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126 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — tzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir' 

in, 1 Aralık 1986 günü açılan Ege ekici tütün 
piyasası hakkında gündem dışı konuşması. 126:127 

2. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, 
Anayasanın Geçici 4 üncü maddesinin kaldı
rılmasına ilişkin başvuruda Başkanlık Diva
nının tutumu; Katma Değer Vergisi uygulan
masından doğan yanlışlıklar; memurlara, iş
çilere ve onların emeklilerine konut edindir
me yardımına ilişkin yasa uygulamasının 
başlangıcında hükümetin tutumu hakkında 
gündem dışı konuşması 127:131 

3. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
son günlerde gittikçe yoğunlaşan irtica olay
ları ve bu konuda hükümetin tutumu hakkında 
gündem dışı konuşması 131:132 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Avusturya'ya gidecek olan Devlet 

Bakanı Hasan Celâl Güzel'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1196) 

2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Vahit Halef oğlu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet 'Bakanı Ali Bo-
zer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1197) 

3. — Doğru Yol Partisi Grubunca, Kuzey 
Atlantik Assamblesi ve Avrupa Konseyi Par
lamenterler Meclisi Türk Grubu ile, Parla-
menterleraırası Birliği Türk Grubuna aday ola
rak gösterilen asıl üyelere ilişkin TBMM Baş
kanlığı tezkeresi (5/120) 

C) Öneriler 
a) Danışma Kurulu Önerisi 
1. — 1987 Mallî Yılı Bütçe Kanunu Tasa-

nları vle 1985 Malî Yılı Kesimhesap Kanunu 
ıbasarıılannın Genel Kuralda görüşülme gün, 
saaıt ve sürelerine dair Danışıma Kurulu öne
risi. 

Sayfa 
132 

132 

132 

132:133 
133 
133 

133:134 
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Sayfa ] 
V. — SORULAR VE CEVAPLAR 135,141 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 135 
I. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya' 

nın, TürkiyeVle şeriatçılığa karşı ne gibi ön
lemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/596) 135 

!2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 135 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana 
geldiği iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 135 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü sonu önergesi (6/702) - 135 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas ili Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 135 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir film© 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 135 I 

7. — 'İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi (6/742) 135 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar' 
in, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir 
vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan işr I 
temlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/826) 135 

9. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, I 
davası devam eden bir gazete hakkındaki be- I 
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767) 135 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, 19'86 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
larında yurt dışına giden üst düzey görevlile- I 
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/833) 135 I 

II. — İstanbul Milletvekili Günseli özka- I 
ya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını teh- I 
likeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/778) 135:136 J 

Sayfa 
1!2. — Siirt Milletvekili (Mehmet Abdurre-

zak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarrm 
Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin EMAK 
A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/781) 136 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
çay üreticilerinin AKFA Firmasından alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/868) 136 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğretme
nin görevinden alınma nedenine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 136 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Tekirdağ İlinde kaçak ve ıruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/789) 136 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Yol-lş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan 
genel kuruluna katolan bazı misafirlerin kong
reden çıkarılmaya davet edildikleri iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü ıs'oru önergesi (6/ 797) 136; 

17. — Konya Milletvekili ISalim Erel'in, 
Türk kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı tarafından düzenlenen baloya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/798) 136i 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/799) 136 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/800) 136 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan 
Yıldırım'ın, Tunceli İlinde meydana geldiği 
iddia edilen bazı olaylara ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 136 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde ba
zı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/810) 136 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, Kiirkpınar güreşlerindeki kemer takma 
olayına ilişkin (Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/812) 136 
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Sayfa 
23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 

Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 137 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanların durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/814) 137 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 137 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı sözcük
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/821) 137 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Onur tşhanmda çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824) 137 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Bingöl İlinde yıkımına başlanan Çi
mento Fabrikasına ilişkin Başbakandan söz
lü sorusu ve Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçer-
ler'in cevabı (6/884) 137:139 

29. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, belediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/888) (1) 139 

30. — Kayseri Milletvekili Mehmet üner' 
in, Kayseri Belediyesince evleri ve işyerleri 
yıkılan vatandaşların mağduriyetlerinin önlen
mesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si »(6/889) 139 

31. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara 
seçimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagan
daya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/827) 139 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi 
kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz yönde 
etkilediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/835) 139:140 

33. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
m, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/838) 140 

Sayfa 
34. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh

met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Af
şin İlçesi Arıtaş Kasabası Çatakderesi Göleti-
nin fizibilite ve proje çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 140 

35. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş İlin
de kaliteli pamuk yetiştirilebilmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 140 

36. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasın
da 1986 yılında meydana gelen iş kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/845) 140 

37. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip 
cezaevindeki mahkûmlarla ilgili bazı uygula
malara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 140 

38. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - An
dırın Orman İşletme Müdürlüğü sahasından 
elde edilen odunların üretici köylüye ve mü
teahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 140 

39. — İstanbul Milletvekili İbrahim Uıral' 
in, terör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı 
örgüt ve elçiliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/881) 140 

40. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri İlinde yapılması düşünülen 
raylı sistem için Devlet Planlama Teşkilatınca 
teşvik belgesi verilip verilmediğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/883) 140 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 141 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Erzurum - Aşkale İlçesine bağlı 
heyelanlı köylerden afet evi yapılacak olan-
lardaki tapulama işlemlerine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı 
cevabı (7/1421) 141:142 

2. - - Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, milletvekilleri lojmanları inşaatı için 
ödenen son hakediş tutarına ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nec
mettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1474) 142 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeral-

— 123 — 
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Sayfa 
ti oto ve otobüs garajı inşaatına ait hakedişle-
rin. düzenlenmesine ve kontrolüne ilişkin so
rusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Necmettin Karaduman'ın yazüı cevabı (7/1475) 142: 

143 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Millî Egemenlik Parkı'nın maliyetine 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı 
cevabı (7/1476) 143 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 140 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 
22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı 
Sendikalar Kanununun 28.8.1983 tarih ve 
2882 sayıilı Kanunla Değişik 60 mcı Madde-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kars Milletvekili Ömer Kuşhan, Doğu İğdır Su

lama Projesinin, istimlak edilmeden, tapulu ve ekili 
araziler üzerinde uygulanmaya başlanmasının usul
süzlüğü; 

İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz, gece
kondu yıkımları ve konut ihtiyaçları; 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözer de, demokra
simiz üzerinde iç ve dış. etkenler; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma 

Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi 
Türel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye - Avus
turya Dostluk Grubu Kurulmasına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi ve kurucular kurulu listesi okunarak kabul 
edildi. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda 
açık bulunan iki üyeliğe, SHP Grubunda aday gös
terilen İzmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş ile Kay
seri Milletvekili Muzaffer Yıldırım seçildiler. 

Sayfa 
sinin I inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 
459) 140:141 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin 
Arais, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kah
ramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Af
yon Milletvekili Metin Ba'lıbey, Sivas Millet
vekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir 
Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 
344 ve 344'e 1 inci Ek) 141 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Balıke
sir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusuna Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay cevap verdi (6/709) 

Ağrı (Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Ağrı İlinde 
içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından (6/839), 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, 
Ordu - Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İç
işleri Bakanından (6/846) ve 

izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İzmir - Ti
re İlçesine bağlı bazı köylerin sulama ve içme suyu 
sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından (6/882), 

Sorularına da Devlet Bakanı Kâzım Oksay cevap 
verdi; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini 
açıkladılar. 

ı(6/596), (6/598), (6/610), 1(6/696), (6/833), (6/778), 
(6/781), (6/868), (6/789), (6/798), (6/812), (6/821), 
(6/884), (6/827), (6/838), (6/845) (6/883) numaralı 
sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından; 

(6/702), (6/826), (6/784), (6/800), (6/813), (6/814), 
(6/817) numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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T. B. M. M. B : 33 3 . 12 . 1986 O : 1 

(6/631), ı(6/767) numaralı sorular, soru sahibi gö
revli olduğundan; 

(6/742), (6/797), (6/824), (6/888), (6/889), (6/842), 
(6/844), (6/879), (6/881) numaralı sorular, soru sa
hipleri izinli olduklarından; 

(6/799), (6/876) numaralı sorular, mehil verildi
ğinden; 

(6/835), (6/847) numaralı sorular soru sahipleri
nin aynı birleşimde görüşülmüş başka soruları bu
lunduğundan; 

(6/810) numaralı soru da, soru sahibi Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus ol
mak üzere; 

Ertelendiler. 
(6/831) ve (6/828) numaralı sorular ise, soru sa

hipleri iki cevap gününde de Genel Kurulda hazu 
bulunmadıklarından düştü. 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 arka
daşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 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 Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 

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

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

3 Aralık 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 16.48'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
3 . 12 . 1986 Çarşamba 

Tasarılar 
1, — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 

Bazı Maddelerinde Değişiklik. Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı (1/810) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.12.1986) 

2. — Ana Maddeler İçin Ortaik Fon Kurulması
na Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hayamda Kanun Tasarısı (1/811) (Dışişleri; 
Plan ve Bütçe fcc^nisyonlanna) (Başkanlığa geliş ta
rihli : 1.12.1986) 

Tezkere 
1. — Necdet Sözbir Hakkındaki ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1195) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.12.1986) 

Raporlar 
1. — 1987 Malî Yuh Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağııtma tarihi : 2.12.1986) (GÜNDEME) 

2. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo

nu Raporu (1/799) (S. Sayısı 
2.12.1986) (GÜNDEME) 

500) (Dağıtma tarihi 

3. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerim Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk Bildiri
minim Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 19S5 Malî Yılı Kesimhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 
(GÜNDEME) 

4. — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesûmhesaplaırına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna llıistoin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve 'Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
pora (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) (GÜNDEME) 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 
Başkanlığı 1985 MaH Yıllı Kesinhesabına İlişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisli Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/118) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1986) (GÜNDEME) 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Devlet Planlama Teşkilatı ile 'ilgili 'iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1478) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.12.1986) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya-
pılacaktı>r. 

(Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'e kadar 
yoklama yapıldı) 

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, 

1 Aralık 1986 günü açılan Ege ekici ütün piyasası hak
kında gündem dışı konuşması. 

(BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak üzere söz 
isteyen arkadaşlarımız vardır. 

İzmir Milletvekili Sayın Hüseyin Aydemir, Ege 
tütün piyasası ile ilgili olanak gündem dışı söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Aydemir, (SHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Aydemir, bilhassa hatırlatıyorum, süreniz 
5 dakikadır efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — 1 Aralık gü
nü açılmış bulunan Ege ekici tütün piyasasunda (bek
lediğini, ümit ettiğini 'bulamayan, ortalama maliyet
lerin altında destekleme fiyatları ile karşılanan Egeli 
tütün üreticisinin çaresizliğimi, istirabun'i, şikâyetlerimi 
yüksek huzurunuzda dile getirmek için gündem dışı 

2. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu'nun, Türk sporunun çağdaş düzeye getirile bilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Balkanından yazılı soru önergesi (7/1479) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1986) 

BAŞKAN — Toplantı yeter sayımız vardır, mü
zakerelere başlıyoruz. 

KURULA SUNUŞLARI 

söz almış bulunuyorum. 
ISayın Genel Başkanımız son üç günü, İzmir'in 

tütün merkezi köylerinde, özellikle (birinci ve üçün
cü 'bölgede, tütün üreticileri ile piyasada verilen des
tekleme fiyatları konusunda geniş incelemelerde (bu
lunmuştur. 'Biz de üç milletvekili, bu incelemelerde 
Sayın Genel Başkaınıımıza katıldık. 

Hakikaten, gördüğümüz manzara, tütün üreticisin
den dinlediğimiz şikâyetler, geçen yıllarla mukaye
se edilemeyecek kadar büyüktür, ıstırap vericidir. 
Özellikle, altı ay önce çıkarılmış (bulunan tütün te
kelini iptal yasasından sonra, köylünün ve çiftçinin 
karşılaştığı güçlükleri ve paniği önlemek maksadıyla 
alınmış Ibir sürü hatalı tedbirlerin neticesi olarak, 
bu piyasa her bakımdan yeni tedbirleri gündeme ge
tirecek önemi 'boyutlara varmıştır. 

Esasen, ocak ve şubat aylarında açılıması gere
ken ekici tütün piyasası, 'bu yıl tütün tekelinin iptali 
vesilesiyle, ekimin 15'ıinde açılmış, .1 Aralıkta da alım 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekil İskender Cenap Ege 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mıillet Meclisinin 33 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

< 
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ve ödemeler başlatılmıştır. Şu biırbuçuk ay içerisinde-
'ki tespitlerimizde, birçok hatalı uygulamalar ve çok 
hatalı tedbirlerin alınmış olduğunu gördük. 

A grat tütüne 2 800 lira, fi grat tütüne 1 100 li
ra, Kapa'ya da 300 lira başfıiyat verflmıiıştlr. Her ne 
kadar A grat ıtütüne veriden 2 800 liralık başfiyat, 
taban fiyatı, hepimizi tatmin edecek 'bir ölçüde ve 
mükemmellikte ise de, A grat olarak tespit edilmiş 
2 800 liralık koçan - hakikî ıderecesi A -graıta girme
sine rağmen - maalesef hatak bir uygulama ile A gra-
tın (dışında tutulmuştur. Köylerde, ancalk bir veya 
iki tane koçana A grattan değer biçilmiş; fakat bü
tün 'diğer değerlendirmeler B grat tütüne göre yapıl
mış ve B grat tütün de 1 100 lira olarak tespit edi
lmiştir. 

Ziraat Odasının bu yıl Ege ekici tütün piyasa
sında ortalama maliyet olarak tespit ettiği ibedel 1 500 
liradır. Buna yüzde 30 kâr marjını da eklersek, 
B grat tütünün ortalama 2 bin lira olması gerekir. 
Her ne kadar A grat tütüne verilen 2 800 lira fiyat 
uygunsa da, uygulamada, A grat kalitesindeki tü
tünler hep B graıta girdiği için, resmen 2 bin lira 
dolaylarında olması gereken B gratlı tütünün fiyatı 
1 100 lirada kalmış ve böylece çiftçimiz, üreticimiz 
çok 'büyük mağduriyetle karşılaşmıştır. 

Yapılan hesaplara göre, bu grat derecelerine uy
gun olarak yapılan tespitlerde ortalama fiyat bin li
ranın altına düşmüştür. Geçen sene de ortalama fi
yat 900 - 950 lira 'idi. Demek fci, geçen seneden bu 
yana girdilerde büyük .artışlar olmasına ve enflasyon 
en aşağı yüzde 40 düzeylerinde bulunmasına rağ
men, yine ortalama fiyat aynı seviyelerde kalmıştır. 
Böylece, ziraat odasınca tespit edilen 1 500 liralık 
fiyat, maliyet fiyatlarının çok altında kalmış, 1 100 
liranın, hatta bin liranın altında tutulmuştur ve çift
çimiz böyle bir uygulamayla karşı karşıya kalmış
tır, 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Yanlış hesaplıyorsu
nuz. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Daha ev
velki uygulamalarda ise, 70'ten 100 dereceye kadar 
kalitedeki tütünler A grata giriyordu ve 'böylece A grat 
üzerinden başfiyat alıyordu. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bu seneki 

tespitlerimizde ise, - verilen emirle - eksperler tara
fından 70, 80 ve 90 derece kalitede olan tütünlerin 
B grata dahil edMdiğini, A 'grata dahil edilmediğini 
gördük. Ancalk, 90 dereceden 100 dereceye kadar 
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kıvamdaki ve kalitedeki tütünler A grata girmiş, 'bir
çok köylerde A 'grat tütüne rastlamak mümkün ol
mamıştır. 

BA$KAN — Lütifen bağlayınız efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR ıflDevamla) — Çoğu köy

lerde de, bir iki koçan ancak tespit edilmiştir. 
İLHAN AŞKİN flBursa) — O köylere 'gittiniz mi 

Sayın Aydemir? 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Gittik, tü

tün elken ıbütün köyleri de dolaştık. Bu bakımdan, 
büyük ölçüde tütün çiftçisinin yakınmasını dinledik; 
bu derdi, bu yakınmayı, bu ıstırabı, bu çaresizliği bu
rada size aırz ediyoruz. 

Yine uygulamada gördük ki, 15 ekimde piyasa 
açılmasına ve bu kadar zamana 'rağmen, henüz ço
ğu köylerde tespit bile yapılmıaımıştır; köylü de ne 
tespit yapılacağımı bilmemektedir. Ne zaman tespit 
yapılacak, ne zaman tüccarla karşılanacak, ne zaman 
da hızla ödeme, hızlı alım ve mubayaa yapılcaktır; bu 
da biinmemektedir. 

İSMAİL DAYI .(Balıkesir) — On günde ödene
cek efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Henüz tes
pit yapmadın İki, on günde ödeyeceksin... 

'BAŞKAN — Sayın Aydemir, ikinci ihtarımı yapı
yorum efendim, .sözünüzü lütfen bağlayınız. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade edin bağlayacağım. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim, yalnız, geç bağ
lıyorsunuz. 

•HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, Ege Bölgesindeki İbir milyon tütün üreticisi
nin ıstırabını şurada bir dakika olsun ifade ede-
mezsem, sizin vicdanınız razı olur mu? (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Egeli ibir milyon tütün ekicisi perişandır. Yüce 
Mecliste bunların duygularını, ıstıraplarını, düşün
celerini ve taleplerini arz etmek için konuşuyorum. 
inceleme gezilerimizde bize, mıilletin vekilleri ola
rak yakınıldı Sayın Başkanım; ıbu bakımdan müsaa
de edin. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, ihtarım ne kadar 
geçerli kd, daha fevkalade konuşmaya 'başladınız. 

Buyurunuz. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Çok teşek

kür ederim Sayın Başkanım. 
Bu seneki uygulama şu bakımdan hatalı olmuş

tur: Tekel tütün fiyatlarım 'betiırlemiş; gidiyorsun, 
tüccar tütünü almıyor, alsa da, Tekelin tespit ettiği 
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fiyat belli olduğu için, Tekelin fiyatını 50 lira ya 
geçiyor ya geçmiyor; yani eski uygulama olsaydı, 
Tekelin vereceği fiyat belli olmadığı için, tüccar bel
ki daha fazla para verecekti. Bu defa, sııf tütündeki 
tekel iptalini önlemek için yapılan hatalı uygulamada 
fiyat tespiti öne alındı ve evvela Tekel fiyatları ve
rince, bu defa da tüccar nazlandı, geri çekildi. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen sözünüzü 
bağlayınız efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR .(Devamla) — Bu du
rumda, panik havasını önlemek için Sayın Başba
kan, Soma Termik Santralının açılması vesilesiyle, 
alîelacele Ege'ye gitti ve Ege'de çiftçiye üç teminatta 
bulundu. Sayın Başbakan, «Bir sene sonra, tütün 
ihraç fonundan alacağım fon vergisini kaldıracağını 
ve ayrıca tütün ihracında yüzde 5 prim vereceğim» 
diyor. 

