İğdır Sulama Projesinin, istimlak edil
meden, tapulu ve ekili araziler üzerinde uygu
lanmaya başlanmasının usulsüzlüğü hakkında 
gündem dışı konuşması 

2. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati 
Cengiz'in, gecekondu yıkımları ve konut ihti
yacı hakkında gündem dışı konuşması 

3. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, 
demokrasimiz üzerinde iç ve dış etkenler ko
nusunda gündem dışı konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Belçika'ya gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne 
kadar Millî Savunma Bakanlığına, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in vekillik 
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etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1194) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Parlamentolararası. Türkiye - Avusturya Dost
luk Grubu Kurulmasına ilişkin Başkanlık tez
keresi ve ekli liste (5/119) 

V. — SEÇİMLER 
1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis

yonunda açık bulunan iki üyelik için seçim 100 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 100,112 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 100 
1. — istanbul Milletvekili Günseli Özka-

ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi ön
lemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru 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 ilinde işkence sonucu meydana 
geldiği iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Baiha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
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100 

100 
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iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 100 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 101 

6. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 101 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil' 
in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı 
sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret (Bakanın
dan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in cevabı (6/709) 101:102 

8. — tstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş Fe
derasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/742) 102 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar' 
in, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir 
vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan iş
lemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/826) 102 

10. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
davası devam eden bir gazete hakkındaki be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767) 102 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Ma
yıs aylarında yurt dışına giden üislf düzey gö
revlilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 102 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını teh
likeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin Baş-
bakandn sözlü soru önergesi (6/778) 102 

13. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurre-* 
zak Ceylan'm, Gaziantep Güneydoğu Tarım 
Satış ve Kredi Kooperatifleri (Birliğinin EMAK 
A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/781) 102 

14. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay 
üreticilerinin AKFA Firmasından alacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) 102 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin 

I Sayfa 
I görevinden alınma nedenine ilişkin İçişleri 
I Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 102 

16. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
I in, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı ola-
I rak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin 
I İçişleri Bakanından sözlü isoru önergesi (6/789) 103 
I 17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
I in, Yol-lş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan 
I genel kuruluna katılan bazı misafirlerin kong-
J reden çıkarılmaya davet edildikleri iddiasına 
I ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/797) 103 
I 18. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
I Türk kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 
I tarafından düzenlenen baloya ilişkin Başba-
I kandan sözlü soru önergesi (6/798) 103 
I 19. — Tunceli Milletvekilli Musa Ateş'in, 
I suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulandığı 
I iddia eilen yönteme ilişkin Başbakandan sözlü 
I soru önergesi (6/799) ' 103 

20. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
I Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmen-
I lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/800) 103 

21. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıl-
I dırım'ın, Tunceli İlinde meydana geldiği iddia 
I .edilen bazı olaylara ve sorumlularına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 103i 
22. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 

I in, YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı 
I yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve 
j Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/810) 103 
I 23. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
I kaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer tak

ma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/812) 103 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
I Erol'un, 'sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
I olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi (6/813) 103 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
I Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc-
I retle çalışanların durumlarına ilişkin Başba-
I kandan sözlü soru önergesi (6/814) 1031 

26. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
I Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine iliş-
I kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 103, 

27. — tstanbul Milletvekili Günseli özka-
I ya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı sözcük-
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lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
.(6/821) 104 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan ıBayezit'dn, Onur Işhanında çıkan 
yanığının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824) 104 

29. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
lin, bir milletvekiline Anayasanın 82 nci mad
desine göre Balkanlar Kurulunca geçici ıgörev 
verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/831) 104 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibant-
oğlu'nun, Bingöl İlinde yıkımına 'başlanan Çi-
menıto Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/884) 104 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, (belediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar 
çalışmalarına ilişkin (Başbakandan siözlü soru 
önergesi 1(6/888) 104 

32. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri Belediyesince evleri ve işyerlerli yı
kılan vatandaşların mağduriyetlerinin önlen
mesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/889) 104 

33. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
ara seçimlerde yapıldığı iddia edilen bir pro
pagandaya ilişkin' Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/827) 104 

34. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, Marmaris Aktaş mevkiindeki or
manlık alanın intifa hakikinin Türküye Ziraat
çılar Derneğine verilmesine dair taalhlhüt se
nedinin tek taraflı olarak feshedildiği iddiası
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/828) 104 

35. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacı-
gii'in, Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi 
kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz yönde 
•etkilediği iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/835) 104 

36. — Tekirdağ Milletvekilli Salih Alcan'ın, 
Çerkezköy Endüstri Meslek UJsesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/838) 104 

37. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nıın, 
Ağrı İlinde içme suyu olan ve olmayan köy
lere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka-

Sayfa 
nından sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın cevabı (6/839) 105:106 

38. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Af
şin İlçesi Arıtaş Kasabası Çataikderesi Göleti-
nin fizibilite ve proje çalışmalarına Miskin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 106 

39. — Kalhramanmaraş Milletvekili M'eh-
ımet Turan IBayezitMn, Kalhramanmaraş tün
de kaliteli pamuk yetiştirilebilmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından ısözlü soru önergesi (6/844) 106 

40. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf YüceFin, Zonguldak Kömür Havzasın
da 1986 yılında meydana gelen iş kazalarına 
ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/845) 106 

41. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf YüceFin, Ordu - Aybastı İlçesi Belediye 
Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu 
ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı 
(6/846) 106:108 

42. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücelen, Zonguldak - Bartın özel tip 
cezaevindeki mahkûmlarla ilgili bazı uygula
malara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/847) 108 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş -
Andırın Orman İşletme Müdürlüğü sahasın
dan elde edilen odunların üretici köylüye ve 
müteahhitlere talhsli'sine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri .Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 108 

44. — İstanbul Milletvekili İbraihim UraF 
m, terör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı 
örgüt ve elçiliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/881) 108 

45. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde
mirin, İzmir - Tire İlçesine bağlı bazı köylerin 
sulama ve içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu ve 
Devlet 'Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/882) 108: 

1111 
46. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-

dırım'ın, Kayseri İllinde yapılması düşünülen 
raylı sistem için Devlet Planlama Teşkilatınca 
teşvik belgesi verilip verilmediğine ilişkin Baş
bakandan sözlü ısioru önergesi (6/883) 111! 
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B) Yazılı Sorular ve Cevapları 112 
1. — Erzurum Mitletvekıilli Hiilimü Nalbant-

oğlu'nun, belediye meclisine ait tutanakların 
muhafaza edilip edilmediğine ilişkin sorusu 

' ve içişleri flaıkanı Yıldırım Aklbulüt'un yazılı 
cevabı (7/1376) 112:113 

2. — Balıkesir Milletvekilli Davut Albacı-
gil'in, Bursa - Mustafakemalpaşa İlçesi Tepe
cik Köyünün yol sorununa ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H, Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/1393) 113 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlü'nun, Güney ve Güneydoğu Ana-
doluda cereyan elden yılkıcı ve bölücü olaylara 
ilişkin sorusu ve İçişleri IBakanı Yıldırım Ak-
bulufun yazılı cevabı (7/1410) 113:114 

4. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalıbant-
oğlu'nun, Kastamonu llıi Daday ve Azdavay 
ilçelerinin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'm yazılı cevabı (7/1434) 115 

5. — İstanbul Milletvekili Yıtaaz İhsan 
Hastürk'ün, Gazi Eğitim Fakültesinde eğitim 
gören ilkokul öğretmenlerinden ilköğretim 
müfettişliğine atananlara ilişkin sorusu ve Milli 
Eğicim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1445) 115:116 

6. — Hatay MillfeUVekili Mustafa Murat 
Sökraenoğlu'nun, İran Meclis Başkanının Ker
kük ile illgiM demecine ve bu hususta ne giibi 
tedbir alındığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/1446) 116: 

117 

Sayfa 
7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Ankara Belediyesince yapılan raylı 
toplu taşım sistemi ön projesine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbuiuıt'un yazılı 
cevafbı (7/1449) 117:119 

8. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu*nun, tarımsal amaçlı bazı faaliyetler için 
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'ndan 
prim ödenmemasinin nedenine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Tarım Orman ve (Köyişleri 
Balkanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevalbı 
,(7/1452) 119:120 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 111 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 
22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı 
Sendikalar Kanununun 28.8.1983 tarih ve 2882 
sayılı Kanunla Değişik 60 mcı Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 111 

2. — Erzurum Milletvekili Salbahattin Araş, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahraman
maraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Mil
letvekili Metin Balıibey, Sivas Milletvekili Mus
tafa Kemal Palaioğlü ve Balıkesir Milletvekili 
Fenni Isliimyelli'nin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçltüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili 
İhsan Toımlbuş'un, Türkiye Büyük Milat Mec
lisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 
1 inci Ek) 112 

• > • • - < « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açidı. 
Tunceli Milletvekilli Ali Rıdvan Yıldırım, gündem

de yer alan Türkiye Büyüde Millet MecıM İçtüzüğü 
teklifi ile ilgili kavramlar; 

Muğla Milletvekili İdris Gürpınar da, Muğla İli 
Gökova - Kemerköy Termik Santralı inşaatı; 

Konularında gündem dışı ıbirer konuşma yaptılar. 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir ve 16 arkadaşının, 

Afyon Alfcaloid Fabrikasının zamanında ıbitirillme-
mesinden doğan zararları ve fabrikanın eksiiık teslim 
alınması için yetkililere !baslkı yapıldığı iddialarını tes
pit etmek lamacıyila ıbir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesinin (10/33) öngötrüşmeleri tamamlandı; 
Meölis araştırması açılması reddedildi. 

Edkne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, İs
tanbul, Akara ve İzmir illeri ıbüyükşehir ve ilçe be-
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iediyelerine 'bağışta bulunan gerçek ve tüzelkişilere 
ve 'bağış miktadarına (6/849), 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, Ayva
lık - 'Sarmıısaiklı Eği'Cim, Spor ve Turistik Tesislerine 
(6/796), 

Kahımnanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 
in, ıbir milletvekili adayının ara seçim gezilerinde, 
pllıaka yerine soyadının yazılı olduğu levha taşıyan bir 
araçla dolaştığı iddiasına (6/822), 

Diyanbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Diyarba
kır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatandaşın 
ölüm nedenine (6/837), 

Diyarbakır Miletvekili Mahmud Altunakar'ın, 
Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahallesindeki 
(mesken yıkımı olayına (6/871), 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözelin, Doğru Yol 
Partisi: tarafından Antalya'da düzenlenen toplantıyla 
ilgili olarak Antalya Valisi iıle Emniyet Müdürünün 
tutumlarına (6/830), 

Bişkin sözlü sorularına, içişleri Bakanı Yıldırım 
Akbuluıt; 

Matay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'tan alacaklarına 
Miskin (6/877) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı ve Baş- • 
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem; 

Oevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara 'kar
şı görüşlerini açıkladılar. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanıtoğlu'nun, 
toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin (6/865) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem cevap verdi. 

{6/596), (6/598), (6/610), (6/702), (6/631), (6/696), 
(6/742), (6/767), (6/833), (6/778), (6/781), (6/868), 
(6/812), (6/821), (6/839), (6/882) numaralı sözlü so
rular, ilgili bakanlar; 

(6/709), (6/797), (6/800), (6/810), (6/828),. (6/835), 
(6/838) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri ve ddgiM 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/826) numaralı sözlü soru, soru sahibi görevli 
bulunduğundan; 

(6/784), (6/789), (6/798), (6/827), (6/881) numaralı 
sözlü sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından, ıbir defaya mahsus olmak üzere; 

(6/799), (6/876) numaralı sözlü sorular, mehil ve
rildiğinden; 
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(6/813), (6/814), (6/817), (6/845), (6/846), (6/847), 
(6/883) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri izinlü 
bulunduklarından; 

(6/824), (6/884), (6/842), (6/844), (6/879) numaralı 
sözlü sorular, soru sahiplerinin aynı birleşimde görü
şülmüş başlka soruları bulunduğundan; 

(6/831) numaralı sözlü ısoru da, soru sahibi ve 
TBMM Başkanlık temsilcisi Genel'Kurulda hazır bu
lunmadığından; 

Ertelendiler. 
(6/751), (6/819), (6/860), (6/782), (6/808) numaralı 

sözlü sorular, soru sahipleri 'iki cevap gününde de Ge
ndi Kurulda hazır bulunmadıklarından düştü. 

Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun (6/874) sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; sorunun geri 
verildiği bildirildi. 

Giresun Mİletvdkü Burhan Kara ve 22 Arkada
şının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikallar Ka
nununun 28..8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu (2/327) (S. Sayısı : 459) ile 

Erzurum MiMe'tvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletve
killi Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Millet
vekilli İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu (2/191, 
2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek); 

Raporları üzerindeki görüşmeler, komisyon yetki-
Hilerİ Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından erte
lendi. 

2 Aralık 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 18.15te som verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Kırklareli 

Arif Ağaoğlıt Cemal özbilen 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
28 . 11 . 1986 Cuma 

Teklif 
1. — Anlkaıa Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 

16 Arkadaşının, Emniyeti Umumiye İdaresinin Ne
zaretli Altımda Buiiunduırulma Ceza ve Tedbirlerinin 
Yürürlükıten Kaldınlıması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/380) (Adalet Komisyonumla) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.11.1986) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuma-
kar'ım, olgunlaştırma enstitülerine ilişkim. Kültür ve 
Turizm Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/890) 
(Başkanlığa ıgeliş ıtarihi : 27.11.1986) 

2. — Diyaribakiır Milletvekili Mahmud Altuna-
Ikar'ın, Diyarbakır İlimde 'turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çMışımıalaır yapidığıma ilişikin Kültür ve Tu
rizm Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/891) (Baş
kanlığa geliş tarihli : 27.11.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Gaziantep Milletvekili Peyzulllah Yıidırır'ıın, 
Jandarma Genel Komutanlığı tarafımdan Ankara -
Beytepe Köyünde ıtapu tahsis belgeli 'bazı yerlerin 
askerî 'bölge ilan edildiği iddiasına ilişikin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1472) (Başlkamliğa 
geliş tarihi : 27.11.1986) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuma-
kar'ım, millî kültürün gelişmesi için alınan önlemle
re ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1473) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.11.1986) 

1 . 12 . 1985 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı 

ödenmesi Hakkında Kamumda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/809) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuma) (İBaşkamlığa geliş tari
hi : 1 . 12 . 1986) 

Teklif 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisimin 139 Üye
si Taralından Verilen (5 Üye knzasımı Geri Aldığını 
»irer Tezkere 'ile Başkanlığa 'Bildirmiştir), 7.11.1982 
Gün ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın Geçici 4 üncü Maddesinin Yürüdükten Kaldırıl-
muaşırna Dair Kanun Teklifi (2/381) (Anayasa Ko-
mıisıyomuma) (Başkanlığa geliş ıtarihi : 25 . 11 . 1986) 

Sözlü Soru Önergesi 

il. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev
li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde 'bulunduğu iddia
sınla ilişiklin Başbakandan sözlü soıru önergesi (6/892) 
(Başkanlığa geliş /tarihi: 28 . 11 .1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'banıtoğlu' 
nun, milletvekili lojmanları inşaatı içim 'ödenen son 
hafcediş ıtuıtarına ilişkim Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanımdan yazılı soru önergesi. (7/1474) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30 . 10 . 1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbanltoğlu* 
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeraltı oto ve 
otobüs garajı inşaatına ait hakedişierin düzenlen
mesine ve kontrolüne ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1475) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30 . 10 ± 1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibamtoğlu' 
nun, MMÎ Egemenlik Parkı'nın maliyetine ilişkin 
Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı so
ru önergesi (7/1476) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30 . 10 , 1986) 

4. — isitanfbul Milletvekili Yılmaz Ihsam Hasitürk' 
ün, günlük bir gazetenin 30 . 11 . 1986 ıtarihlii nüs
hasında yeralan Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili 
iddialarına ilişkin, Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1477) (İBaşkamlığa geliş tarihi : 1 . 12 . 1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Süleyman Yağcıoğkı (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

•ffl, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama, ya
pılacaktır, 

(YökHiama yapıldı.) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Doğu İğ

dır Sulama Projesinin, istimlak edilmeden, tapulu ve 
ekili araziler üzerinde uygulanmaya başlanmasının 
usulsüzlüğü hakkında gündem dışı konuşması . 

