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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZBTtt 

II. — GELEN KÂĞİTLAR 

[II. — YOKLAMA 

Sayft 
342 

343 

347,348 

IV. —. BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 348,355 

A) Tezkereler ve önergeler 348 

1. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay, 
Diyarbakır Milletvekili Ahmet Sarp, Kars 
Milletvekili Ömer ıKuşhan ile <&8 milletveki
linin; Güneydoğu olaylarının tüm yönleri ile 
araştırılarak gerçeklerin ortaya konulması, bu 
alanda ulusal bir politika oluşturulması, içej 
ve dışa dönük önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla bir 'Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergenin görüşülmesi için olağanüstü 
toplantı çağrı önergesi (4/343) 348:350 

2. — Çekoslovakya'ya gidecek olan Ener-. 
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı iSudi Türel'in 
dönüşüne kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Din-
çerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/13*63) 351 

3. — İngiltere'ye gidecek olan Çalışma ve: 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem 
Taşçıcğlu'nun dönüşüne kadar Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Ulaştırma Ba
kanı Veysel Atasoy'un vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/<13tf4) 

4. — İngiltere ve Yugoslavya'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Hasan Celâl Güzel'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1365) 

5. — Federal Almanya'ya gidecek olan 
Devlet 'Bakanı ve Başbakan Yardımcıssı İs
met Kaya Erdem'in dönüşüne kadar Devleti 
Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye 
vs Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçkı'in vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1366) 

6. — Cezayir'e gidecek olan Devlet Baka
nı Kâzım Oksay'm dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet 'Karaev-. 
li'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1367) 

Sayfa 

351 

352 

352 

352 
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Sayfa 
7. — Federal Almanya, Fransa ve Avus-. 

turya'ya gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Mustafa Kaleımli'nin dönüşüne 
kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldü-» 
güne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1368) 352 

8. — Suriye'ye gidecek olan Başbakan 
Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlı
ğa, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
îsmet Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1369) 352 

9. — Suriye'ye gidecek olan İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar 
İçişleri 'Bakanlığına, Adalet Bakanı Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1370); 352 

10. — Suriye'ye gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Vahit Haleıfoğlu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri -Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan 
Celâl Güzel'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1371) 353 

11. — 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı 
Kanununa Altı Ek Madde ile iki Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 3390 sayılı Ka
nunun bir defa daha görüşülmek üzere iade 
edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1372) 353:354 

12. — 2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 34Ö1 
sayılı Kanunun bir defa daha görüşülmek 
üzere iade edildiğine ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1373) 354 

13. — Başbakan Turgut özal'ın, Suriye' 
ye yapacağı resmî ziyarete katılmaları uygun 
görülen milletvekillerine 'ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (5/143) 354 

14. — Başbakanvekili İsmet Kaya Er
dem'in, güneydoğu olaylarıyla ilgili olağan
üstü toplantımın kapalı oturumunda yapılma
sına ilişkin- önergesi ı(4/344) 355 

iB) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması Önerge
leri 350 

Sayfa 
1. — SiH.P. Grup Başkanıvekili Cahilt 

Tutum, D.Y.P. Grup Başkanvekili Ahmet 
Sarp, D.SJP. Grup Başkanvekili Sururi Bay-
kay ve 7 milletvekilinin, Güneydoğu olayla
rının tüm yönleri ile araştırılarak gerçeklerin 
ortaya konulması, bu alanda ulusal bir, poli
tika oluşturulması, İçe ve dışa dönük önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 350:351' 

C) öneriler 35Ü 
a) Danışma Kurulu Önerileri 351' 
1. — Güneydoğu olaylarıyla ilgili Meclis 

araştırması açılmasına dair önertge üzerinde
ki görüşme 'sürelerine ilişkin Danışma Kuru
lu önerisi 351! 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 355,356 

A) Öngörüşmeler 355,356 
1. — İS.H.P. Grup Başkanvekili Cahit Tut

tum, D.Y.P. Grup Başkanvekili Ahmet Sarp, 
D.S.P. Grup 'Başkanvekili Sururi: Bayikal ve 
7 milletvekilinin, Güneydoğu olaylarının tüm1 

yönleri ile araştırılarak gerçeklerin ortaya ko
nulması, bu alanda ulusal bir politika oluştu
rulması, içe ve dışa dönük önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/63) 355,356 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 357 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 357 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

ıb'antoğlu'nun, belediyelere 1985-1986 yılların
da yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Ma
liye ve Gümrük 'Bakanı Ahmet Kurtcelbe 
Alp'temoçin'in yazılı cevabı 1(7/1942) 357:358 

2. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Adıyaman Et-Balik Kombinasının 
Emniyet Genel Müdürlüğüne satılma nedeni
ne ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevalbı 
(7/1970) 358:359 

3. — Sinop Milletvekili H. Barış Can' 
in, Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğün
ce Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'e şük
ran plaketi verilmesinin amacına ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı Metin (Emiroğlu'nun yazılı cevalbı 
1(7/1996) 359:360 

— 340 — 
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Sayfa 
4. — İzimir Milletvekili Ali Aşkın Tok-

taş'ın, 9 Eylül Üniversitesinde görevli iken sa
kıncalı görülerek 12.9.1980 tarihinden' sonra 
görevlerine son verilen öğretim görevlilerine 
ilişkin (Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve 'Spor (Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/2002) 360:363 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Kars - Erzurum - Ankara demir
yolu hattına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Veysel Atasoy'un yazılı cevalbı (7/2008) 363: 

364 
6. — Ankara Milletvekili Süruri Saykal' 

in, ilkokullar arasında düzenlenen güzel ko
nuşma yarışmasında (birinciliği kazanan âmâ 
öğrencinin törenlerde konuşturulmadığı id
diasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı 
cevabı 1(7/2016) 364 

7. — İzmir Milletvekili Durcan Emirba-
yer'in, haftalık bir dergide Humeyni için ya
zılan (bir yazı nedeniyle İran Devletinden 
özür dilendiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Valhit Halefoğlu'nun yazık 
cevabı 1(7/2018) 365 

;8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, iköy ve şehir ilkokullarında 
eşit sürede öğretim yapılmamasının nedenime 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor 'Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı ce
valbı ı(7/2O20) 365:366 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Yargıtay'a intikal eden Erzurum -
Aşkale - Kandilli Belediye Başkanı hakkın
daki davanın sürüncemede bırakıldığı iddia
sına ilişkin sorusu ve Adalet 'Bakanı Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/2021) 366:367 

10. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri 
tutarı 7 400 günden fazla olan sigortalılar ile 
bunların (hak sahiplerine bağlanacak aylıklara 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik1 

Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/2022) 367:369 

11. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taf-
lıoğlu'nun, Radyo ve Televizyon Yüksek Ku
rulu üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet 
Savcılığınca yürütülen tahkikatın ne safhada 
olduğuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı j 

— 341 

Sayfa 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı 
(7/2023) 369:371 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, hakanlıkta görevli bir memur hak
kında yayınlanan raporu düzenleyen ve ba
sına sızdıran kişilere ilişkin sorusu ve Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/2027) 37i; 

13. — istanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, bakanlıkta görevli bir memur hak
kındaki iddialara ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Valhit Halefoğlu'nun yazılı cevalbı 
(7/2028) 371:372 

14. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 
Kangal Linyit Kömürü İşletmelerinin özel 
sektöre hangi şartlarla kiralanacağına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Südi Türel'in yazılı cevabı (7/2033) 372:373 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, İstanbul, Muğla ve Elazığ il
lerindeki bazı yörelerin eski turistik değer
lerine kavuşturulmasının mümkün olup ola
mayacağına ilişkin sorusu ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevalbı 
(7/2036) 373:374 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Edirne İli Telefon Rehberinin Si
vas İlindeki bir matbaada bastırılmasının ne
denine ve yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma 'Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı 
cevabı (7/2037) 374:375 

17. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfı Başkanının Rize İlindeki karşı
lanma «örenine ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ
lu'nun yazılı cevabı (7/2039) 375:376 

18. — İstanbul Milleitvekili Günseli Öz-
kaya'nın, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfı Başkanı tarafından verildiği 
iddia edilen siyasî beyanatlar nedeniyle yetkili 
mercilerce takibat yapılıp yapılmadığına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/2046) 376:377 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfı tarafından 1985 ve 1986 yıl-
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20. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, Bakanlıkta görevli bir memurun 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fının Almanya gezisine ve Vakfın bazı faali
yetlerine katıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı 
cevalbı (7/2056) 379 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Batı Almanya Büyükelçiliğinde dü
zenlenen 'bir çayda Türk Kadını Tanıtma! 
ve Güçlendirme Vakfı adına giysi toplama 
kampanyası açılıp açılmadığına ve toplananı 
giysilere ilişkin sorusu ve Dışişleri Balkanı 
Vahit Halefoğlu'nun yazılı cevalbı (7/2057) 379:380 

22. — Amasya 'Milletvekili Arsan Savaş 
Arpacıoğlu'nun, Altınkaya Barajından zarar 
gördükleri iddia edilen köylülerin sorunları
na ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Saıfa Giray'ın yazılı cevalbı | 
(7//2O60) 380:382 ) 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Devlet Bakanı Kâzım Oksay, Mardin îli Ömerli 
İlçesi Pınarcık Köyünde bir grup terörist tarafından 
yaıpılan silahlı saldırı olayı ile ilgili gündem dışı bir 
konuşma yaptı; Kahramanmaraş Milletvekili M. Tu
ran Bayeztt, Diyarbakır Milletvekili Ahmet Sarp, 
Adana Milletvekili: Nuri Korkmaz ve İstanbul Mil
letvekili Bülent Akarcalı da grupları adına görüşle
rini açıkladılar. 