İSMAİL DAYI ('Balıkesir) — Prim vereceğiz 
efendini. 

'HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Yine bir 
teminat veriyor ve «her halükârda Tekel1, çiftçiyi 
yalnız bırakmayacak ve tütünü tüccar almasa bile 
alacak» diyor. 

BAŞKAN — Sayım Aydemir, şimdi sözünüzü 
kesmek mecburiyetindeyim. Siz idarecilik yapmış ki
şisiniz, bilirsiniz bunu. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, sözümü bağlıyorum. 

Şimdi, .bir sene sonra alınacak olan tedbir k;ımin 
İşine yarayacak? Tüccarın işine yarayacak. Tüccar 
zaten alacak; fon vergisinden kurtulacak, primden 
kurtulacak. Bu tedbirleri şimdi avans olarak vere
biliyor musunuz çiftçiye? Avans olarak çiftçiye verir
sek, eğer o fon vergisinden kurtulan miktarı, ihra
cattaki primi bir sene beklemeden çiftçiye bugün 
verebilirsek, birazcık avans verir de bir sene sonra 
mahsubunu yaparsak, çiftçi biraz nefes alır. Yok, 
eğer bu tedbir bir sene sonra uygulanırsa, zaten çift
çi elinden malını çıkarır. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, kesiyorum sözü
müzü. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanını, çok teşekkür ederim, hürmetler ederim. 

Bu konuyu Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyo
rum. Sağolun. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

bakan sayısını artırdık, bir tane bakan yok; kime 
konuşuyoruz burada? Hükümet yok... 

2. — Sinop Milletvekili Fİ. Barış Çan'ın, Anaya
sanın Geçici 4 üncü maddesinin kaldırılmasına ilişkin 
başvuruda Başkanlık Divanının tutumu; Katma De
ğer Vergisi uygulanmasından doğan yanlışlıklar; me
murlara, işçilere ve onların emeklilerine konut edin
dirme yardımına ilişkin yasa uygulamasının başlan
gıcında hükümetin tutumu hakkında gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Sayın Barış 
Can, Katma Değer Vergisi hakkımda ve konut ya
tırımlarıyla ilgili gündem dışı bir konuşma yapacak
lardır. 

Buyurun efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; İçtüzüğümüz 60 inci maddesinde, mil
letvekillerine güncel ve önemli gördükleri ve Genel 
Kurula duyurulmasında zaruret gördükleri konularda 
gündem dışı konuşma yapmak hakkını sağlamıştır; 
ben de bugün yüce kurula, son bir haftadır kamu
oyunda tartışılan ve güncel nitelikte olduğuna inandı
ğım üç noktada görüşlerimi açıklamak üzere huzur
larınızda bulunuyorum. Yüce kurulu saygıyla selam
larım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, birinci konu, Başkanlık Diva
nına bundan bir süre önce yapılan, Anayasanın ge
çici 4 üncü maddesinin kaldırılmasına ilişkin başvuru
da, Başkanlık Divanının tutumuyla ilgilidir. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanı, milletve
killerinin sayısal çoğunluğu sağlayarak yapmış olduk
ları başvuruyu, hiçbir gerekçe göstermeksizin, tama
men keyfî bir tasarrufla, birkaç gün oyalamış, Ana
yasa ve içtüzük ihlaline sebep olan bir davranış içe
risine girmiştir. Sanki Başkanlık Divanı, milletvekil
lerinin haklarının kullanılmasına ilişkin başvurularını, 
onların hakkı yokmuş gibi; sanki birtakım - geçinden 
versin - ölümler beklermiş gibi, Türkiye'deki, birta
kım siyasî oluşumların sağlanmasını beklermiş gibi, 
birtakım kişilerin koymuş oldukları imzaların kulisi 
devam ederken, imzalarını çekebileceklerini düşüne
rek, bu başvuruyu zamanında işleme koymamıştır. 

Meclis Başkanlık Divanı, bu tutumuyla hukuku 
sulandırmış ve mutlaka bu konu gündeme geldiğinde, 
bunun hesabını da vermek konumuna giren bir işlev
le karşı karşıya bulunmak durumundadır. 

BAŞKAN — Sayın Can, sizin konunuz bu değil. 
Bu konu üzerinde de söz alırsınız, görüşlerinizi be
lirtirsiniz. Lütfen konunuza geliniz. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Efendim çok kısa, 
zaten bu konu bitti; aklıma gelmişken, bunlar da gün
cel konular, onu da bu arada söylemek istedim. 
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Meclis Başkanlık Divanı bu davranışıyla ciddî ola
rak İçtüzük ihlaline sebep olmuştur. Bu Mecliste çok 
kısa sürede bu konu yeniden gündeme gelecektir; 
herkes tarafından biline. 

Sayın milletvekilleri, ikinci ıkonu, son bir hafta
dır - bugün 13.00 haber bülteninde de dinlediğimiz 
gibi - Türkiye'de uygulanan bir Katma Değer Vergisi 
furyası ve Katma Değer Vergisi uygulamasından do
ğan yanlışlardır. 

Hükümet, 3065 sayılı Katma Değer Vergisinde 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa Tasarısıyla il
gili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden yetki 
alırken, lüks tüketim maddelerinin vergisini yüzde 15'e 
çıkartacağını söylemiştir; hatta, bu anlamda sunmuş 
olduğu gerekçenin son bölümünde de bu niyetini, 
«Lüks nitelikteki bir kısım mal ve hizmetlerin daha 
yüksek oranda vergilendirilmesi, devlete gelir sağlan
ması yanında, vergi adaletine de yardımcı olacak
tır» biçiminde belli etmiştir. 

Hükümet bugün, aldığı yetkiyle ve bunun karşı
sında yapmış olduğu uygulamayla Türkiye Büyük 
Millet Meclisini âdeta kandırmış ve böyle bir tutum 
içine girmiştir. Gerekçede Türkiye Büyük Millet Mec
lisine yanlış bilgi verilmiş, «Vergi yükünün adaletli ve 
dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır» 
görüşünü taşıyan Anayasanın 73 üncü maddesi, bu 
kandırmacaya alet edilmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden oran artırım yetkisini gerekçede lüks 
tüketim malları için isteyen hükümet, hem Meclisi 
yanıltmış, hem de yükü lüks tüketim malı alıcıları 
yerine, geniş halk kitlelerine yansıtma yolunu seçe
rek, dar gelirli halkımıza yeni ve çok ağır bir yük 
getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Katma Değer Vergisi zam 
oranının bu şekilde yaygınlaştırılmak uygulanmaya ko
yulması, zam pompalamasını (körükleyecek, bu yeni 
oran, hükümetin geleneksel zam politikasına dolaylı 
olarak yardımcı olacaktır. Zaten, bugün de gördüğü
müz gibi, bazı fiyat hareketleri çoktan başlamıştır. 
Güzel amaçlı, çağdaş Katma Değer Vergisi, hüküme
tin bu tutarsız davranışı ile kırk yıldır Türkiye'nin 
gündeminde olan ve gerçekleştirilen, çıkartılmasında 
da olumlu katkılarımızı ve görüşlerimizi esirgeme
diğimiz, yardımcı olduğumuz Katma Değer Vergisi, 
maalesef bugün delinmiştir, amacından saptırılmıştır. 

Devletin bütçe açıkları, iç ve dış horç, anapara 
ve faiz yükümlülükleri son limittedir; onun için oran 
yüzde 15 olarak yaygınlaştırılacaktır. Bugün hükümet 
yüzde 3 yetkisini (kullanmazken, bunun altında da bir

takım hesaplar içinde olduğunu sezmemiz, sezgileme-
miz pekâlâ olasıdır. Bunun bir nedeni vardır; pa
zarlama şirketi gazete sahipleri tehdit altında tutul
maktadır ve bu yüzde 3 vergi de çok kısa zamanda 
Türkiye'nin gündemine gelecek ve hükümet bunun 
açıklamasını yapamaz bir konum içine girecektir. 

Sayın milletvekilleri, kaldı ki, Katma Değer Ver
gisi ilk gündeme geldiğinde tek oranı savunan, istis
na ve muafiyetlerin içinde bulunmamasını gerektiğini 
savunan, bizim de katıldığımız bu görüş, artık bugün 
amacından saptırılmış, hükümet bu gerekçede bile, 
ilk gerekçesinde söylemiş olduğu görüşünün tersinde, 
«Birden fazla oranın bulunması zorunludur» derken, 
amaç saptırmasına gitmiştir. 

Bugün, bütçe açıkları «Yandım Allah» diye feryat 
etmektedir; günden güne ekonomi kötüye gitmekte
dir. Bugün için 400 milyarlık yük, yarın -f yüzde 3 
ile birlikte, + 600 milyar daha olarak, hükümete, hal
kın sırtından bir trilyon lira bir nevi, gelir edindirme 
yolunu açmaktadır. Katma Değer Vergisinin güzel 
amacı, biraz önce de söylediğim gibi, halk aleyhine 
bozulmuş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üçüncü ko
numuz, birkaç gün önce yüce Meclisten geçen, me
murlara, işçilere ve onların emeklilerine konut edin
dirme yardımı yapılmasına ilişkin yasa uygulamasının 
başlangıcında, hükümetin kamuoyuna sergilediği tu
tumla ilgilidir. 

Üç gün önce TRT, hükümetten geldiği açıkla
nan emirle ve yasaları çiğneyerek, üç ay sonra yeni
den bir «İcraatın İçinden» programı yayınlamıştır. 