BAŞKAN — Gündem dışı söz 'isteyen arkadaş
larımız var; sırasıyla söz vereceğim : 

Sayın Ömer Kuşhan'ın, Kars İllinde sulama pro
jeleriyle ilgili yapmış olduğu bir incelemesi var; onun 
üzerinde söz istemiştir; kendilerine söz veriyorulm. 

Buyurun Sayın Ömer Kuşhan. (SHP sıralarından 
alkışlar.) 

Süreniz beş dakika efendlim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkanım. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygıdeğer üyeleri; bugün size bu gündem dışı konuş
mamda, gerçekten üzerinde çok ciddiyetle durulması 
gereken bir uygulamanın sonuçlarından bahsetmek 
is'tiyorum. 

Sayın milletvekiller'i, elbette ki, devlet güçlüdür; 
elbette ki devlet yönettiği insanları, yani mıületiinli is
tediği zalman, istediği şekilde yönlendirebilir; elbette 
'ki, devlet, milletlinin, yani yönetiminde bulunduğu in
sanların menfaatlerini gerektiren konularda 'birtakım 
girişimlerde bulunabilir. Bunun en güzel örneği de, 
karşılıklı diyalog kurülımialc suretiyle parlamenter de
mokratik sistemle yönetilen, demokrasiyle yönetilen 
ülkelerde, demokrasiyle yönetilen toplumlarda görü
lür. 

'BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın mlilletvekilleri, bir milletvekili olarak şiim-i 
di sizlere, çok objektif olarak, çok objektif boyutlar-: 
da kalmak suretiyle sunacağım bir gerçeği, Türkiye" 
de milletin huzurunda veya milletin düşüncesinde dev
letlin hangi boyutlarda algılanması gerektiğini hükü
metlin hangi boyutlarda devletin 'bu görüntüsünü tah
rip edici davranışlar veya eğilimler gösterdiğini özel
likle, gözlerinizin önüne sergilemek ve kesinlikle üze
rine eğileceğinizden emin bulunduğum, parlamento 
üyesii olmanın, yani milletvekili olmanın size vermiş 
olduğu görevi noksansız yerine getireceğinizden de 
emin bulunarak sizinle tartışmak ve size aktarmak 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, geçen hafta salı ıgünü Ge-
*nel Kurulda sizlerle beraberdim, çarşamba günü 
Kars'a gitmek mecburiyetinde kaldım. Temsil etti
ğim ilde, devletin, devlet imajının, yönetenler, görev
liler tarafından böylesine tahrip edilmesi karşısında 
çok normaldi ki, ben bir milletvekili olarak, bura
da çok kutsal saydığım görevimi, çalışmalarımı bı
rakıp, beni seçip kendilerini temsil etmek üzere bu
raya göndermiş insanlarımın yanıma gitmek, onların 
derelerine deva olmak veya ortak olmak en azından 
ve orada gördüğüm acıklı manzaraları da çaresini 
bulaşınız diye size getirmek görevinin idraki içeri
sinde olduğum için gittim. 

Manzara şudur sayın milletvekilleri: Türkiye 
(Büyük 'Millet Meclisince kabul edilmiş olan yasa
lar vardır; elbette ki, devlet bir tesis kurmaya te
mayül edebilir, elbette ki devlet istediği tesisi, 
vatandaşın tapulu arazisi dahi olsa, istimlak etmek 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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suretiyle üzerine kurabilir; elbette ki, devlet, vatan
daşının yarınlarda hem mahsulünü, hem gelirini, 
hem de yaşamını daha güzel hale getirebilmek için 
bazı girişimlerde bulunulabilir ve yine «[betteki, 4ev-
let, bunu yaparken vatandaşın tapulu arazisi de ol
sa kullanacağı araziyi istediği şekilde istimlak ede
bilir; ama bu elbefctekilerin arkasında uyulması ge
reken bir tek şey vardır ki, benim anladığım, bizim 
anladığımız, olması gereken devlet, doğrudan doğ
ruya yasaları uygulayan devlettir arkadaşlarım. 

Bir memleket düşününüz ki süz, sabahleyin er
ken kalkan, muhtarlığını ilan eder; br memleket dü
şününüz ki siz, «Ben size hizmet ediyorum» diye 
devlet, oradaki insanların arazilerini elinden alır, ta
pulu arazilerin üzerine alabildiğine tesisler kurma
ya çalışır ve oradaki insanları perişan eder ve «Ben 
size hizmet ediyorum» düşüncesinden hareketle, ara
ziyi istimlak etmeden bunları yapmaya kalkışır! Ben, 
böyle bir devletin yarınlarda ne getireceğinden endişe 
ettiğim ve sizlerin de endişe edeceğinizi bildiğim için 
bu konuyu sizlere iletiyorum sayın milletvekilleri. 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Konuyu 
söyleyin de ne olduğunu bilelim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sabrediniz sa
yın imilletvekilleri, daha anlatacağım; meselenin va
hametini size anlatabilmek için kelamlar, kelimeler 
yetmiyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım, lütfen. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Olay şudur sa
yın milletvekilleri: Doğu Aadoluda, Kars İlinin en 
güney ucundaki Aralık İlçesinde, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünce «Doğu İğdır Sulama Projesi» 
diye bir proje gerçekleştirilmektedir. Elbette ki, bu 
proje gerçekleştiğinde, devlet, görevini yapmış ola
cak; elbette ki oradaki araziler daha verimli olacak, 
elbette ki oradaki arazi sahipleri daha çok ürün 
alacaklardır; bu çok .normaldir, çok tabiîdir. Yalnız, 
tabiî olmayan; yalnız, anormal olan; yalnız uygun 
olmayan ışudur: Devlet orada bu tesisi yaparken, ilk 
evvela şu sistemi uygulamıaik mecburiyetindedir; çün
kü, yasalar bunu emretmektedir : 

Projenin gerçekleştireceği arazi ekilidir sayın mil
letvekilleri. Arazi, müteahhit firmaya teslim edil
meden evvel, arazinin, üzerinde ekili bulunan bölüm
lerinin ve ürünlerinin tespit edilmesi gerekir. Bu, 
devletin bir görevidir. Tespit edilmiş olan bu bö
lümlerdeki ürünlerden mütevellit, vatandaşın uğra
yacağı zararların bedeli, onun adına bankaya yatırı-
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I lir veya Ödenir. Vatandaş bu parayı alır veya almaz, 
I itiraz eder veya etmez, mahkemeye gider veya git-
I mez, onlar sonraki iştir; ama devlet bunu yapmak 
I mecburiyetindedir. 
I Yine, devlet, araziyi istimlak' etmeden evvel, 
I arazinin içerisine makineleri sokacak müteahhide 
I araziyi teslim edemez sayın milletvekilleri. Dağ ka-
I nunu dahi bu derece aoayip şekilde uygulanamaz. 

I Şu anda, Aralık İlçesindeki vatandaşlarımın ta-
I pulu arazileri devlet tarafından alabildiğine gasbe-
I dilmişti; istimlak edilmeden müteahhit firmaya 
I teslim edilmiş ve müteahhit firma yaklaşık 1.9.1986 
I tarihinden beri araziyi kazmaktadır, araziyi tahrip 
I etmektedir, ekili alanları tahrip etmektedir. İşin acı 
I tarafı da, benim oradaki insanlarım, bizim oradaki 
I insanlarımız, araziyi tahrip eden (firmanın makine-
I [erinin karşısına çıkamamaktadırlar. 

BAŞKAN — Lütfen bağkyınız efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — «Benim maki-
I nelerimi durdurduğunuz takdirde, günlük ücreti 10 
I milyon liradır, bunu sizden alırım» diye, vatandaş, 
I ilgililerce tehdit ©dilmektedir. Bu tehditlere jandarma 
I komutanlığı alet edilmektedir, bu tehditlere kayma-
I karalık alet edilmektedir, bu tehditlere devlet güç-
I [eri alet edilmektedir. Neden etmesinler ki;. Işıklar Fir-
I masına bu araziyi istimlak etmeden teslim etmiş 
j olan kuvvet, elbetteki, onun orada karşılaşacağı zor-
I lukları da en kolay şekliyle halletmek için ona yar-
I dımcı olacaktiır! 

I Sayın milletvekilleri, şu anda Doğu İğdır Proje
sinin uygulanmasında, bir tek karışı istimlak edilme
den binlerce dönüm arazi, ekili vaziyette ikensökül-

I müştür; devlet tarafımdan tahrip edilmiştir. İnsanlar 
I perişan haldedir. Ortasından geçen kanaldan sonra, 
I köy bir tarafta, araziler bir tarafta kalmıştır. Kö-
j yün araziline geçebilmek için üzerine bir köprü 

kurulmadığı için, vatandaşın ekili arazisi bir ta-
I rafta kalmıştır, köy bir tarafta kalmıştır; oraya 
I varamamaktadır, ulaşamarnak'tadır. 

İşin daha kötü tarafı 'da şudur: Kaymakam ile 
I görüştüm sayın milletvekilleri; Sayın Kaymakam, 
I «Batta, bugüne kadar hiç kimse şikâyetini getirme» 
I di», dedi Ben,daha evvel vatandaşlarımla . görüşmüş, 
I kaymakama şikâyetlerini götürmediklerini değil; ama 

götüremediklerini öğrenmiştim. Çünkü, devletin ka
pısı, vatandaşlarına kapalıydı; çünkü, benim vatan-

Idaşlarım, kaymakama ulaşmak imkânına sahip de
ğillerdi; çünkü, kaymakama ulaşmaya çalışan vatan-
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daşlar, bundan evvel, hiç de layık olmadıkları şekil
de tecziye edilmişlerdi, hakarete uğramışlardı ve 
onun korkusundan kaymakama yaramıyorlardı. 

ıDoğu Anadoluda, özelikle ileride elbetteki fayda 
sağlayacak olan bu projenin-uygulanması, 'tapulu ara
ziler istimlak edilmeden böylesine yapılmış ve vatandaş 
orada perişan edilmiştir. Yüce Meclisin bilgilerine 
sunuyor ve ilgili bakanlığın en kısa zamanda hare
kete geçmesini ve gereğini yapmasını istiyoruz. 
Eğer yaparlarsa yaparlar; yapmazlarsa; parlamen
ter olmanın bize verdiği yetkilerin idraki içerisinde, 
«Ne yapacağımızı biz biliyoruz» diyoruz. 

Bu konuda anlatacağımız daha çok şeylerimiz 
var; ama zaman çok sınırlı. İnşallah, (İçtüzüğümüz, 
bütün bunları geniş boyutlarda tartışacak şekilde 
hazırlanır, o zaman çok daha rahat boyutlarda tar
tışırız diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
2. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cen-

giz'in, gecekondu yıkımları ve konut ihtiyacı hak
kında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Ömer Necati 
Cengiz, gecekondu yıkımlan ve konut ihtiyacıyla 
ilgili gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Cengiz. 
SALİM lEREL l(Konya) — Gecekondu derken 

HDP'yi mi kastediyor, Sayın Başkan? 
ÖMER NECATİ CENGİZ ((İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; günün çok önemli 
sorunlarının başında, gecekondu yıkımları ve konut 
ihtiyacı gelmektedir. Bu da maalesef hercümerç için
de canlar almakta, yaralamalar, tartaklamalar, dö
vülmeler, 'işkence ve baskılarla, kangren bir yara ola
rak halkı perişan etmektedir. Bu konuyu birkaç 
örnekle vurgulamak ve hükümeti uyarmak istiyorum: 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, kira, ko
layca ödenmesi mümkün olmayan, âdeta altın pi
yasası gibi her an yükselme gösteren, dar gelirlinin 
cebinden maaşından fazlasını çeken ve kiracıyı pe
rişan ederek, problemli yaşantılara sürükleyen bir 
seyir takip etmektedir. Hükümet ve ilgili merciler 
ise bu soruna seyirci kalmakta ve hiç mühimse-
memektedirler; Sayın Başbakan ise, «İki yılda, arz 
talep neticesi kiralar normale dönecektir» diyerek 
halkı avutmakta, kısa da olsa bir çare düşünmemekte 
ve halkın 'tahammülünün kalmadığını bilmektedir. 

Istırap içlinde yaşamını sürdürmeye gayret gös
teren çilekeş Türk halkı, yöre milletvekillerinin de 
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kendileriyle ilgilenmediklerini ibretle görerek ya
kınmakta; bekledikleri hizmetleri verecek ve ıstırap
larını dindirecek merci aramaktadırlar. 

Sizlere birkaç örnek vererek, bu konuşmalarımı 
vurgulamak istiyorum.: Üsküdar Dudullu'da evi yı
kılan vatandaş ile belediye zabıtası arasındaki olay
da yaralanma olmuş ve yaralı hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Yine, Yavuztürk Maallesinde, zabıta memurları 
Nevzat ve Hamit, Necla Köse'yi dövererek tartak
lamışlar ve alaylı bir şekilde hakaret ederek, zevkli 
bir hareketmiş gibi, haz duymuşlardır. 

Aynı mahallenin ücra köşelerinden biri olan 
Hekimbaşı semti de aynı şekilde, Üsküdar Bele
diyesinin hışmına uğramış; bayram arefesinde 27 ge
cekondunun yıkım hediyesini almıştır. 

Yine, Yavuztürk Mahallesinde, bir inşaat işçisi
nin evine iki günde bir gelen zabıta memuru, «Senin 
ayağın kırıkmış. Gerçekten kırık mı, yoksa bana ya
lan mı söylüyorsun?» diye, elindeki telsiz ile vur
mak suretiyle, inanmadığını alaylı bir şekilde ken
disine hissettirerek ve bütün halkın yanlış ve yalan 
söylediğini vurgulayarak, sevgi ve himayeden uzak, 
müşfik devlet babanın elinin sıcaklığı dışında, sanki 
gâvur memleketinde yapılan mezalime paralel bir uy
gulama yapmakta; ayrıca, bütün vatandaşların ya
lancı, hilebaz kişilenmiş gibi görünmesi, vatandaşı 
üzmekte, hükümete olan saygınlığı azalmakta, inanç
ları ve güvenceleri kalmamaktadır. 

Bu yöreleri gezenlerin vatandaşa hak vermeme
lerine imkân yoktur. Vatandaş bu yüzden haklıdır; 
çünkü, evi yıkılmış, şu kış mevsiminde açıkta bıra
kılmıştır. Hükümetin yapıcılığı yerine yıkıcılığı, yık
tığına karşı bırakıp gittiği bir vakıadır. 

özal [felsefesine uyar mı uymaz mı bilmiyorum 
ama, insanlıkla bağdaşmayan bu hareketlerin, şu an
da yapıldığı, halkı tedirgin ettiği ve gerçeklerden 
uzak kaldığı görülmektedir. İki gecekondudan birisi 
yıkılıyor; diğeri ise, sanki daha eskiden yapılmış 
gibi muamele görüyor. Rüşvet karşılığında kanun 
yenik düşüyor, eşitlik ilkesi bozuluyor, insan hakları 
eziliyor ve ortadan kalkıyor. Saygınlık ve güvence 
kafalardan siliniyor. Şu anda Türkiye maalesef bu 
saydıklarımı yaşamaktadır. 

İstanbul ve Boğaz, birbirinden ayrılmayan dün
yaca güzellikte birleşmiş tabiat harikalarından biri
dir. Her turist kafilesi Küçük Çamlıca'sız yapamaz; 
muhakkak bu tepeden Karadeniz, Adalar, Avrupa 
yakası, Anadolu yakası, Kayışdağına kadar seyre-
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dilk ve huşu ile seyredilen manzaralar takdirle kar
şılanır. Gelin görün ki, Çamlıca eteklerinde apart
man katları yüzde 50 oranında seyiri daraltmakta, 
yeşil, şahane yöreler, âdeta apartmanlarla istila edil
mektedir. 