•Manisa Milletvekili Mehmet Timur Çınar, geç
miş siyasîler ile İzmir Belediye Başkanı ve bir mil
letvekiliyle ilgili olarak, gazetelerde kendisine atfen 
yayımlanan.' haberlerin asılsız olduğu, 

Kırşehir Milletvekili Mehmet Budak, Taşdelen 
Menba Suyu ile ilgili Meclis araştırması önergesi mü-

Sayfa 
23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının faaliyetlerinde yasalara ay
kırılık bulunduğu iddialarına ilişkin 'Başba
kandan, sorusu ve Adalet Bakanı (Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/2131) 382:383, 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfının faaliyetlerinde yasalara ay
kırılık bulunduğu iddialarına ilişkin sorusu 
ve Maliye ve Gümrük 'Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/2133) 383 

25. — IBurdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, Aksu Nehri üzerinde inşa edilecek ba
raj nedeniyle kamulaştırılan arazilere ve ara
zi sahiplerinin ıbazı sorunlarına1 ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/2135) 383:385 

26. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Ermeni soykırımı iddia
larıyla ilgili karar tasarısının Avrupa Parla
mentosunda kabul edilmesi karşısında ne gibi 
girişimlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakan-

I dan sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef-
) oğlu'nun yazılı cevalbı (7/2137) 385:387 

nasebetiyle basında ve kamuoyunda husule gelen te
reddütler ve 

Artvin Milletvekili Hüseyin Şen de, Yüksek Öğre
tim Kurumlarında okuyan öğrencilerin sınav ve sınıf 
geçme sorunları, 42 sayılı Kanunla emekliye sevk 
edilen askerî memur, astsubay ve subayların mağdu
riyetleri ile Türk Hava Kuvvetlerinde pilot olarak 
görevliyken, Türk Hava Yollarına geçen subayların 
karşılaştıkları sıkıntı; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Konya Milletvekili Nuh Mehmet Kaşıkçı, 
20.6.1987 tarihli 121 inci Birleşimdeki, müdahalesi
nin, Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'e yönelik ol
madığına ilişkin bir açıklama yaptı. 

Sayfa 
larında öğrencilere el işleri yaptırılıp yaptı
rılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor 'Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/2048) 377:378 

II. — IGEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Konya Milletvekili Salim Erel ve 18 arkadaşının, 
Konyaspor - Tarsus îdmanyurdu futlbol maçından 
sonra meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile 
sorumlularını ve Konyaspora verilen cezanın haksız 
olduğu iddialarını tespit etmek amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde ye
rini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılaca
ğı açıklandı. 

Gündemin 1 inci sırasında (bulunan, «Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan ve 13 Arkadaşının, Niğ
de Milletvekili Haydar Özalp'in, İstanbul Milletve
killeri Namık Kemal Şentürk ile Doğan Kasaroğlu' 
nun, Manisa Milletvekili İsmet Turhangil ve Konya 
Milletvekili Salbri Irmak'ın, Ankara Milletvekili Su-
ruriBaykal ve 8 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 
Sayılı 'Pasaport Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 
2418 Sayılı ve 7.11.1984 Tarih ve 3073 Sayılı Ka
nunlarla Değişik 13, 14 ve 22 nci Maddelerinin De-

Kanun Hükmünde Kararnameler 
1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak

kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/874) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 67.il 987) 

2. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname (1/875) (Ana
yasa; içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14.7.1987) 

3. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkın
da 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü 
Maddesinin İkinci Fıkrasının. (d) Bendine Bir Hü
küm Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me (1/880) (Anayasa; içişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.1987) 

Tasarılar 
1. — 6095 Sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teş

kilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince 
Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair 
Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/876) (Mil
lî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 29.6.1987) 

2. — 5434 SayıU T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Altı Ek Madde İle İki Geçici Madde Eklenmesi Hak-

ğiş'tirilmesine Dair Kanun Tekliflerinin (2/220, 2/387, 
2/390, 2/431, 2/439) (S. Sayısı : 598) içtüzüğün 89 
uncu maddesi: gereğince geri verilmesine ilişkin içiş
leri Bakanlığı tezkeresi okundu; teklifin komisyona 
geri verildiği açıklandı. 

Tümü ve maddeleri üzerindeki görüşmeleri ta
mamlanan 

Kadastro Kanunu Tasarısının (1/862) (İS. Sayısı : 
590) yapılan açık oylama sonucunda kabul edildiği 
ve kanunlaştığı açıklandı. , 

1 Eylül 1987 Sah günü saat 15.00% toplanmak 
üzere birleşime saat 20.28'de son verildi. 

Başkan 
ıBaşkanveküi! 
Arif Ş. Bilgin 

Kâlüip Üye Kâtip Üye 
Van Kırklareli 

Fevzi Necdet Erdinç Cemal 'Özbilen 

kında 18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkan
lığınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi (1/877) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29.6.1987) 

3. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 20.6.1987 Tarih ve 
3401 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanlığınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/878) (içiş
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.1987) 

4. — 2762 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/879) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.1987) 

5. — 6.1.1982 Tarihli ve 2576 Sayılı Bölge idare 
Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahke
melerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dar Kanun Ta
sarısı (1/881) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 6.7.1987) 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay ve 8 

Arkadaşının; 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkındaki 
Kanunun 19 uncu Maddesinin 1 inci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/474) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.1987) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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2. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay ve 6 Ar
kadaşının; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/475) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.6.1987) 

3. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay ve 6 Ar
kadaşının; 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk 
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sos
yal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/476) (Sağlık ve Sosyal işler 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi: 21.6.1987) 

4. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay ve 7 
Arkadaşının; 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
2 nci Maddesi ve «Güvenlik Soruşturması» Uygula
ması Nedeniyle Göreve Atanmayanlar ve Görevine 
Son Verilenlerin Görevlerine iadelerine Zararların 
Tazmin Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/477) (Ada
let; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.6.1987) 

5. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın, 
14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/478) (içişleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.1987) 

Tezkereler 
1. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in Yaba

ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1353) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.1987) 

2. — Möhre Bazna Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1354) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 29.6.1987) 

3. — Şihmuz Yüksel Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1355) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.6.1987) 

4. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur)'un 1986 
Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Sunulduğuna 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1356) (Kamu iktisadî 
işler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1987) 

5. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in Ya
sama Dokunulmazliğının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1357) (Anayasa ve Adalet Ko-
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" misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
.' (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.1987) 

1 6. — Serdar Baş Hakkındaki ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1358) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.7.1987) 

7. — Ali İlmâz Hakkındaki ölüm Cezasının Ye-* 
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1359) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.7.1987) 

8. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun Ya-» 
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/1360) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.1987) 

9. — Davut Hanar ve Mehmet Can Azbay hakla
rındaki ölüm cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/1361) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.1987) 

10. — Ali Fuat Kaplan Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık tezkeresil 
(3/1362) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 15.7.1987) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kalkınması için 
alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1987) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, yurdumuzda otomobil üreten firmalara ve otomo
bil fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1071) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.7.1987) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Çe
vik Kuvvet Müdürlüğünde öldüğü iddia edilen bir va
tandaşımızın ölüm nedenine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1072) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.7.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, 17.6.1987 tarihinde yayımlanan kanun 
hükmünde kararname ile Başbakana ait yetkilerin ar
tırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2142) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1987) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, Diyarbakır - Çermik İlçesinde görevli öğretmen
lerden bazılarının istekleri dışında toplu olarak baş
ka illere tayin edildikleri iddiasına ilişkin Millî Eği-
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tim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2143) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.1987) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Rama
zan Bayramında Antakya Ulu Camiinde laiklik ilke
sine aykırı konuşma yaptığı iddia edilen bir imam 
hakkmda ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet ve 
İçişleri bakanlarından yazıh soru önergesi (7/2144) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.1987) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Atatürk aleyhtarı bir broşürün ülkemizde 
nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığına ve Humeyni-
ci akımlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2145) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.1987) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, hayalî ihracat konusunda 1984 - 1986 yıllarında 
yaptırılan incelemelere ve sonuçlarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/2146) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.1987) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, koruma görevlilerini şahsî amaçlan için kullandı
ğı iddia edilen Efe özal hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/2147) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.1987) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, yeni tespit edilen asgarî ücrete ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazıh soru 
önergesi (7/2148) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.1987) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1984 -
1987 yıllarında anarşi ve teröre karşı alınan önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 

- (7/2149) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1987) 
9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 

in, GAP isimli gulfstream - 3 tipi uçağın satın alın
masında görevlilerin ihmal ve kusuru bulunup bulun
madığına ve kaza nedeniyle ilgili firmadan tazminat 
alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2150) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1987) 

•10. — Hatay 'Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güneydoğu olaylarıyla ilgili olarak Di-
yafbakır Valisi tarafından verildiği iddia edilen de
mece ilişkin İçişleri Bakanından yazılı sora önerge
si (7/2151) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1987) 

111. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, TJM.O.'nce hububat satış fiyatlarına ya
pılan zamların üreticilere yansıtılıp yanaıtılmayaea-
ğına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri ©akanından 

yazısı soru önergesi (7/2tl'52) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1 .7 i 987) 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 
Kayseri İli Develi tlçesi Kızık Köyünde yaptırıl
makta olan 109 adet afet konutuna ait ikmal inşaa
tının ilk yüklenici firmaya verilmesinin nedenine Mis
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2153) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.1987) 

13. — îçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, bir 
ajansla ilgili olarak haftalık bir gazetede yer alan 
iddialara ilişkin Başbakandan vazıh soru önergesi 
(7/2154) ((Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.1987) 

114. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, 1 Temmuz 1987 tarihli gazetelerde yer alan 
bankalar hakkındaki beyanata ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/2155) (Başkanlığa geliş tari
hi i 3.7.1987) 

.15, — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Necdet 
Üruğ'un veda konuşmasının TJR.T.'de tam olarak 
yayınlanmama nedenine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2156) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.7.1987) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Ön lisans eğitimi gören resim bölümü mezunları
na pratik kız sanat okullarında öncelik hakkı tanın
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2157) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.7.1987) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kanunî Sultan Süleyman Sergisi için bütçe ve 
fonlardan yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından yazılı soru önergesi' (7/2158) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.7.1987) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1984-1986 yıllarında ithal edilen yabancı si
garaların miktar ve değerlerine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi (7/2159) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.7;1987) 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, kısa 
bir süre içinde SEKA'nın gerekli kâğıdı temin et
memesi halinde ders kitaplarında büyük sıkıntı ola
cağı iddiasına ilişkin 'Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/21160) (Başkan
lığa geliş tarihi : 8.7.1987) 

20. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, tedavüldeki banknot miktarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2161) (Başkanlığa 

I geliş tarihi: 9.7.1987) 
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21. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Güneydoğu olaylarım önlemek amacıyla 
alman tedbirlerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülmeme nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2162) (Başkanlığa geliş tarihi : 
KV7.1987) 

22. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Seydişehir Alüminyum Tesislerine ve bu te
sislerdeki işçi işveren ilişkilerine dair Başbakandan 
yazık soru önergesi (7/2163) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.7.1987) 

23", — İstanbul Milletvekili Tülay öney'in, kadın 
hakları konusunda aylık bir dergiye beyanat veren 
bir milletvekilinin görüşlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/2164) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.7.1987) 

24. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı Di
yarbakır Şube Başkanının Güneydoğu katliam böl
gesindeki davranışına ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/2165) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13,7.1987) 

25. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
terör eylemlerine karşı oluşturulan özel Harekât 
Timlerinin yetişme amacı dışında kullanıldığı iddi
asına ilişkin İçişleri Balkanından yazık soru önergesi 
(7/2166) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.19S7) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, İzmir Merkez İlçe Belediye Başkanı ile ilgili 
olarak günlük bir gazetede yayınlandığı iddia edi
len resimli veda mesajına1 ilişkin İçişleri Balkanından 
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yazm soru önergesi (7/2167) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.7.1987) 

27. — Edirne Milletvekili Türkan Turgut Arıkan' 
m, 1984-1987 yılları arasında kullanılmış olarak it
hal edilen makine ve tesislere ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazık soru önergesi (7/2168) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14J.1987) 

28. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
enflasyonu önleyici yeni ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Başbakandan yazık soru önergesi (7/2169) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.7,1987) 

29. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
bankalar ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/2170) (Başkanlığa geliş 
tarihi ; 15.7.1987) 

30. — İstanbul1 Milletvekili Günseli' özkaya'nın, 
Başbakan hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin 
Adalet Bakanından yazık soru önergesi (7/2171) (Baş^ 
kanlığa geliş tarihi: 15.7.1987) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — S.H.P. Grup Başkanvekili Cahit Tutum, 

D.Y.P. Grup Başkanvekili Ahmet Sarp, D.S.P. Grup 
Başkanvekili Sururi Baykal ve 7 milletvekilinin, Gü
neydoğu olaylarının tüm yönleri ile araştırılarak ger
çeklerin ortaya konulması, bu alanda ulusal bir po
litika oluşturulması, içe ve dışa dönük önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) (Başkan
lığa geliş tarihi : 14.7Jİ987) 
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BtRtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkajıvekili İAbdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Fevzi Necdet Erdinç <Van) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 
93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun olarak,-
88 milletvekili tarafından Başkanlığımıza verilen :üç 
milletvekilinin de sonradan, bir yazı ile, katıldıkları

nı (belirttikleri- önerge üzerine olağanüstü toplanan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşi
mini açıyorum. 

IH. _ YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Diyarbakır (Milletvekili: Hayrettin Ozansoy'a ka
dar yoklama yapıldı) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bakmadan, «yok» 
diyorsunuz, haberdar mısınız onlardan? Lütfen ba
kınız... 

BAŞKAN — (Efendim, lütfen, yoklamaları takip 
imkânını verin. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
TRT'ye, boş sıraları da çektirin Sayın Başkan. (DYP 
sıralarından «Boş sıraları da çekin» sesleri, gürültü
ler) 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde böyle şey olmaz Sayın Başkan. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (Lütfen efendim, 
lütfen... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Uşak
sınız, uşak. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlık müdaha
le etmelidir Sayın (Başkan. 

İBAŞKAN — Efendim, herkes vazifesini bilir. 
(MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sayın Başkan, sıralar böyle boş mu kalacak? (DYP 
sıralarından ıgürültüler) 

İBAŞKAN — TRT'nin vazifesi bize ait değildir 
©fendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) İ S a y ı n Başkan, 
işinize 'gelince poz veriyorsunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Yoklamaya devanı ediyoruz efen
dim. 

(tstanlbul Milletvekili İbrahim Ural'a kadar yok
lamaya devam edildi) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Başkan, Türkiye'yi sevenler, burada, sevmeyen
ler dışarıda. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

(IManisa Milletvekili Sümer Oral'a kadar yokla
maya devam edildi) 

BAŞKAN — Sümer Oral?.. Yok. 
, ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Burada, burada. 

BAŞKAN — Sümer Oral?.. Burada. 
Efendim niye bağırıyor sunuz? 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Duymuyorsunuz. 
ıBAŞKANN — İşitirsem, «Burada» derim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, kim

lerin olup, kimlerin olmadığını biliyorsunuz. 
BAŞKAN — Yoklamaya devam ediyoruz. 
SALİM EREL (Konya) — Vatanseverlerin hepsi 

Iburada. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, ANAP'lılar camın arkasındalar. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — İk
tidar partisi, yavaş yavaş Meclis dışına çıkıyor. 

(Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'a 
kadar yoklamaya devam edildi) 

BAŞKAN — Sayın Naci Mimaroğlu?.. 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nec

mettin iKaraduman Genel Kurul salonuna girdi) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Bir ANAP'h geldi. (SHP, DYP ve DSP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

SALİM EREL (Konya) — Yolunu şaşırdı. 
BAŞKAN — Sayın Mimaroğlu yok. 
(Siirt Milletvekili Rıza Tekin'den itibaren yok

lamaya devam edildi) 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
gelmeyenlerin adlarının bir daha okunmasını istiyo
ruz. 

•BAŞKAN — Efendim, öyle bir usul yok. 

FEYfcULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Camın 
arkasındalar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Memişöğlu, Sayın Or
han Otağ, Sayın Türkân Turgut Arıkan pusula gön-
derdükleri için «var» olarak kaydettik. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Meclisten ka
çan ANAP iktidarını çağıralım mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

'(Ankara Milletvekili Eşref Akıncı'ya kadar yok
lama yapıldı) 

IV. —> BAŞKANLIĞIN GENE 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Ankara Milletvekili M- Seyfi pktay Diyar

bakır Milletvekili Ahmet fiarp, \Kars Milletvekili Ömer 
Kuşhan ile 88 milletvekili; Güneydoğu {olaylarının 
tüm yönleri ile araştırılarak gerçeklerin ortaya ko
nulması, bu alanda ulusal bir politika [oluşturulması, 
içe ye dışa dönük önlemlerin belirlenmesi mnacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
görüşülmesi için ^olağanüstü 'toplantı çağrı önergesi 
(4/343) 

BAŞKAN — Efendim, toplantı yetersayımız... 
('DYP sıralarından «Var, var» sesleri) Toplantı yeter
sayımız yoktur. 

16.00'ya çeyrek kala toplanmak üzere... (DYıP sı
ralarından gürültüler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK l(İstanlbul) — 15.45' 
te denir ona. 

BAŞKAN — Düzeltiriz efendim. 
SALİM ERıEL ((Konya) — Öyle !bir taibir yok. 
BAŞKAN — 15.45'te toplanmak üzere birleşime 

ara veriyorum. 