TRT yetkilileri, bu yayıncılık görüntüsüyle, perva
sızca, hükümet borazancılığı yaparlarken, TRT, kendi 
yasasının 4/b maddesindeki, «Radyo ve televizyon ya
yınlarının dinleyici ve izleyiciye seçme hakkı tanıya
cak şekilde birden fazla kanaldan yapılması esastır» 
hükmünü açıkça ayaklar altına alarak çiğnemiş ve 
anılan programı aynı anda iki kanaldan birden vere-
.rek suç işlemiştir; cezasını da mutlaka çekecektir. 

TRT, ayrıca kamuoyunu sürekli yanıltan, yanlış 
bilgi ve açıklamalar yansıtarak, hükümetin, toplumu 
olumsuz yönlendirme ve bilgilendirme çabalarının da 
çığırtkanlığını üstlenmiş görünmektedir. Bu savımıza 
kanıt için, yalnız, son günlerde yayınlanmış bir prog
ramdaki bir tek örnek*yeterlidir. «Ekonomi» saatinde, 
adının başında «Prof.» unvanı bulunan bir konuşma
cının ağzından, «Devlet borçlanmasının, satılacak Ha
zine tahvillerinin, bütçe açıklarının kapatılmasına yar
dımcı olabileceği» söylettirilebilmiştir. Sayın milletve-
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killeri, ekonomilerde bu görüşe, bu mantığa dünya- ı 
nın her tarafında sadece gülerler; ama biz, TRT'nin 
bu haline gülemiyor, sadece dikkat ve ibretle izliyo
ruz ve izlemeye devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkanım. 
Evet sayın milletvekilleri, gelelim, üç gün önceye, 

yasalar çiğnenerek iki kanaldan birden yapılan «İcra
atın İçinden» programındaki yayınlarına. 

Yasa görüşülürken sayın bakanın, «Kristof Ko- I 
lomb'un yumurtası» diye tanımladığı meşhur, adı 
güzel, içi boş, memurlara ve işçilere ve bunların emek
lilerine konut yardımı yapılmasına ilişkin yasanın «İc
raatın İçinden» senaryosu altında TRT'de tanıtımı ile 
halkımız nasıl aldatılmıştır, şimdi bunu anlatacağım 
Sayın Başkan, çok kısa olarak. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, isminiz o kadar 
güzel ki; hem Barış, hem Can... 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Hemen bağlıyo
rum Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Şimdi bakınız, bir konuda konuşu
lur gündem dışı söz almalarda. Zatı âliniz... I 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — İcraatın içinden ko
nuştu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Siz de icraatın içinden yapıyorsu
nuz» diyorlar arkadaşlar. 

Buyurun ve bitirin. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Başkan, gün

demimiz de o kadar hafif ki... Baktım, sadece sözlü I 
sorular var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Hiç olmazsa, bu

ralarda İçtüzüğün ilgili maddesine göre... 
BAŞKAN — Yol olur efendim, yol olur; zatı âli-' 

nizin sözünü kesmek için söylemiyorum. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Ama, ne yollar | 

açıldı Sayın Başkanım bu Mecliste yani, bir yol da. I 
biz açalım. 

BAŞKAN — Buyurun. I 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — 5.11.1986 tarihli 

oturumda, anılan yasa görüşmeleri yapılırken, özetle 1 
şunları söylemiştik: I 

1. Toplu konut politikası, Toplu Konut Fonu 
ile başlamadı; on yıllık bir geçmişi vardır ve geçmiş
te de, konut alanında olumlu çözümler getirilmiştir. I 
Siz hükümet olarak, yalnız, fonlar ve dolayısıyla Top
lu Konut Fonu aldatmacasını getirmiş oldunuz. 

2. Üç yıllık işleyiş sonunda toplu konut fonları 
nın gelişmesinde bir tıkanıklığın başladığı, çok açık j 

i ve seçik olarak görülmektedir. 1985'te, önceki yıllara 
göre yüzde 65 olan gelir artışı, 1986 yılında, bir ön
ceki yıla göre yüzde 50.5'e düşmüştür. Bunun en bü
yük kanıtı budur. Nitekim, bu tıkanma nedeniyle, hü
kümet bugün getirdiği yasa tasarısıyla, Toplu Konut 
Fonuna bütçeden resmen ödenek ayırma yoluna git-

I mektedir. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayın. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 

uzatmıyorum; söyleyeceklerimizi zaten söylemişiz, bir 
hatırlatma yapacaktım. 

Bugün basında «Konutu kimse anlamadı», «Ko
nut hayali» biçiminde birtakım haberler vardı; işin 
özü şudur: «icraatın içinden» programında hükümet 
yayınlamıştır, biz de «Parlamentonun içinden» prog
ramında, bu işin aslını iki dakikada burada, huzurla
rınızda anlatacağız. 

Kamu fonlarının nemalandırılması ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasının açık piyasa işlemle
riyle, memur •+ işçilerin ve emeklilerinin konut sa-

j hibi edilmesi senaryosunun aslı, sayın milletvekilleri, 
I menıur ve işçiyle, bunların emeklilerine konut edin-

dirilmesine ilişkin yasaya dayanılarak oluşturulacak 
fonların büyük ölçüde Toplu Konut Fonuna, devlet 
bütçesine ödenek konmasıdır. Kabaca, 3,5 milyon 
memur, işçi, emekli hesabından gidersek, bu yolla 
oluşturulacak fonların yıllık hesabı 800 milyar lira 
düzeyindedir. Bir yıl içinde toplanacak bu para - eğer 
toplanabilirse - iki yıl sonunda, hak sahipleri tarafın
dan kullanılır hale gelebilecektir. İşte, bu süre için
de bu fonlar Emlak Kredi Bankasında toplanacak ve 
Toplu Konut Fonu hesabında birikecektir. 

öte yandan, fonların bakiyesinin nemalandırılma
sı için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına açık 
piyasa işlemleriyle ilgili yetki verilmektedir. Türkiye 

I Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen hafta açık pi-
I yasa işlemlerine başlamıştır. Anılan banka, bu işlem

lerde, Hazinenin kendisine devrettiği Hazine bonosu 
I + devlet tahvillerini satacaktır, işte, Konut Edin-
I dirme Fonunda birikecek paralar, büyük bir olasılık

la, Hazinenin açık piyasa işlemlerine yöneltilecek ve 
Hazine bu fiktif fonları kullanarak, öncelikle faiz 
oranlarını düşürme yoluna gidecektir. Çünkü, sayın 
milletvekilleri, 1987 bütçesinin yüzde 27'si faiz öde
melerine gitmektedir. Bunu önlemek için, Hazine ve 

I Merkez Bankası, tüm çabalarını buraya, yani faiz 
I oranlarının düşürülmesine yöneltmiştir. Böylece, iki 

yıl içinde birikebilecek 800 + 800 milyar; toplam 
I 1 trilyon 600 milyar liralık fiktif fonu kullanarak, 
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Hazine ve Merkez Bankası, faiz oranlarını ve devlet 
bütçesinin faiz yükünden doğan maliyetlerini düşür
me hesapları içindedir. 

Bu nedenle... 
BAŞKAN — Efendim, sözünüzü keseceğim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bitti efendim, bağ

lıyorum efendim. 
BAŞKAN — Bitti; ama ben de bittim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bu nedenle, bu 

yasa uygulaması, gerçekte devletin faiz oranlarını 
düşürme operasyonunun bir başlangıcıdır; iç ve dış 
borç faizleriyle batan ekonomideki bir operasyon 
denemesinin bir parçasıdır. «Konut yardımı» falan, 
hepsi hikâyedir sayın milletvekilleri... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sizin beğenmedikleri
niz mutlaka doğrudur. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Dilerdik ki, Sayın 
Başbakan bu gerçekleri halka anlatsın. Aslında, ek
randa boy gösteren bürokratlarla, Başbakanın söyle
dikleri arasındaki çelişki de herkes tarafından rahatça 
gözlenmiştir. 

Bizden, uyarı görevini yapmak sayın milletvekil
leri. Bu olay tamamen, hükümetin, millette borçlan
ma politikasıdır ve zoraki bir borçlanmadır... 

BAŞKAN — Evet efendim... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Konut fonu olayı 

falan yoktur. Biz buradan uyarı görevimizi yapıyo
ruz; TRT'den de dileriz ki, bunu aynen yayınlasın. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum sayın milletvekil
leri. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Can. 

3. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, son gün
lerde gittikçe yoğunlaşan irtica olayları ve bu konu
da hükümetin tutumu hakkında gündem dışı konuş
ması 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın Tevfik Bi
lal, irtica ile ilgili konularda söz istediler. 

Buyurun efendim, süreniz 5 dakika Sayın Bilal. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; ülkemizde uzun zamandır söyle
nen ve son günlerde giderek yoğunlaşan irtica olayları 
ile hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu hakkın
da sizlere açıklamalarda bulunacağım. 

Sayın milletvekilleri, Süleymancılık tarikatının, pi
lot bölge olarak seçtiği Ege Bölgesi ile çevresindeki 
örgütlenmeleri, Cumhuriyetimizi ciddî bir şekilde teh
likeye düşürecek aşamaya gelmiştir. Denizli İlimizde 
resmî Kur'an kurslarına giden öğrencilerin sayısı yak

laşık 600 civarında iken, «Kurs ve okul talebeleri
ne yardım dernekleri» adı altında kurulan ve Süley
mancılık tarikatını talebelere aşılayan bu dernekler
de, sayının çok daha fazla olduğu söylenmektedir. 