Eski İktidarlardan ders alalım, yine eslkıi günlere 
dönmeyelim deriz; fakat uygulamada, partizanca 
atamalarla, işten çıkarmalarla, taraf tutarak verdik
leri ihalelerle, örneğin, Bağdat Caddesindeki bir tro
tuarının bir milyarlık ihalesini altı milyara vererek, 
bu sebepten dolayı muazzam para israfına sebep 
olan bu gibi çalışmalar haksız kazançlar çıkarlar sağ
lamakta. İş bitireceğiz, diyerek, vatandaşa «bugün 
git, yarın gel» formülünü devam ettirmekle, say
makla bitmeyen olumsuz tutumlarla, Mecliste muha
lefetten gelen en iyi ve güzel önerilere beyaz ise 
siyah, siyah İse beyaz diyerek eski tutumları hortlat
makla; halka yönelik çıkacak kanunları reddetmek
le; uygulamaları tekrar etmekle; bugüne kadar 
olumsuz tutumlarıyla eskilerden ders alınmakta, bu 
sebeple tezatlara düşülmek'tedir. Ülke, sanki tezatlar 
ülkesi niteliğine bürünmektedir. 

Zamanım kısıtlı olduğu için konuşma metninin 
bazı yerlerini athyo'rum. 

IBir tarafta, vatandaşın yüzde 40 ile yüzde 50'si 
yağsız, ot kaynatıp haşlayarak bununla karnını do
yurmaya çalışırken, diğer taraftan saray mutfağı 
israf değil midir? Emeğe karşı, haklı kazanç yerine, 
hayalî kazanç, dolayısıyla haksız kazanç sağlamak
tadır. Rüşvetin yaygınlığı, insafsızca istenir hale gel
miştir. 

Yapıcılık yerine yıkıma önem veren, bu arada 
can alan etrafı yangın .yerine, sel felaketine maruz 
kalmış bölgelerle, zelzele yörelerine çeviren, talan 
©den ve o şekilde bırakan bir hükümet görünü
yor. Milliyetçi, Atatürk ilkelerini ve bilhassa laikliği, 
kendi felsefesi doğrultusunda yürüten; Atatürk'ün 
düşünceleri doğrultusundan saptıran; Atatürk'ün 
«Köylü efendimizdir» cümlesinin değerlendirilmesini 
unutan; zengine ödün veren, daima onun yanında 
olan; parasal sorunları, pahalılığın ve dolayısıyla 
zamların fakir halkın sırtından kaldırılmasını dü
şünmeyen, hükümet yerine daha akılcı ve insancıl, 
fakir ihalka yakın, inandırıcı, güven verici tutumuyla 
dertlere eğilen, tabantan itibaren tavana kadar so
runları benimseyen. bir hükümet düşünüyoruz. 

Saymakla bitmeyen bu sorunlar, hükümet meka
nizmasının iyi çalışmadığını göstermektedir. Şiddetle 
uyarıyor, ilgi, eşitlik ve tabana hizmet bekliyoruz.. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cengiz. 
3. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, demok

rasimiz üzerinde iç ve dış etkenler konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Sayın Turgut 
Sözer, demokrasimiz üzerinde iç ve dış etkenler ko
nusunda gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurunuz efendim. (Alkışlar) 
Sayın Sözer, süreniz beş dakikadır efendim. 
TURGUT SÖZER (Sakarya) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer üyeler; dönüp dolaşıp yine aynı yerdeyiz: 
Demokrasi. 

Geçmişi hep beraber yaşadık; neler oldu oluştu; 
ülkede anarşi nasıl var oldu? 12 Eylül müdahalesi 
yapıldı ve müdahaleyi yapan askerler, dönemin ve 
yönetimin icabı bazı yasaklar koydular. 

Artık demokrasiye geçilebilir oranda mevcut ya
raların sarıldığı kanısı sonucu, yeniden normal ha
yata geçildi; şöyle veya böyle, halk oyuna sunulan 
insanlarla kurulu parlamento geliştirildi. Demek ki, 
demokrasinin bir fazilet rejimi olduğu, 12 Eylül'ü 
yapanlarca da biliniyordu. Ancak, gelişen anarşi ve 
terör ortamını yatıştıracak düzeye çıkmak için üç 
senenin geçmesi gerekmişti. Böylece 11 Kasım 1983' 
te parlamento göreve başladı. 

Geçen üç sene zarfındaki kapalı dönem için, de
mokrasiyi ne kadar sevsek de, bir şey söyleyemiyo-
ruz. Sebepleri ne olursa olsun, anarşi ve terörün aşıl
ması gerekliydi; yolu şu veya buydu, münakaşası ar
tık yersizdir; bunların değerlendirilmesi tarihe bıra
kılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, bu ülkede yüz yıl
dan fazla süren demokrasi çabalarımız içinde, cum
huriyet ve demokrasiyi birlikte ancak 40 yıldır ya
şamaktayız. Demokrasimizi, iç ve dış bazı etkenler 
ve şartlar nedeniyle, devamlı olarak yürütmeyi ba
şaramadığımız da bir gerçektir; 40 yılda üç kez ke
sintiye uğratmışızdır. Nedeni de, demokrasinin te
melinin fazilet olduğunu bir türlü kabul edemeyişi-
mizdir. Bugün de aynı hatalarımızı, maalesef devam 
ettirme gayreti içindeyiz. 

Demokrasi, yalnız güçlünün yaşadığı, zevk ve se
fa ettiği bir sistem değildir. Demokrasinin temel kay
naklarından biri ve başlıcası insan haklarıdır, insan 
haklarına riayet edilmeyen bir ülkede demokrasinin 
var olduğunu savunmak, en azından gülünçtür. 

Şöyle ki, bir ülkede, mahkemece suçu sabit ol
mayan, hüküm giymeyen insanlara hürriyetleri ve-

— 98 — 
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rilemiyorsa, o ülkede demokrasinin varlığından na
sıl söz edilebilir? Ara rejimde uygulanan sistem, par
lamenter sistemde de uygulanacak idiyse, niçin se
çim yaptık ve yaşadığımız olaya, nasıl, «demokrasi» 
diyebiliyoruz? 

Arkadaşlarım, kendimizi inandıramadığımız bir 
olaya dünyayı nasıl inandırabiliriz? Bir oyun bile 
kaidelerine uyularak oynanmadığında, hakem, kai
deye riayet etmediği sabit olan oyuncuyu oyun dışı 
bırakır. Bizim yaşadığımız demokrasi olayının hake
mi yok mudur sanıyorsunuz? Seçimi kazandık diye, 
elimize geçirdiğimiz sopa ile herkesi dövmek hakkı
mız mıdır? 

Antalya'da olduğu gibi, hem milletvekillerimizi 
polise dövdüreceğiz, hem de, yine teminatından yok
sun bıraktığımız, yani devamlı tehdidimiz altında 
bulundurduğumuz memurlar aracılığıyla, dokunul
mazlıklarının kaldırılmasını Meclise getireceğiz! Bu 
hal, talebeliğimde zaman zaman gözlediğim bir ola
yı hatırıma getirdi : Talebeliğimizde bazı arkadaşlar, 
yorulduklarında dinlenmek için dershane önündeki 
çayıra uzanırlardı. Şakayı özleyen bir arkadaşın di
ğerlerine kaş göz işareti sonucu, aralarından herhan
gi bir arkadaşımızı yere yatırır ve hep birlikte hır-
palarlardı; tabiî gençlik hareketliliği. Dört beş kişi
nin altına alarak, kaburgalarına bastırıp, şaka ni
yetine eziyet ettiği bir kişi haklı olarak bas bas b-
ğırırdı; üstünde olanlar da, attakinin sesi çıkmasın 
diye hep birlikte ondan fazla şamata ederlerdi, böy
lece alttaki zavallının sesi duyulmazdı. 
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kaçmakla, muhalefetin haklılığını, şüpheye yer kalma
yacak biçimde kabul etmiş ve bunu kamu vicdanı 
önünde tescil eîfcmüş bulunmaktadırlar. 

Burada gayeleri, rakipsiz kakmayı sağlaya!biknek-
tir. Vicdanının sesine uyarak yasakların kalkmasına, 
geçici 4 üncü maddeye oy veren (milletvekillerine, ak
la gelmedik oyunlarla baskıllar yapıldığı, apaçık göz
ler önündedir. Velinimetlerine bile saygısızca davra
nışlarından kendilerini alıkoyamamaktadırlar. Bu ka
dar göz karartmlanın arkasında, acaba iktidar hırsın
dan başka niyeitller de mü vardır? 

Değerli hükümetin şunu iyice bilmesi gerekir ki, 
bu memleketin başında zaten yeterince dertler var
dır; yeni dertler açmaktan kaçınmak gerekir. Aramız
da kötülükler icat etmekten ve dönüşümü zor ayrıca
lıklar yaratmak tansa, ülkenin başındaki dertleri, ka
nunları kötü kullanmadan, tüm parlamento olarak el
birliği ile aşmalı ve cumhuriyetçi demokrasi İçlinde 
ülkenin kalkınmasını sağlamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, demokrasi, güçlülerin tekdlinde bir sistem de
ğildir ve öyle de uygulanmamalıdır. Zira, demokrasi
lerde, güçlüye o gücü veren halkın, o gücü geriye alıp 
bir başjkasıma verebileceği gerçeği ortadadır. Tabiî, 
demokrasiye alışmış ve onu 'benimsemiş olanlar için 
hatırdan çık'anl'maıması gereken 'bir kaidedir bu. 

Bir gün bu kaideyi yeniden hatırladığınızda, çok 
geç kalmış olabilirsiniz, diyor, hepinize saygılar su
nuyorum. (DYP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sözer. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Ba

kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savun- . 
ma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3 j 1194) 

BAŞKAN — Efendim gündeme geçiyoruz.. 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi var, okutup 

bilg ilerin ize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Grubu ve Savunma Planlama Komitesi 
(DPC-86) Sonbahar Bakanlar Toplantısınla katılmak 
üzere, 1 Aralık 1986 tarihinde Belçika'ya gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dö
nüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi N. Türel'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Şimdi, iktidarın Sayın İçişleri Bakanı, muhalefet 
mebuslarının dövülmesini sağladı demesek bile, dö
vülmelerine ses çıkarmadığı gibi, bir de onları mah
kûm ettirmeye çalışıyor. Teşbihte hata olmaz ve ha
tasız da teşbih olmaz. Olayımızdaki gibi, hem ken- I 
dişi dövüyor, hem de kendisi bağırıyor, alttaki ezi- I 
lenlerin sesi duyulmasın diye. Bu olayın yaşandığı 
ortama da biz, demokratiktir, demeye, bu ülkede 
seçmenlere, seçmenlerin vekillerine ve demokrasiye I 
saygı vardır biçiminde düşünmeye devam ediyoruz! 

Bir milletvekilli en azından kırk bin kişiyi temsil 
etmektedir. Valiliklerce değer verilmeyen, sokaklarda 
coplanan milletvekilleriyle birlikte, onlara oy veren, 
değişik yörelerin yüzbinlerce vatandaşı da aynı mua
meleye maruz kalmış olmuyor mu? Bu hükümet ve 
de Hükümet Başkanı, devri saltanatlarında icraatları 
ürünlerinden olan bu dev olayları ne kadar küçümse
meye çalışırlarsa çalışsınlar, bilmek zorundadırlar ki, 
böyle önemli konulıardakli Meclis araştırmalarından l 
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BAŞKAN — Bilgileniaize sunulmuştur. 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamen-

tolararası Türkiye - Avusturya Dostluk Grubu Ku
rulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve ekli liste 
(5/119) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Baş
kanlığının 'bir 'tezkeresi vardır, okutup onayınıza su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolar-

araısı Türk •• Avusturya Dastlulk Grubu kurulması 
için iişiik listede isimleri yazılı sayın mille tvekllerin-
den oluşan Kurucular Kurulunun istemi, Hükümetin de 
konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 20 Ka,-
sım 1986 tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih, 378 sayılı Ka
nunun 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk 
Grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nunda açık bulunan iki üyelik için seçim 

BAŞKAN — Gündemin «Seçimler» kısmına ge
çiyoruz : 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda açık 
bulunan iki üyelik için Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

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

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

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz: 

Birinci sırada, İstanbul Milletvekili Günseli öz
kaya'nın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Adıgeçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uygu
lanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri uya
rınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
Başkan Vekili 

Parlamentolararası Türkiye - Avusturya Dostluk 
Grubu Kurucular Kurulu 

Başkan: Halil İbrahim Karal (SHP) Ankara, 
Üyeler : Timur Çınar (ANAP) Manisa, İlker Tun

cay (ANAP) Çankırı, Işılay Saygın (ANAP) İzmir, 
Kadri Altay (HDP) Antalya, Mehmet Sağdıç (ANAP) 
Ankara, Ahmet Sarp (DYP) Diyarbakır, Hayrettin 
Ozansoy (SHP) Diyarbakır, Muzaffer Yıldırım (SHP) 
Kayseri, Rıfkı Atasever (ANAP) Tekirdağ, Onural 
Şeref Bozkurt (Bağımsız) Çanakkale. 

BAŞKAN — Listede isimleri yazılı olan arkadaş
ları oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Grubunca izmir Milletvekili Sayın Ali Aşkın Tok-
taş ile Kayseri Milletvekili Sayın Muzaffer Yıldırım 
aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Narin?.. Burada. 
içişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in içişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
içişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, bir 

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

V. — SEÇİMLER 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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BAŞKAN — 4 üncü sırada, Trabzon Milletvekili 
Sayın Osman Bahadır'ın İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Osman Bahadır?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir." 
5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 

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

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın Enver öz
can'ın 5 inci sıradaki Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu, Sayın özcan görevli olduğu için 30 gün erte
lenmiştir. 

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 
Sayın Reşit Ülker'in Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Reşit Ülker?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu ve Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/709) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Davut Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Balkan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum efendim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sanayi ve Ticaret Bakanın
ca sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

1. Bursa Zeytin Birliğine bağlı olarak çalışan 
Erdek ve Edincik'teki kooperatifler, merkezin onayı 
olmadan ne istihdam yapar ve ne de sarfiyat yapa
bilirler. 

2. Kooperatiflerle haberleşmelerde gecikmeler, iş
lerin aksamasına neden olmaktadır. 

3. Alımlarda, Erdek köylerinde kantar bulundu
rulmaz; Bursa'nın Gemlik İlçesi köylerindeki alım
larda kantar açılır ve alım yapılır. 

Erdek'te de bu yola neden gidilmemektedir? 
4. Zeytin Birliğine temin edilen kredide niçin ti

carî faiz uygulanmaktadır? 

5. Mahsulün olumu için uzun zaman geçer, bu 
sebeple stoklama maliyeti yükselir, ticarî faiz ve mü
rekkep faiz uygulaması sonucu müstahsil perişan du
ruma düşer; onun için de, müstahsilin malı rehinden 
kurtulmaz. 

6. Bursa Merkez Birliğinde en eski malın satıl
ması gerekirken, 1982 yılı malı depoda kalır; 1983 
malı satışa arz edilir. 

Zeytin üreticisinin, açıklanan sorunlarını nasıl çö
zümlersiniz? Aksaklıkları nasıl düzeltmeyi düşünürsü
nüz? Bu yolda alınmış karar var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oksay. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Balıkesir Mil
letvekili Sayın Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Tica
ret Bakanından sorusunu, Sayın Bakan adına cevap
landırmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

1. Bursa'da kurulu Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği (Marmara Birlik) ve bu bir
liğe bağlı 6 kooperatif, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri Hakkındaki 3186 sayılı Kanun ile anasöz-
leşmelerinde öngörülen hükümlere göre faaliyet gös
teren kuruluşlardır. 

Kooperatif Anasözleşmesinin 38 inci maddesi uya
rınca, kooperatif işlerinin sevk ve idaresi, kanun, ana-
sözleşme ve diğer mevzuat hükümleri ile, birliğin ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatları, genel ku
rul ve yönetim kurulu kararları dahilinde yürütülmek
tedir. 

Ayrıca, sözü geçen anasözleşmenin 40 inci mad
desi uyarınca da, kooperatiflerin imzaya yetkili per
soneli bakanlık onayı ile, diğer personelin atama iş
lemleri ise birlik tarafından yerine getirilmektedir. 
Marmara Birliğe bağlı Erdek ve Edincik Koopera
tiflerinden gelen, gerek harcama ve gerekse personel 
istihdam yetkisi açısından, diğer kooperatiflerden fark
lı bir uygulama yapılmamıştır. 

2. Marmara Birlik ve bağlı kooperatifler arasın
da haberleşme sisteminde istisnaî olarak vukubulan 
arızalar dışında haberleşme güçlükleri ve aksaklık doğ-
mamaktadır. 