(Kapanma Saati : 15.20) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Gündemimizin, «Başkanlık Genel Kurula sunuş

ları» kısmında, olağanüstü toplantı çağrı önergesini 
okutuyorum. («iSes düzeni bozuk» sesleri) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Güneydoğu olaylarının tüm yönleriyle araştırıla

rak, gerçeklerin ortaya konulması, bu alanda ulusal 
bir politika oluşturulması, içe ve dışa dönük önlem
lerin belirlenmesi, çözümler bulunması için Anayasa
mızın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç-

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.45 

BAŞKAN : (Başkanvektli Abdulhalim /Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Fevzi Necdet Erdinç (Van) 

BAŞKAN — 123 üncü Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

in. — YOKLAMA 

KURULA SUNUŞLARI 
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tüzüğünün 7 nci maddesi uyarınca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunun, ekli Meclis araştır
ması önergesini gör'üşüp karara bağlamak üzere 
17.7.1987 günü saat 15.00'te toplantıya çağrılmasını 
ve görüşmelerin aynı birleşimde yapılmasını saygıyla 
arz ve teklif ederiz. («Sayın Başkan, ses düzeni bo
zuk» sesleri) 

M. Seyfii Oktay, 
Ankara 

Ömer Kuişhan 
Kars 

Sururi ıBayfkai 
Ankara, 

Nuri Korkmaz 
Adama 

Paşa Sarııoğru 
Ağrı 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Aımasya, 

Halil İbrahim Karat 
Ankara 

Nevzat Bıyık'ln 
Artvin 

Davult Abacıgili 
'Balıkesir 

Yılımaz Demlir 
İBileci'k 

Mehlmet AzsizloğiıU' 
ıBursıa 

Cafer Tayyar Safdlıklar 
Çanakkale 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Mahfaıud Alltuoakar 
/Diyarbakır 

Tüıtlk'âın Turgut Arıkan 
iFjdkne 

Veysel Varol 
'Erzincan 

Sül'jeymaın Ktoyuncıugil 
Gaziantep 

IFeyzulÜah Yığdırır 
Gaziantep 

•Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Mustafa ÇeilebL 
Hatay 

Ali İhsan Eliğin 
iîçel 

Ahoiet Sarp 
'Diyarbakır 

Cahit Tutunu 
IBalikesir 

:Vıe|hiblı Bafluıman 
Adana 

Metin Ülsitünelı 
Adana 

ıJbirahilm Taşideımir 
Ağrı 

Neriman Elgfim, 
Ankara 

Ümit Halûk Bayülken 
Antalya 

iskender Cenap Ege 
Aytfımf 

Müsıtafa, ÇorapçuoğUu 
Bafiıkeslir 

Turgut Yaşar Gülez 
!Bohu, 

Ahimıet Sabahattin Özbek 
iBurea 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

Hatıl îbrahî'm Şahin 
'Denizli 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Mulhıiıfltiın YnMıri(m 
Edirne 

Münih} 'Sevinç 
Eskişehir 

M. Hayrı öısimanliioğltu 
Gaziantep 

Turgut Sera Ti'rali 
Giresun 

Delgin Önal 
Haklkârî 

M. Mur'at Slökrrtemoğlu 
Haıtay 

Yıümaz thjsan Hastiürk 
tstanibul 

iDoğan Kasaroğhı 
'tdtiıolbıul 

Güınsıelıi özkaya 
JsttanbluL 

Arife Necla Tek ineli 
İsltanibuli 

Durcan Eirriirbayer 
tzımür 

Rüştü Şardkğ 
îzimıiır 

Mehlmet Turan B'ayezit 
Kahraımanımaraş 

Mehmet Uınıer 
Kaysıeri 

Erol AğafeTl 
vKJıriklareli 

iîalmi&t Ergül 
IKurşehiii 

Sabrı Irmak 
(Kioinya 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Sülrmer Oralı 
Manisa! 

Süteyman Çelebi 
Mardin 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Ali Mazhar Hûznıeıdar 
Ordu 

[Fehsrh'i Meraıişıoğlu 
Rize 

Halsan Alıtay 
Samsun 

Fa'hreMn Uıhıç 
Samsıun 

özer Gürbüz 
iSlniop 

Şe\4ki Taşitan 
Sivals 

Sallih Alcan 
Tekirdağ 

Osıman Batıaldiir 
Trabzon 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

Tülaıy öney 
flsıtanıbulı 

Namık Kerma,lı Şentüirjk 
tfistanbuil 

Ahimıet ıMeimiduh Yaşa 
lİJataınbul 

Fitorett Ertan 
itzımir 

Ali Aşkın Ttolktaş 
İzimir 

Musa Öğün 
Kam 

Muzaffer, Yıljdırim 
Kayseri 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 
SaL'iım Erle* • 

Konya 
Emim Fahrettin Özıditek 

Konya 
Üımit Canuyar 

IManisaı 
ftsımet Tufhan.gi'1 

'Man'isa 
Kenan Nuri Nehrozoğfoz 

Mardin 
Arif Toprak 

Niğde 
Bahriye, Üçok 

Oridu 
Turgut Sözer 

Salkarya 
HüSsamötitilnt Cindoruık 

Samsam 
M. Abldurrezak Ceylan 

süim 
Mdsltafa Kernial Palaoğ'.ıu 

Sivas 
Selçuk Akıncı 

TekırÜağ 

Cemajı Özfdemir 
Tokat 

Yusuf Demıir 
Uşak 

Selaharfjtin Tafluoğîu 
Yoagat 
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Cahit Karakajş Koksal Toptan 
2/oingul'dak Zotagulıdalkı 

•Mulhteşfeini' Vasıf Yücel Mustafa KJâlni Bürkje 
23omgufldıak (Denizli 

Veciıhi Atalkh Musa Aıteş 
S/anılıurfa Tuınoell 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASİ VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

I. — SHP Grup Başkanvekili Cahit Tutum 
DYP Grup Başkanvekili Ahmet Sarp, DSP Grup 
Başkanvekili Sururi Baykal ve 7 milletvekilinin, Gü
neydoğu olaylarının tüm yönleri ile araştırılarak ger
çeklerin ortaya konulması, bu alanda ulusal bir po
litika oluşturulması, içe ve dışa dönük önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/63) 

BAŞKAN — Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 
7 nci maddelerine uygun olarak verilen bu önerge 
uyarınca görüşülmesi gereken, SHP Grup Başkan
vekili Cahit Tutum, DYP Grup Başkanvekili Ahmet 
Sarp, DSP Grup Başkanvekili Sururi Baykal ve 7 
milletvekilinin, Güneydoğu olaylarının tüm yönleri 
ile araştırılarak gerçeklerin ortaya konulması, bu 
alanda ulusal bir politika oluşturulması, içe ve dışa 
dönük önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına [ilişkin öner
gesini okutuyorum. 

Türkiye' Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yıllardır, Güneydoğu Anadolu'da ulusal birli

ğimize, vatanın bütünlüğüne halikımızın can, mal ve 
moral değerlerine yönelik saldırılar, genç, ihtiyar, 
erkek, kadın, çocuk hatta bebek ? demeden, hunhar
ca katliamlara dönüşmüş bulunmaktadır. 

Yapılan tüm yol gösterici uyarılara ve Hükümetin 
istediği yetki, ödenek ve olanakların TBMM'ce veril
mesine rağmen, (iktidarın olayları doğru teşhis ede
mediği uygun ve yeterli önlemler alamadığı görül
mektedir. 

îktüdar, ülkeyi sarsan her Vahşetin ardından, 
üzüntü vö başsağlığı dileklerini tekrarlamakta, bölü
cü terörizmin kökünün kazınacağı, şehit düşen ma
sum vatandaşlarımızın ve güvenlik güçlerinin kanı
nın yerde bırakılmayacağı yolumda beyanlarla yetin
mektedir. 

Terörle savaşım konusunda devlet ve hükümet 
yetkıililerıinin görüş ve yaklaşımlarındaki ayrılıklar, 
zaaflar doğurmaktadır. 

Devletin başgörevi vatandaşın can ve mal güven
liğini sağlamaktır. 

Ekonomik, sosyal, siyasal konularda olduğu gibi, 
asayiş v© güvenlik konusunda da hükümet başarı
sızdır. 

Sayın Başbakan, Güneydoğudaki sorunlara kök
lü çözüm arayıp, bulacağına, kendi iktidarı lehine 
siyasî propaganda yapmayı ve referandumu etkile
meyi uygun bulmuştur. 

Ardı arkası kesilmeyen, iktidarın teşhis ve önlem
lerini boşa çıkaran, Başbakanı yalanlayan olaylar, 
bu Hükümetin bugüne kadarla yaklaşımlarıyla üste
sinden gelemeyeceği boyutlar kazanmıştır. 

Bir vahşete dönüşen olayların üstesinden gelebil
mek için, teşhis, önlem ve savaşımda, ulusal birlik 
ve yaklaşılma gereksinim olduğu ortadadır. 

Olaya ivedilikle el konarak çok yönlü araştırma 
konusu yapılması TBMM için ertelenemeyecek bir 
görev olmuştur^ 

Kurtuluş Savaşında, Atatürk, her çareyi öncelikle 
Büyük Milfet Meclisinden beklemiştir. Bu sağlıklı, gie-
rekli, demokratik gelenek yaşatılmalıdır. 
. Güneydoğu Anadoludaki güvenlik önlemlerinin 

yetersizliği, halkın devlete güvenini sarsıcı ve içe
llide ve dışarıda devlet saygınlığına gölge düşürücü 
ölçülere varmıştır. 

Güvenlik önlemleri, demokratik hukuk devleti 
kuralları içinde, süratle etkili duruma getirilmezse, 
yalnız bölge halkı (için değil, tüm ulusumuz için çok 
ciddî sorunlar ortaya çıkabilir ve Türikiye yeni ve 
ağır bir bunalıma sürüklenebilir. 