Tavas ilçesinde her ortaokul ya da lisenin yanı 
başına, sözkonusu derneklerden birer tane musallat 

i ettirilmiş; âdeta, gençlerimizin beyinlerini yıkama mer
kezleri haline getirilmiştir, içeri girildiğinde, tam bir 
medrese havası esmekte, genişçe çalışma odaların
da ne sandalye, ne de masa bulunmaktadır; boydan 
boya yeşil halılarla döşenmiş, yüz yıl öncesindeki med
reseleri anımsatmaktadır. 

Ülkemizde, «Kurs ve okul talebelerine yardım der
nekleri» adı altında kurulan, ancak, Süleymancı
lık tarikatını yayan ve geliştiren bu derneklerde 100 
binin üzerinde öğrenci, bu şekilde şartlandırılmakta-
dır. Ayrıca, sayın bakanın dün bir açıklaması vardı; 
bu sayının 300 binin üzerinde olduğunu söylemekte
dir. 

Acaba, bu dernekler kimlere hizmet etmektedir? 
Sayın bakan «Hizmet ediyorlar» diyorlar; fakat bu 
derneklerin kime hizmet ettiğini acaba biliyorlar mı? 

Sayın milletvekilleri, ANAP iktidarı, öte yandan, 
bütün devlet kuruluşlarının kadrolarını Süleymancı
lık, Nakşibendilik ve Nurculuk tarikatına hizmet eden, 
Atatürk ilke.ve devrimlerini tanımayan gerici ve tu
tucu zihniyete sahip kişilerle donatmış, irticaın devlet 
dairelerinde rahatlıkla gelişmesi için zemin sağlamıştır. 
irticaın yuvası olduğu kamuoyunda duyulan Devlet 
Planlama Teşkilatındaki gelişmelerden kim sorumlu
dur? Devlet Planlama Teşkilatının başında kim bu
lunmaktadır? Kim olduğu belli olduğuna göre, irticaın 
Başbakanlıktan kaynaklandığını söyleyebiliriz her
halde. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizdeki Süley
mancılık, Nakşibendilik, Nurculuk gibi tarikatlar ara
sında süren çatışma ve anlaşmazlıkların, Iran lideri 
Humeyni'nin ülkesindeki fraksiyonlar arasındaki ça
tışma ve çekişmelere paralel olarak seyrettiğini göz
lemekteyiz. 

Diğer taraftan da, millî eğitimimizdeki tahribatın 
ve ülkemizde şeriatçılığın geliştirilip, Atatürk düş
manlığının yaratılması için ne kadar planlı ve prog
ramlı bir şekilde çaba harcandığını, ülkemizde yedi 
sene içinde şeriat devletinin kurulması için gizli plan 
ve çalışmaların yapıldığını, ANAP iktidarının da bun
lara seyirci kaldığını gözlemekteyiz. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Türkiye'de 
irticai isteyen, konuşanlardır. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HAYDAR KOYUNCU ı(Konya) — Olmayanı is

teme. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Koyuncu, lütfen... 
TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sayın milletvekili, 

neden rahatsız oluyorsun sen? Sen bizzat bu işin için
desin; sen rahatsız olma. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Baş
kan, ayıp oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Bilal... 
TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sen rahatsız ol

ma; sen bu işin içindesin. Eğer öyle değilse, Meclis 
araştırmasına yol açarsınız; buyurun, yarın önerge 
veriyoruz, buna yol açarsınız. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bütün 
gayretiniz bu. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bilal, siz Genel Kuru
la hitap edin efendim. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bugün ülkemizde Humeyni rozeti yakalara 
takılarak rahatlıkla dolaşılabiliyorsa, eğer bu Müslü
man ülkede çocuklarımızın ve gençlerimizin beyinleri 
yıkanarak, Ulu önder Atatürk'e dil uzatılıp «cehen
nemliktir» denilebiliyorsa, eğer imam - hatip okul
larının bahçelerine Atatürk büstünün yerleştirilmesi
ne bazı çevrelerce karşı çıkılâbiliyorsa ve eğer Cum
huriyetle yönetilen ülkemize «Bu yönetim sistemi kâ
firdir» denilebiliyorsa, eğer ANAP'lı İzmir Belediye 
Başkanı Burhan özfatura, Nurculuktan yargılanmak 
üzere İzmir'e gelen Hoca Fetullah Gülen'i, devletin 
valisi ile birlikte İzmir'e 20 kilometre uzaklıkta gör
kemli bir konvoyla karşılayıp, Devlet Güvenlik Mah
kemesine kadar refakat ediyorsa... 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Burada bu
lunmayanlardan bahsediyor, isim veriyor Sayın Baş
kan. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — ...eğer, Süleyman
cıların örgütü olduğu bilinen Kurs. ve Okul Talebele
rine Yardım Dernekleri Federasyonunun, kamu ya
rarına çalışan dernekler arasına alınması için Baş
bakanlıkta bir çalışma başlatılmışsa ve eğer" ülkemiz
de Humeyni yönetiminin giysi ve kıyafet modeli özen
dirilip geliştiriliyorsa; «ANAP iktidarı, Türkiye Cum
huriyetini, Atatürk ilke kve devrimlerini yok etmeye 
çalışan zihniyete karşı göz yummakta ya da cesaret 
vermektedir» diyebiliriz. 

Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla arz ederim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilal. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı 

Hasan Celâl Güzelin dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1196) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Cumhurbaşkanlığının iki tezkeresi vardır; okutup 

bilgilerinize sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kitle Haberleşme Siyasetiyle ilgili Avrupa Bakan
lar Konferansına katılmak üzere, 8 Aralık 1986 tari
hinde Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ha
san Celâl Güzel'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efendim. 
2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Va

hit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Ali Bozer'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1197) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kuzey Atlantik Konseyinin 1986 Sonbahar Dışiş
leri Bakanları toplantısına katılmak üzere, 9 Aralık 
1986 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Bozer'in vekillik et
mesinin, Başbakanın tekklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efendim. 
3. — Doğru Yol Partisi Grubunca, Kuzey Atlan

tik Assamblesi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Türk Grubu ile, Parlamenterlerarası Birliği 
Türk Grubuna aday olarak gösterilen asıl üyelere iliş
kin TBMM Başkanlığı tezkeresi (5/120) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi var; okutup, bilgilerinize su
nuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Doğru Yol Partisi Grubunca, Kuzey Atlantik 

Assamblesi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Mec
lisi Türk Grubuna aday olarak gösterilen asıl üyele-
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rin, Parlamentolararası Birliği Türk Grubuna aday 
olarak gösterilen asıl üyenin isimleri aşağıda belirtil
miştir. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 1599 Sayılı Kanun ile değiş
tirilen 378 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 
yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B a ş k a n ı 

Asıl Üyeler : 
Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grubu : Doğan 

Kasaroğlu (İstanbul) 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk 
Grubu : Prof. Dr. A. Memduh Yaşa (istanbul) 

Parlamentolararası Birlik Türk Grubu : M. Mu
rat Sökmenoğlu (Hatay) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu önerileri 
1. — 7957 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu tasarılarının Ge
nel Kurulda görüşülme gün, saat ve sürelerine dair 
Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri var, 
okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulunun 2.12.1986 Salı günü yaptığı 

toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayı
na sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B a ş k a n ı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP. Grubu Başkanvekili 
Haydar Özalp Cahit Tutum 

DYP. Grubu Başkanvekili 
Ahmet Sarp 

öneriler : 
1. 1987 Malî Yılı 'Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 

1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Tür
kiye Büyük Millet Meclisi gündeminin özel Gündem
de Yer Alacak tşler Kısmında yer alması; bütçe gö
rüşmelerine 8*12.1986 Pazartesi günü saat 10.00'da 
başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri da
hil her gün saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'den 20.00ı' 
ye kadar devam olunması, günlük programın saat 
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20.00'ye kadar bitirilememesi halinde, saat 21.00'de 
gece toplantıları yapılarak o günkü programın bitiril
mesinin sağlanması; günlük program saat 20.00'den 
önce bittiği takdirde bir sonraki programın görüşme
lerine devam olunması önerilmiştir. 

2. 'Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar 
ve hükümet adına yapılacak konuşmaların (Hüküme
tin sunuş konuşması hariç) 3 saat 2ö'şer dakika (Bu 
süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), 
kişisel konuşmaların 20'şer dakika ile sınırlandırılma
sı önerilmiştir. 

3. 'Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar 
ve hükümet adına yapılacak konuşmaların; Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi için 2 saat 30'ar 
dakika; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Büt
çesi için 2'şer saat; Başbakanlık ve diğer bakanlık 
bütçeleri ile Gelir Bütçesi için l'er saat; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçesi için 40'ar dakika (Bu sü
reler birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); 
Darphane ve Damga Maatbası Genel Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri için 20'şer da
kika; diğer daire bütçeleri için 30'ar dakika, kişisel 
konuşmaların 10'ar dakika ile sınırlandırılması öneril
miştir. 

4. Bütçe kanunu tasarıları üzerindeki kişisel 
konuşmalarda, İçtüzüğün 62 nci maddesine göre, büt
çenin lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sı
rayla söz verilmesi ve bir milletvekilinin en fazla iki 
bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilmesi önerilmiştir. 

5. — Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve 
hükümete 1 saat 30'ar dakika süre ile söz verilmesi, 
(Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanıla
bilir); İçtüzüğün 87 nci maddesine göre yapılacak ki
şisel son konuşmaların 20'şer dakika olması öneril
miştir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi madde madde oku
tup oylarınıza arz edeceğim : 

Öneriler : 
1. 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 

1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin özel Gün
demde Yer Alacak îşler kısmında yer alması; bütçe 
görüşmelerine 8.12.1986 Pazartesi günü saat 10.00'da 
başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri da
hil her gün saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'tçn 20.00' 
ye kadar devam olunması; günlük programın saat 
20.00'ye kadar bitirilememesi halinde, saat 21.00'de 
gece toplantıları yapılarak o günkü programın bitiril-
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meşinin sağlanması; günlük program saat 20.00'den 
önce bittiği takdirde bir sonraki programın görüşme
lerine devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Öneri 2. Başlangıçta Ibütçıeniın tümü üzerimde 
gruplar ve hükümet adına yapılacak konuşmaların 
(hükümetin sunuş konuşması hariç) 3 saat 20'şer da
kika, (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kul
lanılabilir), kişisel konuşmaların 20'şer dakika ile sı
nırlandırılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

öneri 3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde 
gruplar ve hükümet adına yapılacak konuşmaların; 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi için 2 
saat 30'ar dakika; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Bütçesi için 2'şer saat; Başbakanlık ve diğer 
bakanlık bütçeleri ile Gelir Bütçesi için l'er saat; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi için 40'ar dakika, 
(bu süreler birden fazla konuşmacı tarafından kulla
nılabilir); Darphane ve Damga Matbaası Genel Mü
dürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri için 
20'şer dakika; diğer daire bütçeleri için 30'ar dakika, 
kişisel konuşmacıların 10'ar dakika ile sınırlandırıl
ması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öneri 4. 'Bütçe kamunu tasarıları üzerindeki ki
şisel konuşmalarda, İçtüzüğün 62 nci maddesine göre, 
bütçenin lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere 
sırayla söz verilmesi ve bir milletvekilinin en fazla iki 
bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilmesi önerilmiş
tir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öneri 5. Bütçe ıgörüşmeleri sonunda gruplarla 
ve hükümete 1 saat 30'ar dakika süre ile söz verilme
si, (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kulla
nılabilir); İçtüzüğün 87 nci maddesine göre yapılacak 
kişisel son konuşmaların 2ö'şer dakika olması öneril
miştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin görüşme programı 
basılıp dağıtılmıştır. Program gereğince, bütçeler üze
rinde söz almak isteyen sayın üyelerin söz kayıt iş
lemleri, 4 Aralık 1986 Perşembe günü saat 09.00 - 11.00 
arasında, Anavatan Partisi Grup Toplantı Salonunda 
Başkanlık Divanı kâtip üyelerince imza karşılığında 
yapılacaktır. Bu saatten sonra söz kaydı, Kanunlar ve 
Kararlar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Söz kaydını her sayın, üyenin bizzat yaptırması 
gerekmektedir; başkası adına söz kaydı yapılamaya
caktır. Söz kaydı, programdaki sıraya göre rakamla 
tespit edilen bütçeler için yaptırılacaktır. Kişisel söz 
kaydı, Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak, her 
bütçe için, lehte, aleyhte, üzerinde olmak üzere ve sa
dece biri hakkında yapılacaktır; yani ya lehte ya aleyh
te ya üzerinde. 

Sayın arkadaşlarım, önemli bir husus hakkında 
bir daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Biraz evvel ka
bul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, bir millet
vekili en fazla iki bütçe hakkında söz kaydı yaptıra
bilecektir; burası mühim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kişisel 
olarak mı? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Kendi adına mı? 
BAŞKAN — Evet efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Öyle iş 

olur mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, bu alınmış bir karardır, za

tı âliniz için ayrı karar çıkaramayız; oylandı, kabul 
olundu.., 

Bu hususu Genel Kurula duyururum. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, bir 

hususu hatırlatmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Siz, perşembe günü 
saat 09.00'da kayıt yaptırılaıbiliteceğim' bildirdiniz; fakat 
gece 01.00'de kayıt işlemine başlıyorlar; yastığı yorga
nı alıp, o saatte mi gelmek lazım? 

BAŞKAN — Efendim, hayır; resmî kayıt 09.00' 
dadır. Bunun dışında bir vaziyet olduğu zaman, Mec
lisin Başkanlığı vardır, Başkanlığa gelir, müracaatınızı 
yaparsınız. Bu usulsüzlük olmayacaktır, olmaması la
zım; kim yaparsa, onu da şikâyet etme hakkımız var
dır. 
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V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/596) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz efendim. 

1 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili Günseli Öz
kaya'nın sorusu, soru sahibi izinli bulunduğundan er
telenmiştir. 

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

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

Sayın Kadir Narin?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

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

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, yine İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Narin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, bir 
vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen emni
yet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/702) 

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

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

Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/631) 

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

Sayın özcan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 

^E CEVAPLAR 

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

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

Sayın Ülker?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, Avru

pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında cere
yan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İstanbul Milletvekili İb
rahim Ural'ın, Başbakandan sorusu, soru sahibinin 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, iş
kence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, içişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 

devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Tokat Milletvekili 
Enver Özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özcan?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sorusu vardır. 

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

yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/778) 
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BAŞKAN — 11 inci sıradaki, İstanbul Milletve
kili Sayın Günseli Özkaya'nın sorusu, soru sahibinin 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 12 nci sırada, Siirt Milletvekili- Sa
yın Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, Başbakandan so
rusu vardır." 

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

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in^ 
Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden alın
ma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/784) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil ibrahim Şahin'in, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Burada. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Tekir
dağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı id
dia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Tekirdağ Milletve
kili Sayın Salih Alcan'ın, içişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

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

16. — 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 — 16 ncı. sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Yok. 

Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka

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

BAŞKAN — 17 ncı sırada, Konya Milletvekili Sa
yın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 18 inci sıradaki, Tunceli Milletve
kili Sayın Musa Ateş'in, Başbakandan sorusu, 10 gün 
mehil istendiği için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil ibrahim Şahin'in, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 

Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/876) 

BAŞKAN — 20 ncı sıradaki, Tunceli Milletvekili 
Sayın Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu, 
10 gün mehil istendiği için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 21 inci sırada, Kırklareli Milletve
kili Sayın Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Ağagil?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu, so
ru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 
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23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Hakkâri Milletveki
li Sayın Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/814) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Hakkâri Milletve
kili Sayın Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

güvenlik sornşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Hakkâri Milletveki
li Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 

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

BAŞKAN — 26 ncı sıradaki Sayın Günseli Özka
ya'nm sorusu, soru sahibinin izinli olması nedeniyle 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 27 nci sıradaki, Sayın Mehmet Tu
ran Bayezit'in sorusu, soru sahibinin izinli olması ne
deniyle ertelenmiştir. 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl İlinde yıkımına başlanan Çimento Fabri
kasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
M. Vehbi Dinçerler'in cevabı (6/884) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Sayın Hilmi Nalbant
oğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(istanbul) — Ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından sözlü 
olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Bingöl'de 1975 yılında yapılmasına baş

lanan çimento fabrikası neden tamamlanmıyor da 
sökülüyor? 

Soru 2. 1975 yılında fizibil ve rantabl bulunan 
bu tesis, on sene sonra neden rantabl olmuyor? 

Soru 3. Bu fabrika inşaatı için şimdiye kadar 
kaç TL. sarf edilmiştir. Daha kaç^TL.'ye bitirilebile
cektir? 

Soru 4. Söküleceğine göre, sökü işi hangi fir
maya (tüzel veya gerçek kişi) verilmiştir? Sökü işi 
için bir keşif yapılmış mıdır? Sökü keşif bedeli veya 
sökü tahminî bedeli kaç TL.'dir?. 

Soru 5. Bu fabrika da, bir anonim şirkete satı
lıp tamamlatılamaz mıydı? 

Soru 6. Bu fabrika söküldüğüne göre, Bingöl' 
deki işsizliği önlemek için Genç İlçesinde bir demir 
çelik imalat sanayii kurdurulamaz mı? 

BAŞKAN — Başbakan adına Devlet Bakanı Sa
yın Vehbi Dinçerler, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın 
Nalbantoğlu'nun, çok sayıda ve çok geniş olarak 
sorduğu sorulara gelen geniş cevabın, ancak bir kıs
mini bu 5 dakikalık zaman içerisinde arz edeceğim; 
zaten sığması da mümkün değildir. 

Cevap 1. Tesis, 1976 yılı programına alınmış. 
Ancak, 1977 yılında ihalesi yapılan söz konusu pro
jenin, ayrıntılı hammadde etütlerinin yapılması gö
revi, daha sonra ve 1978 tarihinde Yüksek Planlama 
Kurulu kararıyla MTA Enstitüsüne verilmiştir. Yani 
bir hammadde sorunu var. MTA Enstitüsünce, yö
rede çok geniş bir alanda genel prospeksiyon, ham
madde kaynaklarının bulunduğu bölgede ise, detay 
jeolojik araştırmalar yapılmıştır. Hammaddenin, çi
mento fabrikası için yeterli olmadığı; ayrıca fabri
ka yeri olarak seçilen bölgenin kuzeydoğu, güneyba
tı ve güney doğrultulu aktif bir fayın üzerinde, sık 
sık depremlerin olduğu yerde bulunduğu tespit edil
miştir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, hammadde ve ay
rıca da pazar bakımından problemli olan bu proje, 
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diğer, 11 çimento fabrikasıyla birlikte ve 1982 sene
sinde bakanlar kurulu kararıyla yatırım programın
dan çıkartılmıştır. 

Cevap 2. Planlama Teşkilatına sunulan ilk fi
zibilite raporunda bile, bu tesisin hiç olmazsa o gün
kü hesaplara göre, 1981 yılından 1988 yılına kadar 
zarar edeceği zaten yer almıştır. 