3. Marmara Birliğin alım kampanyalarında, Er
dek ve Edincik kooperatiflerinde merkez alımı yapıl
makta, dolayısıyla, bağlı köylerde ürün mubayaa edil
memektedir. Bu uygulama, kooperatif ortaklarının ço
ğunluğunun merkezde bulunmalarından ve köylerin 
merkeze yakın olmasından kaynaklanmaktadır. 

4. Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin ve bu 
arada Marmara Birliğe, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
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Bankasınca Merkez Bankasından sağlanan reeskont 
kredisi kullandırılmaktadır. Anılan ıkredi için, Merkez 
Bankasının Ziraat Bankasına uyguladığı faiz oranı 
halen yüzde 46,5'tur. Bu kredi faizinin Ziraat Ban
kasına maliyeti yüzde 48'dir. Bu kredi, tüm birliklere 
yüzde 1,5 komisyon uygulanmak suretiyle yıllık yüz
de 49,5 faizle verilmektedir. Ticarî kredi faizi ise yüz
de 58'dir. Sözkonusu kredi faizleri genel ekonomik po
litikalar çerçevesinde yapılan değerlendirmelere göre 
tespit edilmekte ve gerektiğinde yeniden düzenlenmek
tedir. 

5. Zeytin ürününün özelliği dolayısıyla, bir yıllık 
bekleme döneminden sonra satışa sunulmakta, bu ne
denle ürün alımı için kullandırılan kredinin faiz yü
kü önemli boyutlara ulaşmaktadır. Konunun bu özel
liği gözetlenerek, alınabilecek tedbirler konusunda, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca, gereken çalışmalar de
vam etmektedir. 

6. Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerin stokla
rında bulunan zeytinin pazarlama işlemleri, piyasa ve 
ürün durumuna göre, birlik yönetim kurulunun ka
rarları doğrultusunda yürütülmektedir. Halen birlikçe 
satışa sunulan zeytinlerin yüzde 80'i oranındaki büyük 
bir bölümü, 1982 yılı ürünü zeytinlerden oluşmakta
dır. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Abacıgil?.. 
DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Sayın Bakana 

teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 8 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Sayın İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu, Sayın 
Ural izinli bulunduğundan ertelenmiştir. 

9. — İçel Milletvekili Durmuş- Fikri Sağlar'in, iş
kence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın İçişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

— m 

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

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki, Tokat Milletvekili 
Sayın Enver Özcan'ın Sayın Başbakandan sorusu, so
ru sahibi görevli olduğu için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 11 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli Özkaya'nın Sayın Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Siirt Millet'vekili Mehmet Abdurrezak Cey-

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Siirt Milletvekili Sa
yın Mehmet Abdurrezak Ceylan'in Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Ceylan?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üretici

lerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/868) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Barış Can'm Sayın Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Can?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden alın
ma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/784) 
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BAŞKAN — 15 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in Sayın İçişleri Bakanın
dan soruşu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Te

kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı 
iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Alcan'm İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Salih Alcan?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol -

İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in Başbakandan sorusu, Say sn 
Üner'in izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 18 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 

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

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki, Tunceli Milletve
kili Sayın Musa Ateş'in Başbakandan sorusu, 10 gün 
mehil verildiği için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 20 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Halil İbrahim Şahin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

ı 21. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırımın, 
I Tunceli Hinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay-
j lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
I önergesi (6/876) 
I BAŞKAN — 21 inci sıradaki, Tunceli Milletvekili 
I Sayın Rıdvan Yıldırım'ın Başbakandan sorusu 10 gün

lük mehil nedeniyle ertelenmiştir. 
22. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-

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

BAŞKAN — 22 nci sırada, Kırklareli Milletvekili 
Sayın Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

j Sayın Erol Ağagil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 

] Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
23. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
j Sayın Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu var

dır. 
i Sayın özkaya?.. Burada. 

Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

I 24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Hakkâri Milletvekili 
I Sayın Mehmet Sait Erol'un Başbakandan sorusu var

dır. 
Sayın Mehmet Sait Erol?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 

I 25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
I gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların du-
I rumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/814) 
I BAŞKAN — 25 inci sırada, Hakkâri Milletvekili 
I Sayın Mehmet Sait Erol'un Başbakandan sorusu var

dır 
I Sayın Mehmet Sait Erol?.. Yok. 
I Sayın Başbakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 

I 26. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
I güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
\ sözlü soru önergesi (6/817) 
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BAŞKAN —' 26 ncı sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Mehmet .Sait Erol?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 27 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli özkaya'nın Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur İskanında çıkan yangının sebebi
ne ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BAŞKAN — 28 inci sıradaki, Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in sorusu, 
soru sahibi izinli olduğu için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Kırklareli Milletve
kili Sayın Erol Ağagil'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanından sorusu vardır. 
. Sayın Erol Ağagil?.. Yok. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya adına 
cevap verecek?.. Buradalar. 

Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, bu soru 
düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) 

32. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Belediyesince evleri ve işyerleri yıkılan vatandaş
ların mağduriyetlerinin önlenmesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/889) 

BAŞKAN — 31 ve 32 nci sıralardaki, Kayseri Mil
letvekili Sayın Mehmet Üner'in soruları, soru sahibi 
izinli olduğu için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahinin, 

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

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Halil İbrahim Şahin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düş

müştür. 
35. — 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 — 35 inci sıradaki, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in Başbakandan sorusu, İç
tüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

36. — 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 — 36 ncı sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Alcan'ın Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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37. T- Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun Ağrı I 
İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köy işleri Bakanından sorusu ve Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/839) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Ağrı Milletvekili Sa
yın Paşa Sarıoğlu'nun Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıoğlu?.. Burada'. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı saygılarımla arz ederim. 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

1. Ağrı İlinde şimdiye kadar kaç köye içme su
yu getirilmiştir? Bunlardan kaç tanesi kullanılıyor, 
kaç tanesi kullanılmaz durumdadır? 

2. Hükümetiniz döneminde kaç köye içme suyu 
verilmesi planlanmıştır; bu köylerden kaç tanesine iç
me suyu getirilmiştir? 

3. 1985 yılında kaç köy planlanmış ve kaç 'köye 
yeterli içme suyu getirilmiştir? 

4. tçme suyu olmayan kaç köy ve bağlı mezra 
vardır? Bu köy ve mezralara ne zaman su verilmesi 
düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ağrı Milletve
kili Sayın Paşa Sarıoğlu'nun, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sormuş olduğu sözlü soru önerge
sini cevaplandırmak üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

31 Aralık 1985 tarihi itibariyle mevcut envanter 
sonuçlarına göre, Ağrı ilinde 443 köy ve bu köy
lere bağlı 151 yerleşim yeri vardır. 

Bunlardan, 311 köy ve yerleşim yeri, yeterli ve 
sıhhî içme suyuna sahip olup, geri kalan 283 köy 
ve yerleşim yerinin içme suyu ise yetersizdir. 

1984 ve 1986 yılları arasında yapım ve ikmal -
onarım olmak üzere programa alınan ünite sayısı 231 
olup, 1 Kasım 1986 tarihi itibariyle bunun gerçek
leşen miktarı 142'dir. Önümüzdeki günlerde bu sa
yının daha da artacağı şüphesizdir. 

1985 yılı itibariyle ise durum şöyledir : Yeni ya
pım ve ikmal - onarım olmak üzere programa alı
nan ünite sayısı 107 olup, bunun gerçekleşen mik
tarı da 80'dir. 

31 Aralık 1985 tarihinde yapılan tespitlere göre, 
Ağrı tünde 115 köy ve bu köylere bağlı 204 yerleşim 
yerinin içme suyu bulunmamaktadır. Bu köy ve yer
leşim yerlerinin master planı ve bütçe imkânları öl
çüsünde ilerideki yıllarda içme suyuna kavuşturul
masına gayret sarf edileceği tabiîdir. 

Durumu arz eder, yüce heyeti saygıyla selam
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Sarıoğlu, cevap verecek misiniz efendim? 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — tzin verirseniz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; Sayın Bakan, zannediyorum Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı adına cevap verdi
ler; çünkü, bu hizmet birimleri doğrudan doğruya 
oraya bağlıdır. Bu konuyla ilgili olarak yazın yap
tığım gezilerde ve ondan önce de 6 Kasım seçimle
rinde her gittiğim köyde ayrıca not almıştım. O za
man 173 köy dolaşmıştım; gezdiğim köylerin aşağı 
yukarı -şimdi o rakamlar yanımda yok; fakat ha
fızamda- 70-80 tanesinde su yoktu, öyle köyler gör
düm ki, 10 tane çeşmeden sadece bir tanesi akıyor
du; bilmiyorum sayın bakanlığa hangi bilgileri ve
reyim? 

Şimdi, tabiî konu buraya iletilirken, «Bunlarda 
su var» deniliyor. Bu yaz gittiğimde tekrar dolaş
tım ve gerçekten burada en hayatî ihtiyaç olan su 
sorununun aynı şekilde devam ettiğini gördüm. Çün
kü, bir defa, ellerinde yeterli teknik eleman yok; 
ikincisi, para kaynakları son derece sınırlı ve üçün
cüsü, bakım ve onarım diye bir şey yok. 

Benim o zaman aldığım bilgiler, burada sizin ver
diğiniz bilgilerden çok daha değişik. Bu saydığınız 
köy ve mezraların sadece 1/3'ünde su var, 1/3 'ünde 
de yeterli derecenin altında su var ve gerisinde de 
içme suyu yoktur. 

Çok değerli arkadaşlarım, insaf ile bakalım, eğer 
bir memlekette vatandaş, kendi yerleşim bölgesinde 
içme suyu bulamıyorsa, bir milletvekili; bir sorum
lu olarak oraya gittiğimizde neyle muhatap olaca
ğımızı da herhalde hepimizin kabullenmesi lazım. 
IBu, o kadar doğal bir şikâyet ki, hiç kimse bunun 
önünde duramaz; çünkü, vatandaş, Türkiye'de ne
lerin olduğunu artık daha iyi görüyor, milyarların 
nerelere gittiğini görüyor; fakat sizin en hayatî, en 
doğal ihtiyacınız olan su ihtiyacına gelince, hâlâ eli
nizdeki birtakım, programlardan bahsederseniz... Bu
nun hiçbir tutarlı tarafının olmayacağı açıktır. 
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Geçen gün, biliyorsunuz, Plan ve Bütçe Komis
yonunda bir gecede... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen konunun üzerinde 
kalın.. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet efendim, 
oraya geliyorum. 

... önemi hiçbir zaman bu kadar olmayacak bazı 
işler için bir gecede 120 milyar lira aktarılıverdi. 

Değerli arkadaşlarım, nihayet, bu iş parayladır. 
Para olduktan sonra eleman da temin edebilirsiniz, 
tesis de kurabilirsiniz, bakım da yapabilirsiniz. Onun 
için, hükümette istek de olması lazım, irade de ol
ması lazım. 

«Belli bir program...» deniyor; ama siyasî irade, 
istediği zaman 120 milyar lirayı bir gecede bir tara
fa veriyor; fakat öbür tarafta, vatandaşın en haklı 
davasında aynı hassasiyetle durulmuyor. 

Bu yalnız, milletvekili olarak benim değil, hepi
mizin sorunudur; Türkiye'de bu çağda, bu kadar 
yerleşim bölgesinde hâlâ içme suyu yoksa, bundan 
hepimizin mustarip olması lazım. Kendi köyümden 
biliyorum arkadaşlar, beş yıldır uğraşıyorum, bu sene 
ancak bir kuyu açtırabildim, onu da yarım bırakıp 
geçip gittiler. 

Seçim bölgelerinde gördük; seçim zamanında bü
tün tahsisatların nasıl bu bölgelere aktarıldığını ve 
bu köylere nasıl hizmetler götürüldüğünü gördük; 
gezdik çünkü. Arkadaşlar, bunları Köyişlerine sor
duğunuz zaman, «Efendim, program...» deniyor. Pe
ki, bütün bunlar programda var mıydı? Bunların hiç
biri yoktu. 

Biz, o bölgelere gitmesin demiyoruz, seçim do
layısıyla da gitse, bir hizmettir; ama en azından, in
saf lı, olalım, bunların da ıstırabına bir çare bulalım. 
Yaz-kış beş kilometreden su getiriyorlar arkadaşlar; 
«Eşimle ben sırtımda su taşıyoruz» diyorlar. Bunlara 
bir çare bulalım; hükümet kendisini biraz sıkıştır
sın lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayalım efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Onun için, be

nim ricam şu : Arkadaşlar, artık bu bölgeleri mah
rumiyet bölgesi olmaktan kurtaralım ve birtakım ih
mallerin yapılmasına göz yummaktan vazgeçelim. 
Bu, hepimizin sorunudur, memleketin sorunudur. Ni
hayet, buradaki de vatandaştır, su içmek onun da 
en doğal hakkıdır. Yani, başka şeyleri veremiyoruz, 
hiç olmazsa içme suyunu verelim değerli arkadaş
larım. 

Benim hükümetten tekrar ricam, bunu dikkate al
ması ve buralara yeterli eleman göndermek suretiyle 
denetim yapmak suretiyle eksikleri tamamlamasıdır? 

Arkadaşlar, denetim yok; nerede, neyin yapıldı
ğını kimse bilmiyor, çünkü iki sene evvel bir köye köp
rü yapılmış; ben gördüm, iki başı boş, yani doldu
rulmamış, vatandaş hâlâ çaydan geçiyor. «Niye?» 
diye sorduğunuz zaman şunu söylüyorlar : «Efendim, 
eleman yok.» Onun için, her şeye para bulan hükü
metin, buna da bir çare ve para bulmasını istiyo
rum, vatandaşlar adına diliyorum. 

(Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarıoğlu. 

38. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin îlçesi Arıtaş 
Kasaban Çatakderesi Gâletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

BAŞKAN — 38 inci sıradaki, Kalhramanmaraş 
Milletvekili Sayın Mehmet Turan Bayezilt'in Başba
kandan sorusu, kendisi izinli olduğu için ertelenmiş
tir. 

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

IBAŞKAN — 39 uncu sıradaki, Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu da, kendisi 
izinli olduğu için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 40 inci sırada, Zonguldak Milletve
kili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Buradalar. 
İSayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Ordu-Aybastı îlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın cevabı (6/846) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Zonguldak Milletve
kili Sayın ıMuhteşem Vasıf Yücel'in İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Burada. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. İBurada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

1. Ordu İli Aybastı Belediye Başkanı hangi suç
tan. ne kadar ceza almıştır? 

2. Bu kişi 28 aydır neden yakalanamamıştır? 
3. Adı geçen kişinin belediye başkanlığı yasal 

olarak sürmekte midir? 
4. Yakalanabilmesi için yakınlarından bilgi alın

mış mıdır? Söyletebilmek . amacıyla bu kişilere zor 
kullanılmış mıdır? 

5. Bu kişinin yurt dışına kaçıp kaçmadığı ko
nusunda bir inceleme yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan; değerli milletvekili arkadaşlarım; Zon
guldak Milletvekili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel ta
rafından, içişleri Bakanınca cevaplandırılması iste
ğiyle verilen sözlü soru önergesini, İçişleri Bakanı 
adına cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

1. Ordu İli Aybastı ilçesi Merkez Belediye Baş
kanı Salih Yaman'ın, 12 Eylül 1980 Harekâtı öncesi 
sağ bir örgüte girerek, bu örgüt mensuplarına oto
matik silah temin etmek ve öldürmeye azmettirmek 
suçlarını işlediğinden, Erzincan Sıkıyönetim Komu
tanlığı 1 numaralı Askerî Mahkemesince 981/383 
esas, 984/68 karar ve 24.6.1984 tarihli gerekçeli hü
küm gereğince, 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırıl
dığı anlaşılmış olup, temyiz yolu açık olduğundan, 
hüküm henüz kesinleşmemiştir. 

2. Aybastı Belediye Başkanı Salih Yaman'ın ya
kalanması için içişleri Bakanlığınca tüm valiliklere 
bilgi verilmiş, devlet güvenlik güçlerince bütün im
kânlar kullanılarak, halen, hükümlü. belediye başka
nının bulunabileceği yerler sürekli takip ve kontrol 
altında tutulmaktadır. 