Güneydoğuda halkın can güvenliği, yalnızca güven* 
İlk önlemleriyle sağlanamaz. Uzun, orta ve kısa va
deli ve çok yönlü sosyal, ekonomik ve kültürel ön-
lemteriıı ve uluslararası ilişkilerin de, güvenlik ön
lemleriyle bir bütün olarak ele alınması gerekir^ 

Bölge halkında, bölücü akımlara hiçbir yatkınlık 
yoktur. Çektiği bütün acılara, katlandığı yoksunluk
lara ve zaman zaman uğradığı baskı ve haksızlıklara 
karşın, ulusa, devlete, vatana bağlılığını her vesileyle 
kanıtlamıştır. 

Bölgede herhangi bir önlem uygulanırken, halka 
kuşkuyla bakıldığı izlenimini vermekten özenle ka
çınılmalıdır. 

Bütün bu nedenlerle, Güneydoğu okylaınnın tüm 
yönleriyle araştırılarak gerçeklerin ortaya konulma
sı, bu alanda ulusal bir politika oluşturulması, içe ve 
dışa dönük önlemlerin belirlenmesi, çözümler bulun
ması için, Anayasanın 98 inci ve Meclis İçtüzüğünün 

— 350 — 



T< B. M, M* B: 123 17 . 7 . 1987 O : 2 

102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş-
{tınması açılmasını saygıyla arz ©deriz. 

SHP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkan vekili 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

DSP Grup Başkanvekili 

Surun Baykal 
Ankara 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Salim Erel 
Konya 

Mahmud Altumakar 
Diyarbakır 

C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Güneydoğu olaylarıyla ilgili Meclis araş
tırması açılmasına dair önerge üzerindeki görüş
me sürelerine ilişkin Danışına Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır; 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 67 Tarih : 17.7.1987 
Danışma Kurulunun 17.7.1987 Cuma günü yap

tığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Mıilfet MecM 

Başkanı 

ANAP Grubu 
''Başkanvekili 

Haydar Özalp 
DYP Grubu 

/ Başkanvekili 
Ahmet Sarp 

SHP Grubu 
Başkanvekili 

Cahit Tutum 
DSP Grubu 

Başkanveki:li 
Ömer Kuşhan 

Öneri : 
SHP Grup Başkanvekili Cahit Tutum, DYP 

Grup Başkanvekili Ahmet Sarp, DSP Grup Baş
kanvekili Surur'i Baykal ve 7 milletvekiliniın, Güney
doğu olaylarının tüm yönleri ile araştırılarak ger
çeklerin ortaya konulması, bu alanda ulusal bir po
litika oluşturulması, içe ve dışa dönük önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki gö
rüşmelerde gruplar adına yapılacak konuşmaların 
25'er dakika olması, Hükümet adına yapılacak ko
nuşmanın süre ile sınırlı olmaması önerilmiştir. 

'BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Da
nışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Çekoslovakya'ya gidecek olan Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sudi Türelin dönüşüne kadar 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkenssi 
(3/1363) 

BAŞKAN — Öngörüşmelere geçmeden önce, tez
kereler vardır, okutuyorum : 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 25 Haziran 1987 

tarihinde Çekoslovakya'ya gidecek olan Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sudi Türerin dönüşüne ka
dar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet 
Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım* 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. —: İngiltere'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun 
dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına, Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/1364) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
30.6.1987 tarihinde izinli olarak İngiltere'ye gide

cek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh
met Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne kadar; Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — İngiltere ve Yugoslavya'ya gidecek olan Dış

işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Celâl 
Güzel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1365) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Temmuz 1987 

tarihinde İngiltere ve Yugoslavya'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Balkanı Hasan Ce
lâl Güzel'in vekillik etmesini, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan, Evren 
Cumhurbaşkanı 

IBAŞ/KAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem' 
in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcılığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1366) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Temmuz 1987 

tarihinde Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 'Kaya Erdem' 
in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve •Başbakan Yar
dımcılığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in vekillilk etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerim ize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumıhurbaşikanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Cezayir'e gidecek olan Devlet Bakanı Kâzım 

Oksay'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1367) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cezayir Demokratik Halik Cumhuriıyeti'nin Millî 

Bağımsızlığının .25 inci yıldönümürfün kutlama tören
lerine katılmak üzere, 3 Temmuz 1987 tarihinde Ce
zayir'e gidecek olan Devlet Bakanı »Kâzım Oksay'ın 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Federal Almanya, Fransa ve Avusturya'ya 

gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mus
tafa Kalemlinin dönüşüne kadar Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1368) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Temmuz 1987 

tarihinde Federal Almanya; Fransa ve Avusturya'ya 
gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarum. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. ı— Suriye'ye igidecek /olan Başbakan Turgut 

Özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı \İsmet Kaya {Erdem'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3 /l369) 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Temmuz 1987 

tarihinde Suriye'ye gidecek olan Başlbakan Turgut 
Özal'ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

ıKenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Suriye'ye gidecek olan İçişleri Bakanı Yıl

dırım Akbulut'un 'dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, 
Adalet \Bakanı Mahmut \Oltan Sungurlu'nun vekillik 
etmesinin [uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1370) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Temmuz 1987 

tarihinde Suriye'ye gidecek olan İçişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulut'un dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığı
na, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
10. — Suriye'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit 

Halef oğlu'nun \dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Hasan "Celâl Güzel'in (vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1371) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Temmuz 1987 

tarihinde Suriye'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefıoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

ıKenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
11. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 

Altı Ek Madde ile \jki Geçici \Madde Eklenmesi Hak
kında 3390 sayılı Kanunun bir defa daha görüşülmek 
üzere iade ^edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (311372) 

BAŞKAN — 3390, 3401 sayılı kanunların, Ana
yasanın 89 uncu maddesine göre, bir daha görüşül
mek üzere geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı
nın 2 ayrı tezkeresi vardır. 

Okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22 Haziran 1987 tarih ve 8909 - 34282 sayılı 
yazınız. 

İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisince 18.6.1987 tarihinde ka
bul edlen 3390 sayılı «5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa 6 Ek Madde ile 2 Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun» incelendi. 

Daha önce 7.5.1986 tarih ve 3284 sayılı Kanunun 
18 inci maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa 6 Madde ilave edilerek; Yasama Or
ganı Üyeliklerine seçilenlerle, dışarıdan bakanlığa 
atananların emekli aylıkları belirlenmiş, ayrıca bunla
rın bu görevden ayrıldıktan sonra Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri halinde, uy
gulanacak hükümler düzenlenmiştir. 

Yüce Meclisçe kabul edilen bu hükümlerden Ek 
1 inci ve Ek 4 üncü maddeler Anayasaya aykırı bu
lunarak Anayasa Mahkemesine başvurulmuş, Anayasa 
Mahkemesi 30 Nisan 1987 tarihli Resmî Gazetede ya
yımlanan Esas No.: 1986/22, Karar No.: 1986/28 ve 
2.12.1986 tarihli kararıyla; 

Gerek iptali için başvurduğumuz Ek 1 inci ve Ek 
4 üncü madeleri, gerekse 7.5.1986 tarih ve 3284 sayılı 

Kanunla Emekli Sandığı Kanununa eklenen Ek 2, Ek 
3, Ek 5, Geçici 11 ve Geçici 12 nci maddeleri Anaya
sanın 2 nci ve 10 uncu maddelerine aykırı bularak 
iptal etmiştir. 

Bu durumda, Anayasa Mahkemesince iptal edilen 
hükümlerle, bu defa ka'bul edilen maddelerin birlikte 
incelenmesinde yarar görülmektedir. 

18.6.1987 tarih ve 3390 sayılı Kanunla Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına ilave edilen Ek 4 üncü 
madde, Anayasa Mahkemesince iptal edilen ve 
7.5.1986 tarih ve 3284 sayılı Kanunla düzenlenen Ek 
3 üncü maddenin tekrarı mahiyetindedir. Burada, çe
şitli sosyal güvenlik kurumlarından emekli olduktan 
sonra, yasama organı üyeliği yapanlarla, dışarıdan 
bakanlığa atananların istekleri halinde emeklilikleri
nin iptal edileceği ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı ile ilgilendirilecekleri hüküm altına alınmak
tadır. 

Aynı maddede, anılan kişilerin çeşitli sosyal gü
venlik kurumlarına prim veya kesenek ödemek sure
tiyle geçirdikleri sürelerle, borçlandıkları hizmet süre
lerinin toplamının emekli aylığı bağlanması için aranan 
süreden eksik olması halinde, eksik olan sürelerinin 
ayrıca borçlandırılması için ilgililere özel imkân ta
nındığı anlaşılmaktadır. Böyle bir hüküm, Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararında da açıklandığı gibi, 
«öteki iştirakçilerin hiçbirisine tanınmayan bir imti
yaz, bir ayrıcalık getirmektedir.» 

Ayrıca, 18.6.1987 tarih ve 3390 sayılı Kanunla 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ilave edi
len Ek 6 nci madde ile iptal edilen Kanun maddele
rinden daha da ileri gidilerek; 

«Yasama Organı üyeliğini iktisap edenler ile dışa
rıdan bakanlığa atananlar emekliye ayrılmak istedik
lerinde yaş kaydı aranmaz.» 

Şeklinde düzenlemeye gidilmiş ve bununla da yeti-
nilmeyerek istekle emekliye ayrılmada süre yönünden 
«kadın, erkek» ayrımının da yapılmayacağı öngörül
mektedir. 