Cevap 3. Bingöl Çimento Fabrikası için bugüne 
kadar 81 milyon küsur lira harcanmıştır. Bugünkü 
fiyatlarla yeni bir fabrika kurulsa, aşağı yukarı 40 
ilâ 45 milyar Türk Lirası gerekir. 

Cevap 4. Bize gelen bilgiye göre, fabrikada ha
len herhangi bir sökü işi yoktur. 

Cevap 5. Yapımlarından vazgeçilen 11 tesisin, 
bulundukları biçimde kamu veya özel sektör tara
fından satın alınarak bir başka amaç için kullanıla
bilir hale getirilmesi konusunda L\PT uzmanların
ca ve diğer kamu kurumlarınca etütler yapılmış, an
cak bugüne kadar maalesef bir ciddî sonuç alınama
mıştır; takip edilmektedir. 

Cevap 6. Önerilen demir - çelik tesisi kurulma 
fikri veya başka herhangi bir şekilde yararlanma fik
ri üzerinde de aynı uzman kurumlarca etütler ya
pılmaktadır. Bu fizibil bulunabilen alternatifler or
taya çıkar ise, değerlendirilecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Sorum, biraz önce okundu. Bunu seçimden he
men sonra vermiştim; aradan yedi, sekiz ay gibi bir 
müddet geçmeden, yazılı olan bu sorum birdenbire 
sözlüye çevrildi. Bunda bir politik çıkar mı düşünü
lerek sözlüye çevrildi, bilmiyorum?.. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNCERLER 
(İstanbul) — Onu biz çevirmiyoruz Sayın Başkan. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Soru
ma, ilgili bakanlık tarafından 15 gün içerisinde cevap 
verilmediği için, dolayısıyla tüzük gereğince sözlüye 
çevrilmiş oldu. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sizden kaçıyor
lar Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — ©unun 
gibi, birçok önergelerimiz oldu; bu şekilde, yazılı 
önergelerimizin sözlüye çevrilmesinde ne gibi bir 
politik açıkgözlülük var anlayamadım? Her neyse... 

Sorumu Sayın Başbakandan sormuştum. Bingöl 
yöresinde seçimler nedeniyle bulunduğum için, va
tandaşlar bana müracaat etmişlerdi; «yahut, devlet 
bir çimento fabrikası yaptı veyahut da yapıyordu, 
bu fabrika 1976'da ihale edilmişti, şimdi de sökülüyor» 
diye. 

Biz, Bingöl çevresinde, hatta Doğu Anadolu'da, 
Güneydoğu'da işsizlik olduğunu biliyoruz ve işsiz
liğin, ancak yatırımlar yapılması suretiyle önlenebi
leceğine kaniiz. Kaldıki, hükümet eğer, «yatırımı illâ 
özel sektör yapsın» diyorsa, onu da önergemizde za
ten önermiştik. Bunu sökmeyin; nasıl ki, İğdır'daki 
fabrikayı bir şirkete; Erzurum'un İspir İlçesindeki 
ayakkabı fabrikasını da uydurma bir şirkete sattıy-
sanız, bunu da satın. Nasıl olsa 5 sene ödeme yok
muş; ondan sonra da, 20 senede geriye alacakmışsı-
nız onun parasını. Yani vatandaş hiç para verme
den alıyor. Bunu da bu şekilde yapın da, hiç ol
mazsa bu fabrika ortaya çıksın; vatandaş da ça
lışacak bir yer bulsun, dağlara çıkıp da tabanca kab-
zasıyla uğraşmasın istedik. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNCERLER 
(İstanbul) — Sayın Nalbantoğlu, sorduğunuz soru 
ile bunun alakası yok. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Devlet 
Bakanı Sayın Vehbi Dinçerler'e teşekkür ediyorum; 
lütfettiler, zahmet ettiler, bu sorumu cevapladılar; 
ancak «sorunun bazı kısmına cevap vereceğim, ba
zılarına veremeyeceğim» gibi bir tutuma girilmesi 
de, burada bakanlar için iyi olmaz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle ifade edilme
di Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Zabıt
ları okuruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan süreye saygılı olduğu 
için, gereken zaman içerisinde söyleyebileceklerini 
söylediler. Siz eski politikacısınız, bilirsiniz bunları; 
lütfen... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ne ise, 
zabıtları okuruz... 

Ne olmuş? Bu fabrika 1976 yılında ihale edilmiş; 
bilahara Devlet Planlama Teşkilatına fizibilitesi için 
gönderilmiş; en nihayet 1978 yılında da MTA'ya, 
«Bunun yerini tespit edin, jeolojik durumunu tetkik 
edin. Hammaddesi var mı, yok mu araştırın» den
miş. Yani Devlet, hükümet, «hammaddesi var mı, 
jeolojik durumu müsait mi? diye etüt etmeden, bir 
fizibilite raporu elde etmeden, bir fabrikayı ihale 
ediyor!... 
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DEVLET B A K A N I M . VEHBÎ DİNÇERLER 
(istanbul) — Bizim işimiz değil ki; onu o zamanki 
hükümete sormanız lazım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Tamam 

Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Tabiî, Sayın Bakanı ilgilendirme

diği için cevap vermedi. Lütfen.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 

Bakanım, ben sizi üzmek için söylemiyorum, ola
gelen hadiseler hep böyle de... 

BAŞKAN — Siz, lütfen bu güzel konuşmanızı 
toparlayın efendim. . 

HtLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Ben sa
dece yöre halkı için, bu fabrikanın bu gibi neden
lerle iptal edilmiş olmasına, sökülecek olmasına üzü
lüyorum. 

Bir neden de ne imiş? Depremler varmış... Kar
deşim, Türkiye'nin her tarafı deprem kuşağı; ülke
mizin yüzde 85'i deprem kuşağında bulunuyor. Ora
da yapılan fabrika çöker de, diğer yerdeki fabrika
lar çökmez mi? Erzurum'daki çökmez mi? Deprem 
kuşağı işte... Erzurum'da 1980 yılındaki deprem, her 
yeri mahvetti. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Zarar 
edecekmiş... 

©en buna da inanmıyorum. Eskiden zarar edi
yordu; çimentonun torbası 6 liraydı... Maşallah bin
dirdiniz, bindirdiniz, şimdi torbası 1 800 - 2 bin li
radan satılıyor. Yapın onu da 2 200 lira zarar etme
sin; ama orada fabrika olsun, hiç olmazsa beşyüz -
altıyüz kişi çalışsın. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bağlayın efen
dim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu fab
rikayı bitirmek için daha 45 milyar lira para lazım
mış (!) 

Ben bu rakamı da çok mübalağalı buluyorum. 
Şurada, Meclisin arkasında yapılan garajı 2 milyar 
liraya ihale ettiniz, 4,5 milyar liraya çıkıyor. Ney
miş? «Arabalarımız yağmurdan ıslanmasın, güneş
ten boyası bozulmasın» diye... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Hepimiz parmak 
kaldırdık canım. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Bingöl'e 
beş - altı milyar liraya çıkacak olan bu fabrikayı ta
mamlamıyorsunuz. Ben de inşaat yüksek mühendi
siyim... 
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BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen efendim, 
lütfen... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Fak Fuk 
Fon'da 400 milyar lira toplayacağınızı ve bunu bu 
şekilde, işsiz olanlara, geçimden naçar olanlara da
ğıtacağınızı söylüyorsunuz; beş - altı milyar lira sarf 
edip de, Doğu Anadolu'da bir fabrikayı tamamla-
yamıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, konuyu değiş
tirmeyin efendim. 

Buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Teşek

kür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant

oğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

29. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmala
rına ilişkin Başbakan sözlü soru önergesi (6/888) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Kayseri Milletve
kili Sayın Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Mehmet Üner?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 3 0 uncu sırada Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Mehmet Üner?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 31 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 32 nci sırada Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

33. — 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 — 33 üncü sırada, Sayın Salih Al
can'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sorusu vardır. 

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

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

35. — 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) 

BAŞKAN — 34 ve 35 inci sıralardaki, Kahra
manmaraş Milletvekili Sayın Bayezit'in sorulan, izin
li olması nedeniyle ertelenmiştir. 

36. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yı
lında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/845) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Zonguldak Millet
vekili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Muhteşem Vasıf Yücel?.. Burada. 

Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 
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37. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Zonguldak Milletve
kili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

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

38. — 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) 

İBAŞKAN — 38 inci sıradaki, Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Bayezit'in sorusu, izinli olması ne
deniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 39 uncu sıradaki, İstanbul Millet
vekili Sayın İbrahim Ural'ın sorusu, izinli olması ne
deniyle ertelenmiştir. 

40. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'm, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip 
verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/883) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Muzaffer Yıldırım'm, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Yıldırım?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
Böylece sorular bitmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

BAŞKAN — Şimdi Gündemin «Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 
kısmına geçiyoruz. 

Birinci sıradaki, «Giresun Milletvekili Burhan Ka
ra ve 22 arkadaşının, 5.5.1983 tarih ve 2821 sayılı 
Sendikalar Kanununun 28.8.1983 tarih ve 2882 sa
yılı Kanunla Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fık-
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rasının Değiştirilmesi ve bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi»nin görüşül
mesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 
2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü' Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Kotnisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) 

BAŞKAN — İkinci sırada, «Erzurum Milletvekili 
Sabahattin Araş, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum - Aşkale İlçesine bağlı heyelanlı köylerden 
afet evi yapılacak ol anlardaki tapulama işlemlerine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz' 
in yazılı cevabı (7/1421) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum Aşkale ilçesi heyelanlı köyler
den afet evi yapılacaklar için 1986 programına alı
nanlardan tapulaması istenenler hangileridir? 