3. Belediye Başkanı Salih Yaman'a verilen hük
mün - temyiz yolu açık olduğundan, İçişleri Bakan
lığınca Danıştaydan alınan istişarî görüşe göre, ilgi
linin başkanlık sıfatının hukuken düşmediği, bu ne
denle de belediye başkanlığının boşalmış sayılmaya
cağı yolundadır. 

4. Sanığın yakalanabilmesi için, yakınlarıyla za
man zaman irtibata geçilmiş, bulunduğu adresi bil
mediklerinden, yakalanması bugüne kadar sağlana
mamıştır. 

Sanığın yakınlarına zor kullanılmamıştır. 
5. Yukarıda adı geçen belediye başkanının yurt 

dışına çıkıp çıkmadığı araştırılmış olup, bu şahsa 
Ordu ilinden pasaport verilmediği anlaşılmakla bir
likte, haricen yapılan araştırmalarda, İstanbul ve An
kara gibi büyük şehirlerde olabileceği istihbar edil
diğinden, bu illere görevli ekip tefrik edilmişse de, 
yakalanması henüz mümkün olmamıştır. Sanığın ya
kalanması için çalışmalarımız devam etmektedir. 

Saygıyla arz ediyorum. 
SALIM EREL i(Konya)— Sıkı bir şekilde mi 

Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam

la) — Bir görüşünüz varsa, buraya gelir ifade eder
siniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Lütfen Sa
yın Bakan... 

Teşekkür ederim. 
SALIM EREL (Konya) — Geçenlerde «sıkı bir 

şekilde aranıyor» demiştiniz. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Küçükpazar'da her 

pazar pide yiyor. 
BAŞKAN — Sayın Vasıf Yücel, buyurun; süre

niz 5 dakika efendim. 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlü sorumun 
ikinci kısmıydı bu. Bundan bir süre önce, yine bu 
sözlü soruyu verdim; sağolsunlar, Devlet Bakanımız 
Sayın Kâzım Oksay kürsüye çıktılar, cevapladılar ve 
bu katilin yakalanamadığını ifade etmişlerdi. Sayın 
Bakan, ikinci kez yine bu kürsüye geldi ve yine aynı 
şeyleri söyledi. 

Bir İçişleri Bakanlığı düşünün; memleketin iç gü
venliğinden sorumlu olacak, vatandaşın mal ve can 
güvenliğinden sorumlu olacak, bu katil de 30 aydır 
yakalanamayacak! Aslında ben, bu kürsüye Sayın 
İçişleri Bakanını çıkarmak istiyordum. Sayın içişleri 
Bakanı bu itirafta bulunsaydı, ben çok daha fazla 
mutlu olacaktım; ama maalesef ikinci kez, Sayın 
İçişleri Bakanını bu kürsüye çıkaramıyorum; fakat 
içişleri Bakanını bu kürsüye mutlaka getireceğim. Ya 
bu katili yakalayıp, «Ben bunu yakaladım» diyecek 
ya da «Ben bunu yakalayamadım» diyecek; bunu söy
leteceğim kendisine. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — «Yakalatmak iste
miyorum» da diyebilir. 
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KADÎR NARİN (Diyarbakır) — Mümkün mü
dür bu?.. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, aranan bir PKK mensubunun, 
«bulunamadı» diye, hanımını hastanelere göndere
ceksiniz, bilmem nerelerini kontrol ettireceksiniz) bu 
evla; Aybastı'nın halen Anavatan Partisi Belediye 
Başkanı yirmi yıla hüküm giyecek, onu yakalaya
mayacaksınız, yakınlarına da zor kullanmayacaksı
nız... IBiz, zor kullanılsın demiyoruz; ama bu katil 
mutlaka yakalanmalıdır, bu şaibe kalkmalıdır; Ana
vatan Partisi bu şaibeyi kendi üzerinden kaldırmak 
durumundadır, buna mecburdur. Yani ben şu kürsü
den Sayın Bakana; siz buna yataklık ediyorsunuz, 
dersem, herhalde yakışık almaz. İstirham ediyorum, 
rica ediyorum, bu katili mutlaka yakalayın. 

Sayın Bakan; «Temyiz yolu açık» diyor. 

Temyiz yolu açık, tamam, kabul ediyoruz; adam 
yirmi yıla hüküm giyecek; ama otuz aydır da ka
çacak... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Onlardan olun
ca yakalanmaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yelim. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Sa
yın Bakana geçen sefer de vermiş olduğum cevapta; 
«Aybastı'yı şöyle bir dolaşın, oradaki sade vatan
daşın söylemiş olduklarını istihbar kabul edin, onu 
yakalarsınız» dedim ve şimdi yeni bir istihbar daha 
var, «Adam Ankara'da kahve çalıştırıyor ve polisle
rin hepsi her gün onun kahvesinde çay içiyorlar, ku
mar oynuyorlar» diyorlar. Yani, bir devletin istihba
rat güçleri bu kadar zayıfsa, «pes» demek lazım; 
«Batmışız biz, kurtaranımız yok» demek lazım. 

SALİM EREL (Konya) — Adamına göre. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
Tekrar istirham ediyorum, Sayın Bakan bu kürsü
den kaçmasın, bu kürsüye gelsin, mertçe, delikanlıca, 
«Ben bu adamı yakalayamadım» desin. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Delikanlı ne
rede? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Bağlayınız efendim, lütfen. 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, bu şaibeyi üstünüzden kaldırın, 
sizlerden istirham ediyorum; bıkmayacağım. 

Şimdi, Sayın Bakan bunun cevabını verdi, ben 
de kalktım, mukabil' konuşmamı yaptım; ama bu 
adam yakalanıncaya kadar bu sorumu sürekli gün

demde tutacağım ve sürekli de bu kürsüye çıkaca
ğım; İçişleri Bakanı çıksın, beni tatmin etsin. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
42. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

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

BAŞKAN — 42 nci sıradaki, Zonguldak Mil
letvekili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in sorusu, İç
tüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 43 üncü sunadaki, Kahramanmaraş 
Milletvekilli Mehmet Turan Bayezit'in sorusu iziınıli 
olması dolayısıyla ertelenmıişitıir. 

44. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, İstanbul Millet
vekili İbrahim Ural'ın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması dolayısıyla ertelenımlşfcir. 

45. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, İz
mir - Tire İlçesine bağlı bazı köylerin sulama ve iç
me suyu sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın cevabı (6/882) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Sayın Hüseyin Aydemir'in, Tanım Orman ve Köyiş
leri Balkanundan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Balkan?.. 
Sayın Oksay cevap verecekler. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin, Tarım Orman ve 

Köyişfeni Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dın İmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hüseyin Aydemir 

İzmlir 
1. İzmir - Tire İlçesine bağlı Derdi, Büyükke-

mendere ve Küçükıkemerdere köylerinin mülkiyetin
de olduğu mahkeme fkararı ile belirtilen ve bu köy-
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ler tarafından, sulama ve içme suyu olarak 'kulla
nılan su kaynağımın, Köy Hizımetleri Genel Müdür
lüğünce, aynı ilçenin Büyükkemerdere ve Küçükke-
merdere Iköyleri içme suyu (ihtiyacına 'tahsis edildiği; 
'bu durumum, suyun maliki alan köyierıim sulama suyu 
ve içme ısuyu 'ihtiyacını etkilediği ve adı geçen köy
lerin mağduriyetine sebep olduğu amlaşıilmıştır. 

2. Ayrıca, 1976 yıllında Toprak - Su teşkilatının, 
'bu kaynaktan yararHan'aıraik, kaynak, sahibi köyler 
için yaptığı sulama tesislerinin, suyun 'başka köylere 
-tahsisi sebebiyle, boşta ve susuz kaldığı öğremlmiş-

3. Su kaymağının tahsis edildiği Büyükkemerde-
re ve Küçüfckemerdere köylerimin ihtiyacını karşıla-
maJk için yanında başka kaynak (Karaayan kaynağı) 
olduğu halde, 'bu kaymaktan yanarlanmayark; üç kö
yün içme ve suima suyunun başka köylere tahsis 
edilmesi ve 1976 yılında bu köylerin su ihtiyacı için 
yapılmış 'bulunan sulama kamalarının 'boşta, işe ya
ramaz faalde bıralkulmasının sebebi nedir? 

4. Ellerinden suyu alınan üç köyün yeniden su
ya kavuşturulması ve hailen yüz milyon Miradan faz
la değeri olan sulama tesislerimin yeniden değerlen
dirilerek* yapılan kaynak israfımın önlenmesi için, 
Bakanlığımızca ne ıgiıbli tedbir alınması düşümülmıek-
tedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayım Başkam, muhterem nıiliet vekilleri; izmir Mil
letvekili Sayın Aydemir'in, izmir - Tire ilçesine bağlı 
bazı köylerin sulama ve içme suyu hakkımdaki öner
gesini, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yerine ce
vaplamak üzere huzurumuzda bulunuyorum. 

izmir - Tire Büyükkemerdere ve Küçüıkkemerdere 
köylerini sııbhî ve yeterli içme suyuna kavuşturmak 
^amacıyla 1980 yılında düzenlenen içme suyu istik
şafı etüt raporunda, Araibınikayası Menbaının -isalesi 
öngörülerek. 7478 sayılı Köy içme Suları Hakkın
daki Kanun ve 3202 sayılı Köy 'Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 2 noi maddesinin (e) ıbendine* dayanılarak, 
5 Ağustos 1985 tarMi, 1985/9 sayılı 'ihtilaflı tahsis 
kararıyla, asgarî mevsim debisi 4,6 litre-saniye olan 
Arabıımkayası Menbaının, 2,386 litre-saniyelik kısmı, 
'adı geçen köylere tahsis edilmiştir. 

Tire Tapu Sicil Muhafızlığının 16/1 1985 tarihli 
yazısında, Arabınkayası Menbaının, 'tapulu taşınmaz
dan çıkmadığı belirtilmiştir. Tire Işıklı Köyü halkın
dan bir şahıs, Arabi'nlkayası Membaınm ziılyetinde bu

lunduğunu iddia ederek, Tire Asliye Hukuk Mahke
mesinde Dereli Köyü aleyhine dava açmış, mahkeme 
8.11.1963 tarihli ve 962/441 esas, 960/690 karar nu
marasıyla davanın reddine karar vermiş; bu karar, Yar-
gıtayım 2.6.1964 tarihli 1393 esas, 2741 karar sayılı 
ilamıyla onanmıştır. 

Dereli Köyümün sulama suyu ihtiyacını karşıla
mak üzere, mülga Topraksu 1 imci (Böllge Müdür
lüğünce Dereli ıDere&i'nde yapılan dolu .gövdeli bent 
ile batar sulaması için 100 litre/saniye, sulama mev
siminde ise 65 litre/saniye su alınarak, 700 dekar ara-
zinkı sulanması sağlanmıştır. 

Arabınkayası Monlbaında, mülga Topraksu Teş
kilatınca, yalnız menba araştırması yapılmış olup, 
herhangi bir sulama tesisi yapılmamıştır. Dağlık ve 
ormanlık arazi içerisinde bulunanı Arabınkayası ve 
Karaayan menbalarında takriben 8 ila 10 dekar ara
zi sulanmakta olup, taihsis miktarı kadar suyun alın
ması halinde, halihazırda yapılan sulamayı olumsuz 
yönde etkilememektedir. 

Sayın milletvekilleri, Büyükkemerdere ve Küçük-
kemerdere köylerinin, 1980 yılı nüfusları toplam 
1 221 kişi olup, bu nüfusa göre, kişi başına 60 
litre/gün üzerinden, toplam müstakbel insan içme 
suyu ihtiyaçları 2,386 litre/saniyedir. 

Arabınkayaısı Menbaının 200 metre batısında bu
lunan Karaayan Menbaının verimi saniyede 0,90 lit
redir. Halen bu su, sulamada kulilamlimaikıtadır. Ka
raayan Menbaının verimi, Büyükkemerdere ve Kü-
çükkemerdere köylerin'in müstakbel insan içme su
yunu karşılamamaktadır. 

Dereli Köyünün 1980 yılı nüfusu 426 olup, bu 
nüfusa göre kişi başına 100 litre/gün üzerinden müs
takbel inşam içme suyu ihtiyacı saniyede 1,388 litre
dir. Dereli Köyü, halihazır içme suyu ihtiyacını, 0,60 
litre/saniye verimli bir adet eski çeşmeden karşıla-
maktadar. Müstakbel insan içme suyu i'hıtiyacımı 
karşılamak amacıyla, saniyede 2 litre verimli Topan-
pımarı Membaımım isalesini öngören içme suyu pro
jesi tanzim ve tasdik edilmiştir. 

,Peşrefli Köyünün 1980 yılı nüfusu 902 kişi olup, 
bu nülfusa ıgike kişi başıma, yine 100 litre/gün üze
rinden müstakbel iınsan içme suyu ihtiyacı 2.938 
litre/saniyedir. Peşrefilii Köyüne saniyede 2 litre ve
rimli keson kuyudan terfiıli ve şebekeli içme suyu 
tesisi inşaatı yapılmıştır. (Köyde ayrıca, saniyede 
0,420 litre verimli cazibeli içme suyu da bulunmak-
tadır. 

Kireli Köyünün 1980 yılı nüfusu 1 122 kişi olup, 
bu nüfusa göre kişi başıma müstakbel insan içme 
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suyu ihtiyacı 3,444 litre/saniyedi'r. Köyün müstakbel 
insan içme suyu ihtiyacımı karşılamak üzere, 1985 
yılında sondaj kuyusu açılarak, saniyede 6 Jlitre su 
elde edilmiştir. -

Söz konusu içme suyu tahsis kararıiarının iptali 
için, İzmir, Tire, Dereli, Kireli, Peşreıfli köyü muh
tarlıkları tarafından, Tarım, Orman ve Köyişıleri Ba
kanlığı aleyhine, İzmir Birimci İdarî Mahkemesinde 
1985/561 esas sayı ile dava açılmış olup, dava de
vam etmektedir. 

Arz eder, yüce heyetimizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Bakan. 
M. NURlt ÜZEL ıpskişehir) — Sayın 'Başkan, 

usul hakkımda söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — ©uyurun efendim. 
'M. NURİ ÜZBL (Eskişehir) — Sayın Devlet 

Bakanının şu anda cevabını verdiği sözlü soru, ken
disine tevcih edilen bir soru değildir. Tevcih edilen 
sorunun, tevcih edildiği 'bakan, Tarım, Orman ve 
Köyişlerıi Bakanıdır ve o da şimdi burada hazır 'bu
lunmak tadır.ı 

BAŞKAN — Sayın ÜzeL, Sayın Üzel... 

M. NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Müsaade edin, 
sözümü tamamlayayım efendim. 

Acaba, neden, bir hükümet içerisinde sorunun 
tevcih edildiği hakan kendisi cevap vermez de, ken
disi 'burada bulunduğu anda, bir Devlet Bakanı onun 
cevabını verir? Acaba, Devlet ©akanımın vesayeti al
tında mıdırlar? 

TARIM ORMAN VE IKÖYIŞLERİ BAKANI 
H. (HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — O ne. hiçim laf? 

BAŞKAN — Lütfen Sayım Balkan. 
Sayın Üzel, değerli arikadaşılarnm; ben de görü

yorum, Sayın Tarım ©akamı salona sonradan girdi
ler, yami, aşağı yukarı Sayın Oskay'ın konuşması 
yarıya gelmişti ki, o zaman geldiler; hen ide gördüm, 
benim de dikkatimi çekti; ama usulsüz 'bir yön yok
tur. Eğer, Sayın Bakan 'burada bulunduğu anda ol
saydı, o zaman arkadaşım haklıydı; omun için, bu
rada 'bir usulsüzlük mevzubahis değildir. 

Sayım Hüseyin Aydemir, teşekkür mü ediyorsu
nuz?... 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Cevap vere
ceğim efendim. 