Anayasa Mahkemesine iptal başvurusunda da açık
ladığımız gibi; kanun karşısında eşitlik ilkesinden ay
rılabilmek için ortada haklı bir nedenin ve kamu ya
rarının bulunması zorunludur. 

Yasama Organı üyeleri ile dışarıdan atanan ba
kanların da T.C. Emekli Sandığından faydalandırmak 
suretiyle sosyal güvenliklerinin sağlanmış olması yerin
dedir ve Anayasanın 60 inci madesinin hükmü gereği
dir. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, yaş, süre ve 
borçlanma yönünden genel ilkelerden ayrılarak Yasama 
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Organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar lehine 
«adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı» bir şekilde düzen
leme yapılması, Anayasaya aykırılığı oluşturmakta
dır. 

Bu nedenlerle, 18.6.1987 tarih ve 3390 sayılı «5434 
sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Altı Ek Madde 
ile iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun» 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha 
görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur. 
(Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
12.— \2872 paydı Çevre \Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında 3401 Sayılı Kanu
nun \bir defa $aha 'görüşülmek üzere iade edildiğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi jf3/1373) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük İM illet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 Haziran 1987 tarih ve 8917 - 34322 sayılı 

yazınız. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisince 20.6,1987 tarihinde kabul edi
len 3401 sayılı «2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun» ince
lendi. 

Kahul edilen Kanunun çerçeve 2 nci maddesiyle 
2872 sayılı Çevre Kanununa mükerrer 4 üncü madde, 
çerçeve 3 üncü madde ile de aynı kanuna mükerrer 
5 inci madde eklenmektedir. 

Ancak, 18 Haziran 1984 tarihli 18435 mükerrer 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 222 sayılı «Çevre 
Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname»nin 30 uncu mad
desiyle 2872 sayılı Çevre Kanununun 4, 5, 6 ve 7 nci 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Çevre Kanununun 4 üncü ve 5 inci maddeleri yü
rürlükten kaldırıldığına, başka bir deyişle bulunma
dığına göre bu maddelerin tekrarı da söz konusu de

ğildir. Bunun yerine uygulamada 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda yapılan değişikliklerde olduğu 
gibi (657 sayılı Kanunun 31.7:1970 tarih ve 1327 sayılı 
Kanunun. 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan 
37 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş
tir.) yönteminin benimsenmesinde gerek olduğu dü
şünülmektedir. 

Bu nedenlerle, 20>6.1987 tarih ve 3401 sayılı «2872 
sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun», Anayasanın 89 uncu mad
desi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade 
edilmiştir. 

Arz olunur. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
13. >— \Başbakan Turgut Özal'ın, Suriye'ye yapa

cağı resmî ziyarete katılmaları {uygun görülen millet
vekillerine ilişkin {Başbakanlık itezkeresi (51143) 

BAŞKAN — Başbakanlığın Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Türkiye iBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Vakî davet üzerine 1 5 - 1 7 Temmuz 1987 tarih

lerinde Suriye'ye yapacağım resmî ziyarete, ekli liste
de adları yazılı parlamenterlerimizin de katılmaları 
uygun görülmüştür. 

Bilgilerini ve Meclisin ilk toplantısında Anayasa
mızın 82 noi maddesine göre -gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

Liste : 
Metin Üstünel Adana 
Mehmet Özalp Aydın 
Özdemir Pehlivanoğlu İzmir 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu Sakarya 
Mehmet Topaç Uşak 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — S.H.P. Grup Başkanvekili Cahit Tutum, 

D.Y.P Grup Başkanvekili Ahmet Sarp, D.S.P. Grup 
Başkanvekili Sururi Baykal ve 7 milletvekilinin, Gü
neydoğu olaylarının tüm yönleri ile araştırılarak ger
çeklerin ortaya konulması, bu alanda ulusal bir po

litika oluşturulması, içe ve dışa dönük önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/63) 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan ve olağanüstü 
toplantı çağrı önergesinin konusu olan Meclis araştır
ma önergesinin öngörüşmelerine başlayacağız. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
14. —Başbakan vekili İsmet Kaya Erdem'in, gü

neydoğu olaylarıyla ilgili olağanüstü toplantının ka
palı oturumda yapılmasına ilişkin [önergesi ,(4/344) 

BAŞKAN — Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergenin öngörüşmelerine başlamadan önce, konu
nun kapalı oturumda görüşülmesine dair, içtüzüğün 
71 inci maddesine göre verilmiş bir önerge vardır; 
okutuyorum. 

Türkiye 'Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 
17.7.1987 tarihinde yapılacak ıTürkiye Büyük Mil

let Meclisi olağanüstü toplantısının ekli gerekçede be
lirtilen nedenlerle kapalı oturum olarak yapılmasını, 
İçtüzüğün 71 inci maddesi gereğince arz ederim. 

Kaya Erdem 
Başlbakanvekili 

BAŞKAN — Kapalı oturumda, Genel Kurul Sa
lonunda bulunabilecek sayın üyeler dışındaki dinleyi
cilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerekmekte
dir. Sayın idare Amirlerinden, salonun boşaltılmasını 

temin etmelerini rica ederim. (SHP sıralarından «Oy
lamadınız» sesleri) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Oyla, ondan sonra. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Oylamadınız ki 

efendim. 

IBAŞKAN — Efendim, kapalı oturuma geçildikten 
sonra onlar müzakere edilecektir; gerekçesi daha son
ra gelecek. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Oylamadınız efen
dim. 

iBAŞKAN — Usule uygun olarak hareket ediyo
ruz. idare Amirleri, lütfen, gereğini yerine getirsinler. 

(Salon boşaltıldı.) 

Kapanma Saati : 16.10 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

(Kapalıdır) 

» • • « ı 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTtP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Fevzi Necdet Erdinç (Van) 

BAŞKAN — Efendim, 123 üncü Birleşimin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Açık oturuma geçmiş bulunuyoruz. Sayın İdare 
Amirleri açık oturum gereklerini yerine getirsinler. 

DURMUŞ IFİİKR1 SAĞLAR (içel) 
yon mu gelecek Sayın Başkan? 

Televiz-

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SOR UŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — SHP Grup Başkanvekili Cahit Tutum, 
DYP Grup Başkanvekili Ahmet Sarp, DSP Grup 
Başkanvekili Sururi Baykal ve 7 milletvekilinin, Gü
neydoğu olaylarının tüm yönleri ile araştırılarak 
gerçeklerin ortaya konulması, bu alanda ulusal bir 
politika oluşturulması, içe ve dışa dönük önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/63) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi, 'Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, kapalı oturuma ait tutanak 
özetinin, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre, okuna
bilmesi için kapalı oturuma geçme zaruretimiz var
dır. 

Tutanak özetinin hazırlanabilmesi liçin, 20(.25'te 
toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

(Kapanma Saaü : 20.17) 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 20.33 

BAŞKAN : Başkanvekili AbdulhaMm Araş 

KÂTtP ÜYELER : Fevzi Necdet Erdinç (Van), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — 123 üncü Birleşimin Beşinci Otu
rumunu açıyorum. 

Kapalı oturuma ait tutanak özetinin okunması 
için kapalı oturuma geçmemiz gerekmektedir. 

Bu sebeple, Genel Kurul salonunda bulunabile
cek sayın üyelerle, yeminli stenograflar ve yeminli 

görevliler dışındakilerin salonu boşaltmalarını rica 
ediyorum. 

(Salon boşaltıldı) 

(Kapanma Saati : 20.36) 

ALTINCI OTURUM 
(Kapalıdır) 
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YEDİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 20.39 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Fevzi Necdet Erdinç (Van), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — 123 üncü Birleşim Yedinci Oturu
mu açıyorum. 

Olağanüstü toplantı konusunun görüşmeleri ta
mamlanmıştır. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, belediyelere 1985 - 1986 yıllarında [yapılan yar
dımlara ilişkin \sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1942) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başikanhğına 

Aşağıdaki sofularımın, Maliye ve Gülmırülk Bar 
ikanı tarafımdan, yazılı olarak yanıtlanmasınla a'racı-
1 lığınızı arz ederiiırri. 

Saygııiaırımla. 
(Hilmi NalbamtoğLu 

Erzurum 

Soru 1. Bakanlığımızca1 1985 - 1986 yıMarınlda 
(betediyelere yapılan yardımılar, belediyeler itibariyle 
kaçar TL.1d,ır? 

Soru 2. Bu Belediyeler aldıkları yardımları ye
nimde ve olumlu kullaınımışlar mıdır? 

Soru 3. Elmlak Vergiisinin blelıediyi&Iere bırakül-
(masıınm, sadece büyük belediyelere yt&radığı vfe fa
kat bu gel'ir a'rtımınjdan ötürü büyük (belediyelerin, 
(kentlerin ve halkın, yararına olmayan gösteriş yatı
rımlarına yöneldiği nedenliyle gelirEerifn israf edildi
ği kanaatinde misıiniz? Bu nedenle, yetkiyi tekırar 
Bakanlığınıza alıp adil bir dağıdım yapmlayt düşü
nür müsünüz? 