Soru 2. Heyelan nedeniyle Aşkale ilçesi köyle
rinde yer tespiti yapılanlardan tapluma işlemleri ya
pılması gerekenler neden zamanında yapılmıyor? 

Soru 3. Aşkale İlçesi Ardıçyayla Köyü yerle
şim yeri tespit edilmiş ve yeni yerleşim yeri tapula
ması için Afet İşleri Genel Müdürlüğünden 25.3.1985 
tarihinde yazıldığı halde bu işlem bugüne kadar ne
den yapılmamıştır? 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyon 
Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili Mus
tafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Milletvekili Fenni 
tslimyeli'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğü Teklifi ve Çorum Milletvekili ihsan Tombuş'un, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi»nin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

Gündemde bugün için görüşülecek başkaca bir 
konu bulunmadığından, gündemde bulunan konuları 
görüşmek ve 4 Aralık 1986 Perşembe günü saat 
15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 16.10 

Soru 4. Doğu illerinde tapulama işlemleri ele
man yokluğundan sürüncemede kalıyorsa teknik per
sonel bakımından takviye edilemez mi? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 1.12.1986 
Sayı : 07-50/4650 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31.10.1986 tarih ve 7/1421.7101/28094 sayılı 

yazı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili 
yazılı soru önergesine hazırlanan cevabî yazımız ek
te takdim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz Titiz 
Devlet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Soru Önergesine Cevabî Yazımız 

Soru 1. Erzurum Aşkale İlçesi heyelanlı köyler
den afet evi yapılacaklar için 1986 programına alı
nanlardan tapulaması istenenler hangileridir? 

Cevap 1. Erzurum Ui Aşkale ilçesinde heyelanlı 
köylerden afet evi yapılacaklar için Ardıçyayla kö
yünün Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca kadastrosu 
talep edilmiş ve 1986 yılı programına alınmıştır. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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Soru 2. Heyelan nedeniyle Aşkale İlçesi köyle
rinde yer tespiti yapılanlardan tapulama işlemleri ya
pılması gerekenler neden zamanında yapılmıyor? 

Cevap 2. Aşkale ilçesi köylerinden yer tespiti 
yapılıpta kadastrosu istenilen köylerden kadastrosu 
zamanında yapılmayan herhangi bir koy bulunma
maktadır. 

Soru 3. Aşkale İlçesi Ardıçyayla Köyü yerleşim 
yeri tespit edilmiş ve yeni yerleşim yeri tapulaması 
için Afet İşleri Genel Müdürlüğünden 25.3.1985 ta
rihinde yazıldığı halde bu işlem bugüne kadar neden 
yapılmamıştır? 

Cevap 3. Aşkale İlçesi Ardıçyayla Köyü yeni 
yerleşim yerinin kadastrosu Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 25 Ekim 
1985 gün ve L-O6-03/631-7812 sayılı yazısı ile iste
nilmiştir. 

Kadastro ekipleri bu işi yapmaya hazırdır. Erzu
rum Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce yeni yerle
şim yeri gösterildiğinde kadastrosuna hemen başla
nacaktır. 

Soru 4. Doğu illerinde tapulama işlemleri ele
man yokluğundan sürümcemede kalıyorsa teknik per
sonel bakımından takviye edilemez mi? 

Cevap 4. Doğu illerinde kadastro işlemlerinde 
çalıştırılan teknik personelden fen memuru kademe
sinde yeterli sayıda eleman bulunmaktadır. Atama
larda bu husus dikkate alınmakta ve öncelik veril
mektedir. 

Ancak kontrol memuru düzeyinde bir eksiklik 
mevcut idi. Son yapılan düzenleme ile bu kademede 
görevli sayısı da normal düzeye çıkarılmıştır. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekilleri lojmanları inşaatı için ödenen 
son hakediş tutarına ilişkin sorusu ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman' 
in yazılı cevabı (7/1474) 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Milletvekili lojmanları inşaatları için en 
son ödenen hakediş tutarı kaç TL. oldu. 

Soru 2. Önergem tarihi itibariyle verilmiş olan 
son hakedişin bir kopyası gönderilebilir mi? 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu Erzurum Milletvekili 
ilgi : Milletvekili lojmanları inşaatı için ödenen 

son hakediş tutarına ilişkin, 30.10.1986 tarihli yazılı 
soru önergeniz. 

İlgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sı
rasıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 
Cevap 1. Milletvekili lojmanları inşaatı için öde

nen son hakediş (1.11.1986-No. : 31) tutarı aşağıda 
gösterilmiştir. 

Yapımcı firma istihkak tutarı : 
İmalat : 12 028 949 677— TL. 
İhzarat : 808 770 935— TL. 
Toplam : 12 837 720 612— TL.'dir. 
Emlâk Kredi Bankasının istihkakı ise; 
Proje + imalat + ihzarat = 14 337 845 621,— 

TL.'dir. 
Cevap 2. Bütün hakediş dosyaları gibi sön ha

kediş dosyası da İnşaat Kontrol Amirliğinde bulun
maktadır. İstenildiği zaman yerinde tetkiki mümkün
dür. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeraltı oto ve 
otobüs garajı inşaatına ait hakedişlerin düzenlenme
sine ve kontrolüne ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman'in ya
zılı cevabı(7/1475) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. TBMM bahçesi içerisinde yaptırılan-
yeraltı oto ve otobüs garajı inşaatı için şu tarihe 
kadarki en son hakediş suretinden bir adet gönderil
mesi olanaklı mı? 

Soru 2. Bu hakedişler ve son hakediş ne şekilde 
bir prosedüre göre hazırlanmakta ve kimler tanzim 
edip kimler kontrol etmekte, ita ve ödeme kademe
leri ne şekilde oluşmaktadır? 

3 . 1 2 . 1986 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
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İlgi : Türkiye 'Büyük Millet Meclisi yeraltı oto ve 
otobüs garajı inşaatına ait hakedişlerin düzenlenmesi* 
ne ve kontrolüne ilişkin, 30.10.1986 tarihli yazılı soru 
önergeniz. 

lîlgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmötıtin Karaduıman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 
Cevap 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesi 

içerisinde yaptırılan yeraltı oto ve otobüs garajı inşa-
' atına ait hakediş dosyaları İnşaat Kontrol Amirliğin
de bulunmaktadır. Bu belgeler, adı geçen birimde tet
kikinize açıktır. 

Son istihkak (3.11.1986 tarihli ve 11 numaralı) tu
tarı da aşağıda gösterilmiştir. 

İmaÜat tutarı : 1 332 226 289,— TL. 
İhzarat : 252 079 481 — TL. 

Toplam : 1 584 305 770 — TL. 
Cevap 2. Ha'kedişler; müteahhit ile Türkiye Bü

yük Millet Meclisi kontrol mühendisi tarafından müş
tereken hazırlanmakta, müteakiben kontriol şefi ve 
kontrol amiri tarafından incelenmekte, dalha sonra 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca onana-
ralk ödeme yapılmak üzere Saymanlık Müdürlüğüne 
gönderilmekte, bu Müdürlükte ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunda ince
lenerek ödeme yapılmaktadır. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Millî Egemenlik Parkı'nın maliyetine ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin 
Karaduman'ın yazılı cevabı (7/1476) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın T.B.MJM. Başkanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

» • ^ 1 
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Soru 1. Egemenlik Parkı hangi firma tarafından 
projelendirilmiştir? Proje ve kontrollük ücreti olarak 
kaç TL. ödenmiştir? 

Soru 2. Egemenlik Parkı inşaası hangi firmaya 
kaç TL. sına ihale edilmiş, son kesin hakediş bedeli 
ne olmuştur? 

Soru 3. Kesin hakedişten bir ısuret göndermeniz 
olanaklı mı? 

TC 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 . 12 . 1986 

Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
KAN. KAR. MD. 

Sayı : 7/1476 - 7141/28182 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

İlgi : Millî Egemenlik Parkı'nın maliyetine ilişkin, 
30.10.1986 tarihli yazılı soru önergeniz. 

İlgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 

Necmettin Karaduıman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

Cevap 1. Millî Egemenlik Parkı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bahçe Müellifi Ziraat Yüksek Mühen
disi Prof. Dr. Yüksel Öztan tarafından projelendiril
miştir. Proje ve Konnollük ücreti olarak, adıgeçen ki
şiye 3 200 000 lira ödenmiştir. 

Cevap 2. Millî Egemenlik Parkı inşası, Ankara 
İmar Limited Şirketi Genel Müdürlüğüne, 150 000 000 
liraya ihale edilmiş, 'kesinhasaibı yapılmamıştır. 

Cevap 3. Kesin hakediş tanzim edilmediğinden, 
hakediş sureti gönderilememiştir. 

* • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

33 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

3 . 12 . 1986 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. — 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) 

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

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

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ tünde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapılı 
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) , 
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16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-îş | 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıikarılmaya davet 
edildikleri İddiasına ilişiklin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka- j 
dinini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen balaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (6/798) I 

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

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

20. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Belediyesince evleri ve işyerleri yıkılan vatandaş
ların mağduriyetlerinin önlenmesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

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

32. — 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) 

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

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

35. — 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) 

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

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

38. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İşletme 
Müdürlüğü sahasından ©İde edflen odunların üretici 
köylüye ve (müteahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişileri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 



39. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere I'işkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN D1ÖER İŞLER 

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

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

2. — Erzurum Milletvekilli Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Üllker, Kahfamanımaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
ıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni ılslümyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili Ahsan Tomlbuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) ı(|S. Sayısı : 344 ve 344*e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6,1985 - 21.11.1986) 