BAŞKAN —• Göreceksiniz; «buyurun efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR «Jtzmir) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; Ti
re İlçesi Dereli Köyü içme suyu hakkında vermiş 
olduğum soru önergeme, Tarım, Orman ve Köyiş-

leri iBalkanı adına cevap verem Sayın Devlet Baka
mımız Kâzım Oksay'a, yüksek huzurlarınızda teşek
kür ederim. Ancak, verilen- cevap ayrıntılı ve uzun 
olmasına rağmen, özde çok yetersizdir ve yapılan ha
talı Ibir işlemin düzeltilmesimde İsrar edilmesinin bıir 
şaheser örneğidir. Çünkü, önergemde özell'iıkle sor
muş olduğum, Ibu hatalı içme suyu tahsisi neticesi, 
1977 yılımda yapılmış bulunan küçük sulama kanal
ları, halen bu suyun başka köylere verilmesi, tahsis 
edilmesi! sebebiyle Iboş kalmıştır, kaynak israf olmuş
tur. Bugün o tesisleri yeniden yapmak için yüz mil
yonlarca lira harcamak gerekir. Bu suyu, o kanal
dan «allııp» da 'başka köylere vermek ve böylece bir 
kaymak israfıma sebep olmak ve diğer yandan da, 
mahkeme ilamıyla, suyu hak etmiş olan köylerin 
kendi ihtiyaçları Ikaırşılanaımazken; o suyu alıp başka 
bir iıki köye 'vermenin sebebi hikmeti nedir, diye 
sorduğum soru da cevapsız kalmıştır. 

Şimdi konuyu, verilen ayrıntılı ve uzum cevabın 
dışında özet olarak arz etmek istiyorum. Çok en
teresandır... Esasen biz, Tarım, Onman ve Köyiş-
leri Bakanlığıma bağlı, tüzelkişiliği haiz Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğümün hizmet konularımı tama
men merkezîleştirdiğini, vilayetleri, kazaları devre
den çıkardığımı; bu sistemin köylüye hizmet getir
mek düşüncesinin çok üstünde hatalı uygulamalara 
sebep olduğunu, merkezde işleri yoğunlaştırdığını ve 
böylece .yeni teşkilat kanunuyla kurulan sistemim köy
lümüz içim çok büyük 'baltalar getirdiğimi defalarca, 
çeşitli vesilelerle yüksek huzurlarınızda arz etmiştik. 
İşte o arz etmemizin bir örneğimi, burada tekrar be
raberce görüyoruz. Bunu düzeltmek lazım. Eski Köy 
İçme Suları Kanunuma göre, köylerin içme suyu ih
tiyacı, vilayet idare heyetleri tarafımdan tahsis edi
lirdi. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Yeni Teş
kilat Kanununda, Köy 'Hizmetleri Genel Müdürlü
ğüyle ilgili düzenlemeler sırasında, köy ihtiyaçları 
için tahsis kararı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ne, yani1 (merkeze verildi. 

Şimdi, Tire 'İlçesine bağlı Dereli ve Kemerdere 
köylerimde, ıgerek sulama, gerekse içme suyu olarak 
kullanılmakta bulunan su, 1977 yılında Topralksu Ge
nel Müdürlüğünce küçük sulama projesi meyamın-
da kanallar yapılmak suretiyle, içme ve arazi sula
ma suyu olarak tesis edilmiş ve iki köyüm hizmeti
ne girmiştir. Esasen, bu köylerin kaymağı mahkeme 
ilamıyla Dereli ve Kemerdere Köylerine bırakılmış. 
Aradan yıllar geçmiş, nihayet geçen yıl Sayın Kaya 
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Erdem'in o bölgede yaptığı inceleme neticesi, yine 
aynı kazanın diğer iki köyünün, Büyükkemerdere ve 
Küçükkemerdere köylerinin kendi suları vartken ve 
bu köylere başka yerden sulama «uyu veyahut da 
içime suyu temini mümkün iken, mevcut 100 mil
yon liralık tesisler ıhiçe sayılarak, nazara alınmaya
cak, o tesislerdeki su alınmış, Merkez Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünce, Tire'nin başka iki köyüne tah
sis edilmiştir. 

Şimdi, lamla Dereli Köyüne verilmiş bulunan ve 
Kemerdere Köyünün de hakkı bulunan bu suyun 

. alınıp Ibaşka köye verilmesi, tahsis edilmesi zaten 
hatadır; ama bir de yapılmış tesislerin boş bırakıl
ması ve suyun başka kaynaklardan temini, başka 
iki köyün kendi kaynaiklarından kendi suyunu te
min etmesi mümkün iken, bu köyden alınıp verilme
si de yine adaletli almayan bir tasarruftur. Kaldı iki, 
mevcut Dereli ve Kemerdere köylerinin 'bu suları 
alınmakla, yaz aylarında o köyler susuz bırakılmış
tır. Artık bu iki köy, ilamla sahip oldukları suyun 
başka köye tahsis edilmesi sebebiyle, kendileri su
suz kalmıştır. Dereli ve Kemerdere köyleri yaz ay
larında kuraklık çekmiş, perişan olimuş; hakkını ara-
ımıak için avukatta" tutarak idarî mahkemenin yo
lunu tutmuş, idarî tasarrufun iptali için dava açmış 
ve mahkeme de halen devam etmektedir. 

Şimdi, ağustos ayında köylüler bana mümcaai 
ederek, «Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün vila
yetteki teşkilatı olan bölge müdürlüğü lütfetsin, şu 
sıra, şu kurak dönemde mühendislerini göndererek, 
bizim su ihtiyacımız, su durumunu, kaynağın duru
munu tespit etsin; çünkü yaz aylarında kuruyor» 
dediler. 

Bölge müdürü ite konuştum, il müdürü ile konuş
tum, defalarca telefon ettim; her seferinde, «şu ku
rak zamanda köydeki suyun saniye/Stresini bir tes
pit edin» dedim; «'Siz onu saniyede 100 litre diye 
kalkıp diğer iki köye tahsis etmişsiniz; halbuki böyle 
bir durum yoktur, yaz aylarında bu kaynak (kurumak
tadır .içinde 'bulunduğumuz ağustos ayı içerisinde bu 

VII. 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 
arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendika
lar Kanununun 28.8.1983 tarih ve 2882 sayılı Ka
nunla Değişik 60 ma Maddesinin I inci Fıkrasının 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 

durumu tespit edin» dedim. «Olur, hemen yapalım» 
dediler; fakat araya seçimler girdi, seçimler vesile
siyle Köy Hizmetlerinin bütün vasıtaları, mühendisle
ri Manisa'ya gitti; aylarca takip etmemize rağmen, 
yaz aylarında suyun durumunu tespit ettiremedik, 

BAŞKAN — Lütfen baPayınız efendim. 
HÜGEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bağlıyo, 

rum Saym Başkanım. 
Nihayet ekim ayında, bölge müdürü, verdiği söz

leri nazara alarak tespiti yaptırdı; yaz ayları geçme
sine rağmen, ekim ayı olmasına rağmen, su miktarı 
60 sanüye/litreye kadar, hatta çok daha aşağı inmiş-
Û. 

Şimdi, bu durum muvacehesinde, bu son tespitler 
muvacehesinde, mevcut köy, ilamlı suyuna tekrar ka
vuşturulup; vaktiyle yapılmış olup, bugün bedeli yüz-
milyonları geçen tesisleri değerlendirmek bakımından; 
bu yapılan tasarrufun iptali edilerek, köyün eski hak
kının teslim edilmesii Ve 'ihtiyacı bulunan diğer iki 
köye de başka kaynaklardan, kendi kaynaklarından 
su temin edilmesi gerekir. 

Sayın bakanlıktan, yapılan bu hatalı işlemin dü
zeltilmesini özellikle arz ediyoruz, rica ediyoruz. Ha
tanın neresinden dönülürse kârdır; hatalı işlemde ıs
rar edilmesin ve kaynak israfı yapılmasın. İşte, bizim 
öteden beri bahsettiğimiz, «Kaynak israfı, savurgan
lık» dediğimiz husus budur. 

Yüksek takdirlerinize arz ederim, 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
46. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırıman, 

Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip 
verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (61883) 

'BAŞKAN — ,46 nicı sırada, Kayseri Mi'llıetvekit'i 
'Sayın Muzaffer Yıldırımın Başbakandan sorusu 
vardır., 

Sayın Yıldırım?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru erteleomliştıir. 

İBAŞKJAN — Gündemlin «Kanun Tasarı ve Tek-
1'i'fLerûıytle Komisyonlardan Gelen Diğer tşliar» kısmı
na geçiyoruz. 

il inci sırada, 459 sıra sayılı, Giresun Mİltetveki-
l!i .Burhan Kara ve 22 arkadaşının; 5.5.1983 tarih ve 
28/21 sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 tarih ve 
28812 sayılı (Kanunla Değişik 60 inci Maddiesinin 1 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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itiai Fıkrasının (Değiştirilırmesi ve Bu (Kanuna Bir Ge-
çfiıci Madde Eklenmesi Haldkında Kanun Teklifinin 
görüşjmdlıeıiiine 'başlıyoruz. 

Komisyon?.. Ydk, 
Entelienım'işiCir. 
2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş 
Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin 
Baltbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
ve Balıkesir Milletvekili Fenni hlimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili thsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) -

BAŞKAN — 2 noi sırada, Erzurum Milletvekili 
Salbahatltin i\ras, /febanUM MIletveMli Reşit Ülker, • 

VI. — SORULAR \ 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Belediye meclisine ait tutanakların muhafaza 
edilip edilmediğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbuluf un yazılı cevabı (7/1376) 

Tüılkiye ıBüyülk İMalUeft MeclM Başkanlığına 
AşağıdaJkli sorulanımın îçişllıeri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederimi., 

Saygıılarımıla 
Hilmi Na'libantoğluı 

Erzurum 

Soru 1. (Belediyelerde, 'belediye rnıedlfei ıtutanıak-
ları ımulbaıfaza ediliyor <mu? 

Soru 2. Bazı ibelediyelerde Ibu tödtanaklaırın mu
hafaza ledıiîmıediği s'öıyfl'enanektedıir, Ibaızı belediyelerde 
de ibazı Ibeledüye meclisli (tutanaklarının zam'an zaman 
veya yıl sonuna doğru deği'şjfürildiği ısöylienimeklfiedir. 
Doğru ımu? 

Stara 3. Bazı belediyelerde dönem 'başınlda yapı
lan foültçe ve pragramılar dönıam ısonlarıınlda ıtamaımıen 
değişlik biçimde yapılıp hattia kitap halinde basftırıla-

Kahramanmaraş iMffieftVefciJJi Rıfat IBayazı't, Atfyon 
MıilIelVdki'li MiötJin IBalılbey, Sivas Milefcvefc'M Mus
tafa Kemlall Palaoğlu ve IBalıikes'ir Milletvekili Fenni 
İslJmyeli'nin, Tikfciıye Büyük MMlıeft MeclM İçtüzü
ğü Tdkfâfi ve Çoıruım İM'iHiletiveklili İhsan Toimlbuş'un, 
Türkiye ,Büyük (MÜM IMecİsi İçtüzüğü Teklifinin 
görüşmelerine başlıyoruz. 

ıKamlÜsyon?.. Yok. 

IBu 'teklif de erüelenmişjtir. 

Günldelmlde bugün için görüşülecek Ibaşka bir ko
nu bulunmamaktadır, 

3 Aralık 1986 Çarşamba ıgünü sapıt 15.00te top
lanmak Üzere Ibiırileşîmi kapaltıyorum. 

Kapanıma Saati : 16.48 

T. C. 
İçişleri İBakanhğı 1 . 112 , 1986 

Sayı : MÎGM. AIPK. ARGE. 571 (86)/90851 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türküye IDüyük Millet Medlisıi Başkanlığına 

1LGİI ': TBMM Genel Sefcrdfceriiğinin 9.10,4986 
ıgün ve 7/11:376-6909/127421 (sayılı 'yazısı, 

Erzurum MiiMe/Cvek'iıUi Sayın Hitai Nallbantoğlu 
tarafımdan, DBMM Başkanlığına verilen «Belediye 
Meclislerine ait Tutanakların Muhafaza Edilip Edil-
ımddiğÜne ilişiklin yazılı ısoıru önergesine» verilen ceva
bın (bir 'örneği iliş/iklte sunulmuşta"., 

Blgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldurılm Akbulut 

İçişlerii Bakanı 

»>-•« 

CEVAPLAR (DEVAM) 

nak kamuoyuna, Ibasına ve vatandaşlara dağıtılımak-
ıta olduğu doğru mu? 

İBu ıgayret sırasında ıbazı rakamlarda abaritirnıaklta, 
kalbarltılmakta imüş doğru mu? 

Soru 4, (Bu Ikonularda Bakanlık müfiatlflişıleninoe 
.bir araşltıtrmıa yaptırmayı uygun (bulur musunuz? 
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T, C. 
içişleri IBakanlığı 1.12.1986 

Sayı : AFK. (AİRJGE. 571 <8)/90851 
(Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Sayın 
(Hilmi Nalbamtoğlu 
'Erzurum iMMdüvekilli 

ıBelediye Medl'islerline aiilt ıtuıtianaklaran ımulhalfaza 
edilmediğine ilişkin yazılı ısoru önergenizde yer allan 
konular Bakanllığiimıca inicefatitüniteiişıtir.. 

1; IBelıedfiyeterde, belddfıye mıeciİsi (tutanakları, 
<rfBele)dfiiye Med'iıslerinin Çalışma Usulüne Dair Be
lediye iKanıununun 59 uncu maddesince Tanzim edi
len Talimaitname»nin 30 uncu maddesi gereğince 
muhafaza edilir., 

2. IMedıis tutanaklarını mulhafaza etmeyen ve 
(bu (tutanakları zaman zaman veya yıl sionuna doğru 
dieğişltliıren,. 

X DÖmem (başında yapılan bütçe vie programları, 
dönem sonlarımda ıtamamen değişik 'biçimde yapıp 
tıajtfia kitap HıaUSmde bastırarak kamuoyuna ve basına 
dağıtan, 

Belediye isimleri Iblldlirildiği takdirde, Bakanlığım
ca gerekli yasal işlem yapılacaktır. 

4. (Bakanlığımca periyodik olarak yapılan tef-. 
ftişîıer Sonucunda, yukarıda sözü ıgıeçen konulanla ilgi
li olarak Iherhangi bir işlem tespit edilmemekle bir
likte, .söz' konusu işlemtllenin yapıldığı, belediyelerin 
bi'ldirilmesli (hallinde gereği yapılacaktır, 

Bilgilerinizi rfoa ederüm.. 
Yıldırım Afcbulut 

îçislerli Bakanı 

2. — Baltkesir Milletvekili Davut Abacigil'in, 
Bursa - Mustafakemalpaşa İlçesi Tepecik Köyünün 
yol sorununa ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy-
isleri Bakanı H., Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı 
(7/1393) 

Türkiye Büyük Millet İMeclıM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarim Orman ve Köyişle-

rı Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na aracılığınızı saygılarımla arz edenim, 

Davut Abacıgii 
Balıkesir 

ıBurtsa - Mustafakemalpaşa İlçesinle bağlı Tepe
cik ıKöyünde Afc£a ISallça ve Klornserve Fabrikası bu-
lunımaktaıdır. 

Bu Itesıtsten mial taşıyan araçların ve gerekse ci
vandaki fabrikalara domates, pancar ve sair mahsu
latım taşınması nedeniyle (Köyle Devlet 'asıfalllt yolu 
arasındaki yol taimüre rnıuıhtlaç İhale gelmiştir.; 

(MM servet olan araçların korunması bakımın
dan bu yolun yapım tv© tamiratı için ne düşünül
mektedir? 

Plan ve programa alınmış mıdır? Almmamışsa ta
rım fürünlerimizlin kolaylıkla (taşınabillîmesl için bu1 

yolun yapımı hakkında alınmış karar olup olmadı
ğının? 

T. C. 
Tarım Orman ve 2842.1986 

KÖyişleri Bakanlığı 
özlel ıKıalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖIKİM. 2-940 

Türkiye Büyük Milet MecM Başkanlığına ; 
itLGt : Gen. Sek. IKa. ve Kar. Müdürlüğünün 5 

Kasıim 19816 tarifti ve 7/1393^6948/127552 sayılı yazı
sı. 