Gündemde bulunan konuları görüşmek için, Ge
nel »Kurulun 19.6.1987 tarihli 120 nci Birleşiminde 
alınan karar gereğince, 1 Eylül 1987 Salı günü saat 
15.00'te ıtoplannıaik üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 20.40) 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanhğı 14 . 7 . 1987 
Bültçje ve 'Maiî Klonlttolı Genel 

ıMüjdüırlüglü 
Sayı : lılüıSl3-390/15416 

:Konu : Saryan Hflim'ı* Naljbantoğliu'na ait yazılı 
ısioru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
t ligi : T.B.MJM., Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığına. 3Ö.4d987 Harfti ve 7/1942-8641-33390 
sayalı yazış». 

Tarafımdan yazılh oiarak cievaplandırıltmaik üzere 
Erzurum Milletvekilli Sayım Hilttni Nalbantoğlu ta
rafımdan sorullan ilgi yazıda ıbeldrtilan slorulara iliş
iklin cevaplanımız aşağuda /Siunulmnuşjüur. 

1. 'Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçelerinde 
yer alan belediyelere yaudıim ödeneğimden 1985 ve 
19$6 yıMannda yapılan yatldiımılıar iller itibariyle l'is-
ıte haltade ek,te göjafcerilimişltıir. 

£. Belediyeler, kendiDerine aktarıılan kaynakları 
en iyi 'şiekLlde kullanmak dururriuında olan teşkilat
landır. Çümlkü, belediyelerin herşayden önce, aktarı
lan kaynakların verimli kulilanımı ve kaHÜteli' hizmet 
üreltaıe açısından fceMe halkına karşı soruımi'.uı ve 
Ihesap verime duırulmunda oldukları açıkltıır. 

3, Belediyeleri gerekli kaynaklara kavuşturmak 
igayesi ile, 3239 sayılı Kanunla 1'3'19 »ayıla Kanunda 

VI. — jSORULAR VE CEVAPLAR 
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yapılan değiş&lflkler ıneticiesiinlda, Bml'aik Veiitgisin'iıa 
üartı, tahalklkuk ve tahsil yetkisi 'belediyeİare bıra-
'ki'teışlfcır. Söz komuiau yetik'i ferin belediyelierden alı
nıp, tekrar Maliye ve Giflmrülk Bakanlığına verilme
si düş'iinıüjmemekted'ir. 

IBİ'gilerinıize arz edenimi. 
A. KurUcebe Alp*eımoçıi<n 

Maliye ve Güfmrük Bakanı 

Maliye ve Gümrük Bakainlığt Büitçieteritedie Ver 
Aıian Belediyelere Yardımı ödeneğinden 1985 ve 
1986 Yıillanmda tl'lıer İtibariyle Bd'ddiyelere Ya

pıdan Yıarldumlan 

1 9 8 5 11 9 86 

Adana 
Adifyaımain 
Afyon 
Ağrı 
Amasyai 
Anlkara 
Antallya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bitecilk 
Bingöl 
BiitEs 
Bolu 
Buırdur 
Bursa 
Çanalk'kale 
Çanlkırı 
Çoruim 
Denizli 
Diyatfbalkır 
Edirne 
B'ıâzıığ 
Erzincan 
Bitzu'rdm 
Esıb'şeh'ir 
Gaz'anitiep 
Gresim 
Gükmilşlhane 
Hakkâri 
Haıt'ay 
İsparta 

271 900 000 
73- 800 000 

148 800 000 
128 000 000 
320 200 000 
243 400 000 
1316 600 000 
50 200 000 

148 900 000 
195 900 000 
71 200 000 
69 000 000 
61 000 000 

134 300 000 
61 200 000 

263 300 000 
93 300 000 
84 300 000 

122 100 000 
159 100 000 
166 100 000 
72 900 000 

101 400 000 
61 500 000 

179 200 000 
223 400 000 
159 000 000 
67 000 000 
51 000 000 

215 000 000 
145 600 000 
117 500 000 

301 200 000 
135 100 000 
197 000 000 

67 700 000 
156 300 000 
744 900 000 
168 100 000 

64 600 000 
175 200 000 
250 300 000 
147 500 000 
101 400 000 

69 400 000 
144 700 000 
82 000 000 

362 500 000 
101 400 000 
98 600 000 

122 800 000 
205 50Û 000 
198 400 000 
86 000 000 

125 700 000 
132 700 000 
250 100 000 
140 100 000 
956 300 000 
96 350 000 

1102 000 000 
178 100 000 
165 300 000 
157 600 000 
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1 9 8 5 1 9 8 6 

ti?et 
İstanbul 
tamir 

Kafrs 
Kastamonu 
Kayseri 
Kıddareli 
Kufişelhir 

Kocaeli 
Konya 
Kü)ta!h|ya 
Malaıüya 
Manıs'a 
Kahr aım amımaraş 

Maitd'in 
Muğ'aı 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ondu 
R'iae 
Salkarya 
Saunısun 
Siirt 
Sinop 

Sivas 
Tekirdağ 
Tc&at 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşa'k 
Van 
Yoagait 
Zonguldak 

165 200 000 
3>8 100 000 

648 600 000 

117 400 000 
73 100 000 

172 600 000 
67 300 000 
50 400 000 

V59 000 000 
380 400 000 
90 000 000 

268 500 000 
196 800 000 
228 300 000 

127 400 000 
76 100 000 
39 300 000 

156 300 000 
220 100 000 
2318 400 000 

85 200 000 
201 900 000 
118 900 000 
95 300 000 
37 800 000 

152 700 000 
71 800 000 

136 100 000 
459 100 000 
63 500 000 

135 500 000 
65 500 000 

193 300 000 
1118 600 000 
153 200 000 

248 500 000 
46 100 000 

1 226 200 000 

167 700 000 
1!1!2 500 000 
226 700 000 
91 700 000 

126 900 000 

185 700 000 
476 800 000 
130 900 000 
246 100 000 
811 600 000 
210 600 000 

388 000 000 
208 100 000 
60 000 000 

206 800 000 
302 200 000 
236 400 000 

73 400 000 
157 300 000 
228 800 000 
115 700 000 
170 500 000 

175 200 000 
88 200 000 

11811 600 000 
649 600 000 
104 100 000 
150 500 000 

6!1 300 000 
275 700 000 
2ı83 300 000 
335 000 000 

9 992 300 000 14 944 550 000 
'Bütçe Koordinasyon Şubesi 

31 . 12 . 1986 

2. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman Et-Balık Kombinasının Emniyet Ge
nel Müdürlüğüne satılma nedenine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/1970) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaiki soni.anmvn, Barbakan Saiyım Turgut 

özal tarafından yazılı olaraık cevaplanıd'ırıı'im'asına 
aracılığınızı safyıgıdıarıımıla arız ©derim. 

4 . 5 . 19-87 
Alhlmet Sırrı özlbek 

Adıyaman 
Adıyamanlda yapımı tam'aimllanmış olan Bt-Ba-

iık Kombinası Bmniyelt Genel MüUtirılü&üine satı!ımış-
f«r. 

Soru ı; 
1. IB'u satışın gerekçesi nedir? 
!2. iSaıtifşıtan ıbe!kilqnen dkianıomük çılkar nedir? Bu 

satışın üüke elkonolmıidirte katkısı ne oİacalkJtiT? 
3. Emıntyet Genel M'üdünlıüğlü bm yerleri hangi 

almaçla kullanacaktır? 

TC 
İerş'eri Bakanağı 24 . 6 . 1987 

Emniyet Genel Müdürlüğü! 
Güvenlik, Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 194010 
Şuıbe : Sen. F. Top. Ol. E. 
Konu : Adıyaman Milletvekili Ahimet Sırrı 

özbtek'în önergas'i ıha'k(ki«nda. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
IJgi : a) Türkiye Büjyülk MıU!;et Meclliısıi Başkan

lığının 7.5.1987 gün ve 7/1970-8705/33638 sayılı ya-
IZİIS,».. 

'b) Başbakanlığın 12.5.1987 gün ve Kan. Kar. 
Gnl. Md. 18/106-2717/04006 sayıh yazısı. 

Adıyaman MiıltatJvıekiM Ahmet Sırrı Özbek'in Sa
yın Başbakanımıza yönelıtlEiğJ Ve Başbalkaniimiızca da 
'Bakanlığımca oevapl'a'ndiırılknıasjı tensip edifen yazılı 
ısoru öinıerıgesinıde öne sürülen hususlıaria i'llgili olarak 
hazırlanan cevap aşağıda açılklanmıışltır. 

Adıyaman'da yapımı taımaimlamrryış olan Elt - Ba
lık Kombinası Emniyet Genel Müdürlüğünce satın 
alınmamıştır. 

Arz ederim. 
Yıldırım Alkbtolüt 

fişleri Bakanı 

3. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, Konya 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce Devlet Bakanı Ha
san Celâl Güzel'e şükran plaketi verilmesinin amacına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7f 1996) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasına aracılık etmenizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
H. Barış Can 

Sinop 

Bundan bir süre önce, TRT haber bültenlerinde 
Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce «Türk mil
lî kültürüne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı «Dev
let Bakanı Sayın Hasan Celâl Güzel'e şükran plaketi 
verildiği haber olarak (TV'de görüntülü) yer almış
tır. 