(Balıkesir jMilletiviekili İSayın Davult Abacigil'in 
«Bursa - Mustafakemalpaşa 'îlçesi Tepecik (Köyünün 
Yol Sorunu» (hakkındaki yazılı soıru önergesd incelen
miştir. 

iBursa-tMuısIta f̂akemalpaşa-Tepec'ik Köyyloftu Köy 
HÜzmdtleri Genel Müdürîüğiünün 1987 yıla program 
tekliflileri arasında yer almakta olup, bütçe amkânliarı 
dahilinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğam 

Tarım Orman ve Koyaşferi. Bakanı 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda cereyan 
eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1410) 

Türkiye (Büyük Mille/t Meclisi Başkanlığına 
Güney ve Güneydoğu'daki olayların Iİ5 Ağustos 

19816 tarihinde 2 seneyi doldurması ve olayların de
vam etmesi münasebetiyle aşağıdaki soruların İçiş
leri Bakanı İSayın Yıldırım Akbuluıt tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda delaleitiiriizi say
gı ile ırica ederim. ,15 Ağustos 1996 

M. Murat Sök'mıenö&lu 
Haflay 

II. lUyumayan, uısanmayan bölıücü eçkiyanın 2se-
nedin sünen bölücü ve yıkıicı ıfaaKiyefttarİ ne boyuıtıta-
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dır? Bu'süre zarfında kaç sivil-asker canlarını yitir-
(mliş, Ikaç kişi yaralanmıştır? 

(l< Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki devanı eden 
olaylar fok müddettir yen/i fooyulblar kazandığını mı 
sergilemekte, yok!şa devlet himayesindeki Vatandaş
ların korunmasında eksik İbik uıygıullaıma anı-' vardır? 
IBir müldddtitir sivil halka yönelik saldırıların ve son 
ökrafc da pusuya düşürülüp şjehiit edilen subay ve 
eriertaıizıin şehlilt edilmesi karşısında ne gibi (tedbirler 
aldınız? 

3. Bu hususlarda YÜoe Mecliste folk gizli otu
rum yapmayı düşünüyor musunuz? 

T, a 
İçişleri (Bakanlığı 1,12.11986 

Jandarma Genel Komutanlığı 
JSTH : 3590-721 -816YİKF. Ş. 
Konu : Hatay Mildtivdkli İM. Murat iSökımenioğ-

lu'nun Yazılı (Soru önergesi. 

Türkiye IBüyük Millet Meclîsi Başkanlığına 

fiJJGÎ : TBMIM, (Bakanlığı Genel Sekreterliği Ka
nunlar ve KararTaır Dairesi (Başkanlığının 23 Eklim) 
1986 gün ve 7/11410-6683/26174 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekilli M. Murat (Sökîmenoğlu'nun; 
Güney ve Güneydoğu Anadolu'da cereyan dden yı
kıcı ve bölücü olaylara ilişkin 15 Ağustos 1986 tarülh-
l'i yazılı sora önergesi maddeler -halinde açıManmış-
fcır. 

1. Güneş Harekâttı Bölgesinde FKİK mensupla
rının faaliyetleri bilinen özelliği ile devam etmekte
dir. Ancak olayların (geçen seniekli aynı dönemle 
mukayesesi yapıldığında bir azalma olduğu görül-
tmekbdd'k. Meydana gelen olay (sayısı, örgütün .faali
yetleri hakkında ısadece aik'bif silahlı propaganda ko
nusunda bir fikir vendbilmıdktedir. Taban oluşturma, 
teşkilâtlanma, yazılı vıe sözlü propaganda g/ilbi faali-
yefllerinde (ise değerllendirimieye esas (tutulmamakta
dır. Güneş Harekâtının feaşllanfgıç tarihi olan '15 
Ağustos 19l84'den 17 Eylül 1986ya kadar lîç Güven
lik Harekât Bölgesinde 'PKK. eylemlerinden dolayı 
90. güvenlik görevlisi şehit olmuş, İlli sivil vatanda
şımız da hayatımı kaybetmiştir. Ayrıca '1125 güverilifc 
görevlisi ile 73 sivil vatandaş da yaralanmıştır. 

fi. İBöJgdde meydana gelen (olayların mahiyetin
de önemli bir değişiklik olmamıştır. Son 6 aylık dö
nemin, gıeçen ısene aynı dönemle ımukayesesfi şu şe-
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kildedir. 11985 yılında (Mart - Eylül ayları arasında 
Güneş Harekât (Bölgesinde 90 olay meydana gelmiş 
lollmasına karşılık 1986 yılının aynı aylarında 40 olay 
vuku bulmuştur ıBu durum olaylarım artımadığımı, 
aksine güvenlik kuvvetılerinfin bölgeye hâkimiyetleri 
nedeniyle azaldığını göstermiekitddir. Vatandaşların 
komınmasınlda alınıan tedbirler 'bakımından da fok 
azalma söz konusu değildir. ıBölgede güvenlik ve 
asayişin ıtemini baJkımından (güVenllik kuvvetleri ara
lıksız olarak gece-gıündüz operasyonlara devam et
mekte, sürekli olarak iseyyar timleri© bölge taran-
malktadıır. örnek olarak Ağusltois 1986 ayı idinde 7 
nci Kolordu ve 'Sıkıyönetim Komutanlığı Bölgesin
de hepsi gece saat 19.00 ile sabah 05.00 arasında ol
mak üzere 64T69 personelin katıldığı 31213 gece ha
rekâtı (icra edilmiştir. Ayrıca îç Güvenlik Harekâtı 
ile görevli birlikler Ibölük seviyesinde araziye intikal etti
rilerek, Ibölücü eşikiyanın bulunduğu istihbar edilen böl
gelerde ıtdksi'fii harekâta başlanmış olup, halen devaim 
etmektedir. Operasyona yönelik bu tedbirler meyanında 
foölgenin dağınık yerlleşlim tarzı nedeniyle, köylerde bö
lücü eşikiyaya karşı; köylerin korunması, güvenlik kuv
vetleri gelinceye kadar köylerde bulunan vatandaşların 
can ve mail güvenliklerini sağlamak maksadıyla köy 
fcontucıu sistemi İde getfiritoiştk. ıBu durumda Siiırlt, 
Mardin, Hakkâri, Van ve Diyarbakır illerine ait 1156 
köyden 800 köyde 31624 adet töy korucusu görevien-
dirÜm'iş ve bunlara 2 594 adat G 4 P. Tüfeği, 893 
adet 7,7 mm. P. Tüfeği ile 137 adet av tüfeği dağı
tılmıştır. Bölücü eşikiyanın hudutlarımızdan giriş ve 
çıkışlarına mani olmak bakımından mevcut sabit 
Jandarma Karakollarına ilave olarak; 77 adet yazlık 
Jandarma Karakolu açılmıştır. Halen faaliyette bu
lunan ibu karakollar, iklim şartları, foaırınima, initikal 
ve muhabere uygun şarttılar sağladığı sürece bölge
de Ikıalacaklarldır. (İkaz isüreslini azaltarak, muhabere 
tedbirleri de antırıDmışîtır. IBu hususu temin bakımın
dan; 11211'i Jandarma karakolu, 1 347'si de köy muh
tarlarına olmak üzere 1 468 adet halik bandı telsiz 
temin edilerek dağıtılmıştır. Güneş Harekât Bölge
sinde (tedbirleri devamllı lölarak alınmaktadır. Bölü
cü eşklya hakkında eylem haberi veya operasyonu 
gerektiren teyid edidi bilgi alındığında, mahaline ka
radan ve helikopterle havadan süralfile birlik gönde-
rfllmektedk. Nitekim 112 Ağüsltos 1986'da Hakkâri'de 
bölücü eşikiyanın pususu haber alınır alınmaz dü
zenlenen operasyonla ıbölücü eşkiya mensupların
dan 1 'i. Ölü .olarak ele geçMltaişltir. Ara ederim. 

Yıldırım AkfouluH 
içişleri Bakanı' 
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4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kastamonu İli Daday ve Azdavay İlçelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/1434) 

Türkiye Büyük Milat Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sonullarımın Tarım Orman ve IKöyişleri 

Bakanı tarafinfan yazılı olarak yanıltlanımaisına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarıiımla1 

HImİ NalUhantoğluı 
Erzurum 

Soru <1. Kastamonu İli Daday 'ilçesi Çoruımve-
ıren Bendi me zaman yapılacakltır?1 

ISoru 2. Daday'da (bir soğuk hava deposu yapitı-
rılamaz mı? 

ıSoru 3, Azdavay İlçesinin içme- suıyu yetersiz. 
Yemi ilave 'bir ısu isalesi yapılamaz mı? (İlçe nüfusu 
3 446 civarında)., 

T. C. 
Tarım Onman ve 28JÜJ1986 

Köyişler'i Bakanlığı 
Özeli (Kale'm Müdürlüğü 

Sayı : ÖKlM. 2-932 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Geni. Sek. Ka. ve Kar. Md. llüğünün 3 

Kasım 1986 tarih ve 7/İl434-7135/28176 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili ISayın Hilmi ıNalIbantolğlu' 

nun «Kastamonu İli Daday ve Azdavay İlçelerinin 
Ibazı pnolblemlleri» hakkındaki yazılı soru önergesinin 
cevalbı ekte takdim ©dlilmekteldir. 

(Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı 

lErzuırulm Millletiveikili ıSayın Miknli Nalibanltoğlu' 
nun Yazılı Soru önergesinin Cevalbıdı>r, 

Cevap 1. Kastamonu - Daday - Y. Çürümveren 
•köylüne sulama suyu ıtemim'i Iklonusu 1985 yıllımda 
dfcüld edilmiştir. Ancalk etüd sahası, yapımı Devlet Suı 
İşleri Genel Müdürlüğünce planlanan Çürümören 
Barajı göl aynası içinde kaldığı cihette etüd olumsuz 
neti'celenldirilimliştlir., 

Cevap ı2. Ortaya çıikaoak ihtiyaca göre Daday'da 
!b'k soğuk hava deposu yapılabilir, 

Cevap 3. Yeterisiiz içmesuyuna sahip oÜuğu ifa
de edilen Azdavay (İlçesinin iılaive (bir su asaleslkıe ka

vuşturulması hususunda, İller Bankası Genel Mü
dürlüğü, imkânları muvacehesinde yardımcı olabilir. 

Arz edenimi. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarum Orman ve Köyişleri Bakanı 
5. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, Gazi Eğitim Fakültesinde eğitim gören ilkokul 
öğretmenlerinden ilköğretim müfettişliğine atananla
ra ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı Metin Emiroğlu'nun yazdı cevabı {711445) 

Türkiye Büyük Millet .Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayım Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı Itarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim. 

YiJmaz Ihlsan Hasltürk 
tstanlbull 

1. 198149824983 ve 1984 yılında Ankara Gazi 
lEğiüim Fakültesi eği'tilm ıbölümtünde özlük hakları 
saklı olarak eğitim gören ilkokul öğretmenlerinden 
ilköğretim (müfettişliğine atananlar ile, henüz atama
ları yapılamayan personelin isim ive miktarlarını ayrı 
ayrı bildirir misiniz? İlköğretim müfettişliğine atana
mayan bu durumda personel var ise nedenini açıklar 
milsiniz? 

2. Böyle (bir eğitime ıtaibi tu'tolan öğretimenlerle 
sözleşme yapılldı mı, yapıldı - ise bu eğicimden sonra 
anılan personel liçin »bir medburî hizmet söz konusu 
mudur? 

3. Eğit&nini (başları ile bitiren ve ilköğretim mü
fettişliği hakkımı kazanan, bu öğretaıerilıerin altamma-
iarı sırasında iön Ibir imlbilhan yapılmış mıdır? Yapıl
mış ise bu sınavı gerçekleştiren komisyonu teşkil 
elden üyelerin adlan ile tahsil durumlarını ve derece
lerini 'bildirir imlisiniz? 

4. Aynı şanolarla gelecek yıllarda da ilköğretim 
müfettişi yetiştirilecek midir?( 

T. C, 
Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Balkanlulğı 1.12.1986 
Personel Geneli Müdürlüğü , 

Sayı : 242;1. 1. Mtf. Bil. 1Jİ95202 
IKonu : Soru önergesi 

Türküye /Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
İLGİ : Türkiye Büyük Millet M'edlfei Genel Sek

reterliğinin 7.111.11986 tarih ve 7/1445-7185/28323 
sayılı yazısı., 

Isfcanlbul Milletivekili Yılmaz İhsan Hassltürk'ün 
Gazi Eğitim Fakültesinde eğitliim gören ilkokul öğ
retmenlerimden ilköğretim müfettişliğine atananlara 
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ilişkin yazılı sonu önergesinin cevabı aşağıda belirtil-
imiiştir. 

il. a) 1198)1 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Eği
ttim (bölümünden mezun olan bullunimamatedır. 

b) 1982 yılında 198/1-1198/2 öğretim yılında me
zun olup İlköğretim Müfettişliğine tayin isteyen ve 
atamaları yapıdan 11 kişinin isimlerti aşağıdadıır. 

h 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

(irfanı özçelik 
Emin Uyanık 
Mehmet Kartal 
IRecep Özyeşil 
(Vuıral Kılıç 
!AıM Araç 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

A'İİ Yıldıran 
Ahmet Aırdıç 
İ Hakkı Sarıbek 
ilhîsan Karakoyun 
Hamdi Taşikın 

c) 198(3 yılında .tayin ist 
20.I10./1983 tarihinde atanan 21 
ğıya çıkarılmıştır. 

11, Mehmet Aklkaya 12. 
2. îEımin föztürkı 13, 
3. Bahtiyar Ocak 14, 
4. Cengiz Kumcul 15. 
5. Hasan Özel 16, 
6. Cemal Canpolalt! 17, 
7. Ham'dli Uığurllui 18. 

f 8, Hüseyin Altında® 19. 
9, Necip Gan . 20. 

10, Tabir Koçak 21. 
11, Abdürralhman Şahin 

eğinde bulunan ve 
kişinin isimleri aşa-

YaJlçın Çetin 
Mustafa Yalçınkaya 
lîsmail Ünaydın 
IŞıükrü Keralmık 
"Necati Vatan 
Yusuf Uğur 
Abdi Murat Seyyar 
Muammer Çetinkaya 
Harun Kaya 
M. Lütfü lObay 

d) ,1984 yılında illköğretlilra müfettişleri ile ilgili 
tüzük çalışmaları yapıldığından atamalar 16.4.1984/ 
58006 sayılı Bakanlık Onayı ile durdurulmuştur. 

2. Gazi Eğitim Enstitüsünde eğitime tâbi tutu
lan bu öğretmenlerden okul ile ilişkilerini düzenle
yen yüklenme senedi alınmış olup, '657 Sayılı Devlet 
Mamurları Kanununun 2125 inci maddesi gereği 3 ay 
içerisinde 'görevine başlamayanların mecburi hizmet 
yükümlülüklerli kalkmış [bulunmaktadır. Ayrıca söz-
kbnuısu yükleme senödlinde medbııri hizmetlin ilköğ
retim müfettişi olarak yapılacağına ilişkin bir hü
küm mievcut değildir. 

3, Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bolümü me
zunları ile ilköğretim (müfettişliği kursunu Ibiltfirerile-
>riin sayıca fazla olması sebebiyle 14-24 Temmuz 
1986 tarihleri arasında ımlülalkaft yeterlik sınavı yapıl
mıştır. 

Sınav Komisyonunda Görevli 'Üyeler :ı 

II. Müsteşar Yardımcısı (Doç. Dr. İhsan Sezai) 
(jManehesıter Üniversite of) 

12; Personel Genel (Müdür Yardımcısı Yavuz 
Özgün (Gazi Eğt. Ens, Türkçe ıBl.) 

.3, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Yıl
dırım (Ankara İlahiyat Faik.) 

4« İlköğretim Genel Müdür Yardımcısı Ekrem 
Yanığın (Gazi Eğt. Ens. Eğt. Bl.) 

4. İlköğretim Müfdt'tfişlleririin atanma usul ve 
esa'slarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devamı 
etaektedSr. Çalışmalar sonuçlandığında ihtiyaç du
rumuna (göre ilkiöğretftm müfettişi yötişitirMdblilecektdr. 

Arz ederim. 
Metin Bm/iröğlu 

Millî Eğit&n Gençlik ve Spor Bakam 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, İran Meclis Başkanının Kerkük ile ilgili de
mecine ve bu hususta ne gibi tedbir alındığına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1446) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İran Meclis Başkanının Kerkük üzerindeki açık
laması hakkında aşağıdaki sorularımın Dışişleri Ba
kanı Sayın Vahit Haılefoglıı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygı ile ri
ca ederim. 

6.11.1986 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Bir müddettir dünya 'kamuoyunda çalkalanan 
Kerkük için İran Meclis Başkanının demeci hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Soydaşlarımızın bulunduğu Ker•• 
kük üzerindeki spekülasyonlar dalha ne kadar devam 
edeeeldjr? Bu hususlarda ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2. Türkiye'nin dış politikasında suskunluk değiş
meyecek midir? Bu hususta ne gibi tedbir almakta
sınız? 

3. Suskunluktan cesaret allan çeşitli çevrelerin 
spekülatif demeçlerinin giderek artmaması ve Kerkük 
konusunda geç kalmamak içlin ne gibi tedbirler aldı
nız? 
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T..G. 
Dışişleri Bakanlığı 1.12.1986 

Sayı : GPİUD/2996-497 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük M ilet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başkanlıklarının 10.11.1986 tarih ve 7/1446-

7195/28344 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun İran Meclis Başkanının Kerkük üe ilgili açıkla
ması hakkında tevdi etmiş olduğu soru önergesinin 
cevabı (ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımlla arz ederim. 
Vahit Hafefoğlü 
Dışişleri Bakanı 

İran Meclis Başkanı Rafsancani'nin Kerkük ile il
gili son beyanları tarafımızdan yersiz ve mesnetsiz 
bulunmuş ve üzüntüyle karşılanmıştır. Bu konudaki 
tepki ve hassasiyetimiz İran makamlarına duyrullmuş-
'tıır. Türkiye'nin komşuları ile yakın ilişkiler sürdür
mesinden rahatsızlık duyan çevrelerce çıkartılan asıl-
ısız rivayetler üzerine yapılan bazı 'talihsiz beyanlann 
ikili dostluk ilişkilerimize katkıda bulunmadığı aşi
kârdır. 

Türik - İran ilişkileri ve Türkiye'nin İran - Irak 
savaşı ü'le ilgili tarafsızlık politikası benim geçtiğimiz 
Ağustos ayı sonunda İran'a yaptığım resmî ziyaret ve 
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı - Şeynülislam'ın Ekim 
ayında Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında ele alın-. 
ımıştır. Karşılıklı iyi niyet ve açık kalplilikle yürütülen 
•bu görüşmelerin 'bazı yanlış anlama ve değerlendir
meleri 'bertaraf ettiği görüşünü taşıyoruz. 

İçinde bulunduğu hassas bölgede barış ve istikra
rın korunmasına 'büyük önem atfeden Türkiye'nin 
kimsenin toprağında gözü olmadığı gibi kimseye veri
lecek bir karış toprağı da yoktur. Kerkük'le ilgili spe
külasyonlar ve varsayıımlar bizim istek ve irademiz dı
şında oluşan yanlış değerlendirmelerden kaynaklan-
makitadır. 

Kerkük - Yumurtalık petrol boru hattının bizfoı 
açımızdan taşıdığı önemi Iran'lı muhataplarımıza du
yurduk ve her iki ülkenin de yararına olan !bu duru
mun değişmeyeceğini temenni ettiğimizi belirttik. 

iBütün dış politika konularında olduğu gibi böl
gesel meselelerde de Türkiye serinkanlı bir yaklaşıım-
la millî menfaatlerinin icabı istikametinde hareket et
meye devam edecektir. İran - Irak savaşında Türkiye' 
nln izlediği tarafsız -politikası bu anlayış çerçevesinde 
sürdürülmeye devam olunacaktır. 

I 7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara Belediyesince yapılan raylı toplu taşım 
sistemi ön projesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7J1449) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. 1982 yılında Ankara Belediyesince ya
pılan Raylı Toplu Taşım Sistemli ön projesi hakkında 
İmar Koordinasyon Kurulu tarafından verilen kararın 
bir süretü gönderilebilir mi? 

Soru 2. 1980 yılında aynı Kurul tarafından dur
durulan METRO inşaatı ile ilgili durdurma gerekçe 
rapor veya yazının bir suretinin gönderilmesi müm
kün mü? 

T.C. 
tçi steri Bakanlığı 1.12.1986 

Sayı : APK. ARGE. 
571 (86)/90853 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınla 
İlgi : 10.11.1986 gün ve TBMM Gen. Sek. Kan. 

ve Kar. Dai. Bşk. 7/1449-7199/28361 sayılı yazı. 

Erzurum Milıletvekiİ Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından TBMM Başkanlığına sunulan «Ankara Be
lediyesince yapılan raylı toplu taşım sistemi ön proje
sine ilişkin yaziı soru önergesi» ne verilen cevabın 
bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 1.12,1986 

Sayı : AÜK. ARGE. 
571 (86)/90853 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum; Milletvekili 
Ankara Belediyesince yapılan raylı toplu taşım sis

temi ön projesine ilişkin yazılı soru önergenizde is
tediğiniz «Bakanlıklararası İmar Koordinasyon Kuru-
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İu'nun An'kara Ken't ıiçi Raylı Toplu Taşım Projesi 
Hakkındaki 25.9.1980 Tarihli Kararı ile, Ankara Ray
lı Toplutaşıım Gistemi 'Projesine İlişkin 7.6.1982 Ta
rihli Toplantı Tutanağı» nın 'birer örneği 'ilişikte gön
derilmiştir. 

Bilgilerimizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

Balkanlıklararası imar Koordinasyon Kurulu'mun «An
kara Kent içi Raylı Toplu Taşım Projesi» Hakkında 

25.9.1980 Tariihli Kararı 
An'kara Belediyesi tarafından hazırlanarak illgili 

Bakanlıklara sunulan «Ankara Kent içi Raylı Toplu 
Taşım Projesli» incelenmiş ve önerilen projenin : 

— Tüm kent üzerinde öneriler getiren kapsamlı 
bir ulaşım etüdünden kaynaklanmaması ve ulaşım so
rununa çözüm olabilecek düğer alternatif taşıma tür
lerimi dikkate almaması, 

— An'kara Nazım Planı karar ve stratejileri ile 
Önemli uyumsuzluklar göstermesi, 

— Maliyetler ve finansman 'kaynakları açısından 
gerçekçi ollmaması, nedenleriyle bu 'biçimiyle uygula
maya geçilmesli uygun görülmemiştir. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 
şartlar dikkate alındığı taktirde, 'büyük 'kentlerimizde 
raylı toplu taşım sistemleri uygulanmasına biran ön
ce geçilmesli bir zorunluluktur. Ancak önerilecek pro
jelerin ülkenin sınırlı kaynaklarını, ulusal ve uluslar
arası teknolojik gelişmeleri, kentlerimizin gelişme stra
tejilerini ve ulaşım taleplerimi dikkate alarak hazır
lanması gerekmektedir. 

(Hazırlanacak toplu taşım projesinlin arazi kullan
ma, ulaşım, karar ve stratejileri, töknik standart ve 
Özellikıleri, enerji, iç ve dış finansman bakımlarından 
ilgili 'Bakanlıklarla işbirliği ve uyum içinde düzenlen
melinden sonra Kurulumuza sunulması kararlaştırıl
mıştır. 

Dr. Şerif Tüten 
İmar ve iskân Bakanı 

Necimi Atakol 
Sağlık ve Sosyal Yardkn 

Bakanı 
Şahap Kocatopçu 

Sanayi ve Teknoloji 
Balkanı 

Necimi özgür 
Ulaştırma Bakanı 

Selahattin Çetüner 
İçişleri Bakanı 
Tahsin önalp 

Bayındırlık Bakanı 

Serlbüılent Bingöl 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
İlhan Evliyaoğlu 

Tarım ve Çalışma 
Bakam 

Bakanlıklararası İmar Koordinasyon Kurulu'nun «An
kara Raylı Toplutaşın Sistemli Projesi» ne İlişkin 

7.6.1982 Tarihi Toplantı Tutanağı 
Bakanlıklararası İmar Koordinasyon Kurulu, «An

kara Raylı Toplutaşın Sistemi Projesi» rıi karara 
bağlamak üzere 7.6.1982 günü saat 14.'0ü'de Başba
kanlık Eski Bakanlar Kurulu Toplantı Salonunda top
landı. Kuruluş kararnamesi uyarınca îmar ve İskân 
Bakanı ıSn. Şerif Tüten 'başkanlığında yapılan top
lantıya Bayındırlık Bakanı Sn, Dr. Tahsin önalp, 
Ulaştırma Bakanı Sn. Prof. Dr. Mustafa Aysan, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sn. Fahir İlkel, 
Kültür ve Turizm Bakanı Sn, İlhan Evliyaoğlu ve 
İçişleri Bakanı adına Bakanlık Müsteşarı katıldılar. 
Sağ'Lk ve Sosyal Yardım Bakanı Sn. Prof. Dr. Kaya 
Kılıçturgay ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Meh
met Turgut toplantıya katılmamışlardır. Toplantıda 
ayrıca gözlemci olarak Devlet Planlama Teşkilatı 'tem
silcileri ve ikinci alternatifin tanıtımını yapmak ama
cıyla Ankara Belediye Başkanı Sn. Süleyman önder 
ve diğer Bellediye yetkilileri: de bulundu. 

•Kurul Başkanı Sn. Tüten, Ankara Raylı Topluta
şın 'Sistemli ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan ça
lışmaları ve gelişmeleri aktararak, Ankara Belediye
since hazırlanan dört alternatif hakkında kısa 'bilgi 
verdiler. Bunu takiben, Teknik Komite Raporunda 
üzerinde yoğunlaşılan ikinci ve üçüncü alternatifller-
den ikincisini Ankara Belediyesi yetkilileri Kurula ta
nıttılar. Sayın Bakanların alternatiflere üllişkin olarak 
sordukları soruların yanıtlanmasından sonra İmar ve 
İskân Bakanlığı Müsteşarı Sin, Melih Doğan tarafın
dan projelerin Ankara Nazım Plan çalışmaları ve plan 
kararları ile ilişkisi ve 'buna 'bağlı olarak sorunların 
yanıtları verildi. 

Alternatiflerin tanıtımı tamamlandıktan sonra ya
pılan 'tartışmalar sonucunda 

1. Ankara kenti 1990 ulaşım sisteminin bir par
çası olarak Kavaklıdere - Dışkapı arasında 6 km. lik 
bir Raylı Toplutaşın Sisteminin tam, koruımailı olarak 
inşa edilmesi, 

2. Ancak; a) Kızılay Meydanının viadük yeri
ne yeraltından 'geçilmesinin ola'bilrliğinin etüt edil
mesi, 

b) Dış finansman kaynaklarının sağlanmasına 
temel oluşturacak 'bir ön fizibilite çalışmasının, belir
lenecek bir yabancı firmaya hazırlattırılması, 

e) Kesin projelerin hazırlanması aşamasında dre
naj sorununun çözümlenmesi koşullarıyla Ankara Be-
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lediyesince hazırlanan İkinci alternatif uygun görül
müştür, 

Dr. Şerif Tüten 
İmar ve İskân Balkanı 

(Kurul Başkanı) 
Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay 

Sağlık ve sosyal Yardım 
Balkanı 
(Üye) 

Bulunamadı 
Mehmet Turgut 

'Sanayi ve Teknoloji 
'Bakanı 
(Üye) 

Bulunamadı 
Prof. Dr. Mustafa Aysan 

Ulaştırana Bakanı 
(Üye) 

(Selaha'ttlin Çetiner 
İçişleri Balkanı 

(Üye). 
Tahsin Önalp 

Bayındırlık Balkanı 
(Üye) 

Fahir İlkel 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
(Üye) 

İlhan Evliyaoğlu 
Kültür ve Turizm Balkanı 

(Üye) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, tarımsal amaçlı bazı faaliyetler için Kaynak 
Kullanımı Destek Fonundan prim ödenmemesinin 
nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğanın yazılı 
cevabı (7/1452) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başhakan tarafından yazı
lı olarak yanıtlanmıasına aracılığınızı arz ve nica ede
rim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalıbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Kaynaik Kullanımı Destekleme Fonu 
hakkımda Resmî Gazetenin 7 Haziran 1986 tarih ve 
19130 sayılı nüshasının 13 üncü sayfasında yayınla
nan Ek Karar'a göre «hayvancılık ve su ürünleri ko
nularında projeye dayalı yatırım yapanlara» Kaynak 
Kullanımı Destek Fonundan destekleme primi 'öden
mesi 'kalbul edilmiş olduğuna göre; tavukçuluk, sera
cılık, mantarcılık gibi diğer tarımsal amaçlı konular
da neden prim ödenmesi kalbul edilmem i ştıir? 

Soru 2. Tarım üretim artırımı konusunda kredi-
lendirme yapılınca 'bir ayırım yapılmıaıması gereğine 
(inanıyor musunuz? 

TC 
Tarım Onman ve 28 . 11 . 1986 

Köyişllerİ Bakiarthğı 
özel Kailem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-971 

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

17.11.1986 tarih ve 7/1452-7216/28498 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalıbantoğlu' 
mun «Kaynaik Kullıanımı Destekleme Fonu» hakkın
daki yazılı soru önergesinin cevabı, Sayın Başbaka
nımın talimatları uyarınca tarafımdan hazırlanmış 
olup, ekte takdim edilmiştir. 

Arz ederdim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleniı 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nailbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap : Ülkemizde süt ve et ürefcimıini artırmak 
maksadıyla hayvancılık ve su ürünleri konularında 
yetiştiriCİleriımizi teşvik etmek için Hükümetimizce 
çeşitli tedbirler uygulamaya konulmuştur. 

Bu teşvik tedbirlerinden birisi, süt ve et verimini 
artınmak besiciliği ve tavukçuluğu teşvik etmek ama
cıyla sanayi karma yemi kullanan yetiştiricilerimize 
1985 yılı 'başından itibaren % 20 devlet desteği sağ
lanmış olmasıdır. Ocak 1985 tarihinden Haziran 1986 
tarihine kadar üreticiye 63.7 milyar liralık yem des
teklemesi ödemesi yapılmıştır. 

İkinci teşvik tedbiri olarak, 7 Haziran 1986 ta-
rtih ve 19130 ısayıılı Resmî Gazetede yayınlanan 
86/10716 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile hayvan
cılık ve su ürünleri kredilerime uygulanan faiz nis
peti % 34'ten % 22'ye indirilmiştir. Ayrıca, hay
vancılık ve su ürünleri konularında projeye dayalı 
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dlaralk (kredi atandan öz Ikaynaik kullanmak sure
tiyle yatınım yapanlara proje tutarının; kalkınmada 
öncelikli yörelerde % 30, diğer yörelerde ise % 25 
oranını geçmemek üzere Kaynak Kullanımını Des
tekleme Fonundan destekleme primi ödenmesi sağ-
lanmııştır. Bu uygulamaya tavukçuluk da dahilidir. 

Hüikümöt olarak çeşitli yollarla desteklediğimiz ve 
teşvik ettiğimiz faail'iyet alanı sadece hayvancılık 

değildir. Bitkisel üretimde de çeşitli araçlarla devlet 
desteği yapılmaktadır. Gübre ve tohumlukta uygu
ladığımız sübvansiyon örnek olarak gösterilebilir. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köylşleri 

Balkanı 

* + 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

32 NC1 BİRLEŞİM 

2 . 12 . 1986 Salı 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul MiMetveki'lli Günseli Özkaya'nm, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

20. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdakli okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözıKi soru öner
gesi (6/800) 

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

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

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

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

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

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

27. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
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j ' 28. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur İşhanında çıkan yangının sebebine ve 

I bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

29. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba-

I kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 

I önergesi (6/831) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl İlinde yıkımına başlanan Çimento Fab
rikasına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

32. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay-
I seri Belediyesince evleri ve işyerleri yıkılan vatandaş

ların mağduriyetlerinin önlenmesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

33. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se-
I çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

34. —" 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) 

35. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba-
I lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 

çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

36. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer-
I kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
I Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/838) 
37. — 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) 

38. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 

Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 



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

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

41. —-..Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu - Aybastı ilçesi Belediye Başkanına 
ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/846) 

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

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezât'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İşletme 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve müteahhıMene ıtahsikine İlişkin Tarım Or
man ve Köyişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

44. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere Miskin Başbakandan sözlü SOFU önergesi (6/881) 

45. — 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) 

46. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve-
rimediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İÇLER 

T. — 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 mcı 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 71986) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
ibey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir MiUetvekili Fenni Islümyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili Ilışan Tomibus'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) ıflS. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 