Bu durumda : 

1. Devlet Bakanı Sayın Hasan Celâl Güzel'in 
«Türk millî kültürü» ne yapmış olduğu hizmetler ne
lerdir? 

2. Bu konuda yayınlanmış eserleri var mıdır? 
Var ise nerelerden temin edilebilir? 

3. Yayınlanmış herhangi bir eseri yok ise, böyle 
bir ödül verilmesi hangi amaca yöneliktir? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 3.7.1987 
Yükseköğretim Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: ÜNÎV.-87-266/018909 

Konu : Sinop Milletvekili Barış Çan'ın yazılı soru 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 18.5.1987 tarih, 7/1196-

8772/33901 sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Barış Can tarafından Başkan
lığımıza verilen ve ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza in
tikal eden Konya Selçuk Üniversitesi ile ilgili yazılı 
soru önergesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 
iletilmiş ve alman cevabın bir örneği ilişikte sunul
muştur. 

Arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 
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T.'C. 
Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı 12.6.1987 
Sayı : H-M-06-07-003/708 

11712 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 

(Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı) 
İlgi : 3 Haziran 1987 tarih ve ÜN1V-87-266-16069 

sayılı yazınız. 
Sinop Milletvekili Barış Can tarafından verilen ya

zılı soru önergesi incelenmiş ve sorulan hususlar hak
kında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden bilgi iste
nilmiştir. 

Adı geçen Üniversiteden konu ile ilgili alınan ce
vabî yazıda, Türk millî kültürüne hizmetin sadece 
eser yazmakla olmayacağı, millî kültür için çalışan
ları maddî ve manevî bakımdan desteklemenin ve teş
vik etmenin de millî kültüre bir hizmet şekli olduğu 
ifade edilerek üniversitelerinin 1985 yılından bugüne 
kadar bine yaklaşan çok yönlü kültürel faaliyetler di
zisini gerçekleştirdiği, konferans, panel, açık oturum, 
sempozyum, millî ve milletlerarası düzeyde kongre
lerde Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in bazan biz
zat katılarak tebliğ niteliğinde konuşmalar yaptığı, 
Türkiye'yi tanıtmak amaç ve niteliğinde olan bazı faa
liyetlere maddî destek sağladığı, bu suretle millî kül
tür faaliyetlerine destek ve katkıda bulunduğu belir
tilmiştir. 

Aynı yazıda Sayın Hasan Celâl Güzel'in, Üniver
sitelerinin, millî kültürümüzün önemli sorunlarına 
parmak basan, bilimsel ciddiyeti, ağırlığı ve muhte
vasıyla büyük takdir kazanan faaliyetlerine yakın ilgi 
göstermek ve destek sağlamakla Türk millî kültürü
ne hizmette bulunduğuna inandıkları bildirilmiştir. 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünün söz konusu ya
zısında 3 - 5 Mayıs 1987 tarihinde yapılan ve otuzu 
yabancı olmak üzere elli bilim adamının katıldığı 
Milletlerarası Mevlana Kongresinde Sayın Hasan Ce
lâl Güzel'e şükran plaketi takdim edildiği, adı geçe
nin tfu kongreye maddî destek sağladığı ve bir tebliğ 
sunduğu, üniversitelerin kimlere, ne zaman ve hangi 
sebeple şükran plaketi vereceği konusunda herhangi 
bir yazılı veya sözlü kuralın mevcut olmadığı, esasen 
adından da anlaşılacağı üzere şükran duygusu besle
menin zamanını ve kime karşı olacağını önceden bil
meye ve tayin etmeye imkân olmadığı belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Tahsin özgüç 
Başkanvekili 

4. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktas'ın, 9 Ey
lül Üniversitesinde görevli iken sakıncalı görülerek 
12.9.1980 tarihinden sonra görevlerine-son verilen öğ
retim görevlilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/2002) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

1. 9 Eylül Üniversitesinde, öğretim görevlisi iken, 
12 Eylül 1980'den sonra sakıncalı görülüp de görev
lerine son verilen öğretim görevlisi var mıdır? 

2. Var ise banlar kaç kişidir ve kimlerdir? 

3. Soruşturma açılıp da Cumhuriyetin, laiklik il
kesine hakarette bulunmadan dolayı kanunî takibat 
açılmış öğretim görevlisi var mıdır? 

4. Cumhuriyetimizin laiklik ilkesine hakaretten 
dolayı cezalandırılmış olup, hükümetiniz döneminde 
tekrar eski görevine iade edilenler kimlerdir? 

5. Van Üniversitesindeki olaydan sonra, üniver
sitelerde bu tür olaylar için ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

6. Genel Başkanı bulunduğunuz partinizden, ara 
seçimlerde milletvekili adayı olan bir öğretim görev
lisinin, 9 Eylül Üniversitesine Rektör olarak atanması 
söz konusu mudur? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı * 3.7.1987 
Yükseköğretim Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: ÜNİV. 87.266/018911 

Konu : İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın ya
zılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğünün 25.5.1987 tarih ve 18/106-2758/04245 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş tarafından 
Sayın Başbakanımıza tevcih edilen yazılı soru öner
gesi ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkan- . 
lığından alman cevabî yazıda; 12 Eylül 1980 tarihin
den sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde bir profesör, 
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onbir Öğretim görevlisi olmak üzere toplam ondört 
öğretim elemanının görevi ile ilişiğinin kesildiği, bun
lardan altı kişinin mahkeme kararı üzerine görevle
rine iade edildiği ve bu kişiler arasında laiklik ilke
sine hakaretten dolayı cezalandırılan ve bilahara gö
revine iade edilenlerin mevcut olmadığı belirtilmek
tedir. 

Ayrıca, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde meydana ge
len olayın kendi özel nitelikleri içerisinde geliştiği, bu 

tip olayların önlenmesinin kişilerin olumlu yönde 
yönlendirilmeleri ile mümkün olacağı, bu olayın çe
şitli kesimleri konu üzerinde daha ciddî eğilmeye ve 
üniversiteleri konu üzerine duyarlılıklarını artırmaya 
zorladığı ifade edilmiştir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 



12 Eylül 1980 tarihinden sonra sakıncalı görülüp görevlerine son verilen öğretim elemanlarının listes 

t * 

Adı - SoyadL 

Prof. Dr. Gültekin Oransoy 

Doç. Dr. İsmet Uzkut 

Doç. Dr. Ramazan Abay 

Öğr. Gör. Erd :nç Gönenç 
Öğr. Gör. Tayyar Emiroğlu 
Öğr. Gör. Serap Onur 

Öğr. Gör. Hakkı Kıvrak 
Öğr. Gör. Süleyman Kıvrak; 
Öğr. Gör. Sabahattin Özdemk 
Öğr. Gör. Süleyman Tire 
Öğr. Gör. Ramazan Zeytin 
Öğr. Gör. Ali Akdayı 
Öğr. Gör. M. Ali Yavuz 
Öğr. Gör. Mete Sezgin 

Birimi 

Mühendislik 
Mimarlık Fak 
Mühendislik 
Mimarlık Fak 
Aydın Turizm 1 

İşletmeciliği ve 
Otelcilik Y.O. 
Muğla İşletmecilik Y.O. 
Buca Eğitim 
Buca Eğitim 

Buca Eğitim 
Buca Eğitim 

• Buca Eğitim 
Buca Eğitim 
Buca Eğitim 
Buca Eğitim 
Buca Eğitim 
Buca Eğitim 

Fak. 
Fak. 

Fak. 
Fak. 
Fak. 
Fak. 
Fak. 
Fak. 
Fak. 
Fak. 

Akademik Uuvanı 

Öğretim Üyesi 

Öğretim Üyesi 

Öğretim Üyesi 
Öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 

Öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 
Öğretimi Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 
Öğretim Görevlisi 

Baba Adı 

Bekir Sıtkı 

Mehmet 

Murat 
Fevzi 
Haydar 
Mehmet 
Sahabettin 
Mustafa 
Mustafa 
Süleyman 
Tevfik 
Ahmet 
Bektaş 
Feyzullah 
Mehmet 
Sait 

Ana A 

Karina 

Münibe 

Veride 
Fethiye 
Şehriban 
Fatma 
Feriha 
Hatice 
Hatice 
Ümmü 
— 
Emin© 
Faden 
Meryem 

Kıymet 
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12 Eylül 1980 tarihinden sonra saikıncah görülüp görevlerine son verilenlerden tekrar göreve Mahkeme Karan 
ile dönenler 

Adı Soyadı; 'Birimi 

Öğr. Gör. M. Ali Yavuz 
öğr. Gör. Tayyar Bmiroğlu 
Öğr. Gör. Serap Onur 
öğr. Gör. Hakkı Kıvrak 
Öğr. Gör. Süleyman Kıvrak 
Doç. Dr. İsmet Uzkut 
Öğr. Gör. Mete Sezgin 

Buca Eğitim Fakültesi 
Buca Eğitim Fakültesi 
Buca Eğitim Fakültesi 
Buca Eğitim Fakültesi 
Buca Eğitim Fakültesi 
Mühendislik Mimarlık Fak. 
Buca Eğitim Fakültesi 

Göreve başLadığı tarih 

27. 4.1987 
30. 9.1986 
15,12.1986 
18. 7.1986 
li6.12.1986 
1.HO. 1986 (*) 
9. 3.1987 

<*) izmir 2 nd îdaıre Mahtanevirtin 4.6.1986 tarihli ve Esas No. : 1985/751 sayılı kararı ile görevine 
başlatıtaış olup, Danıştay 5 inci Dairesinin kararı ile reddedildiğinden 9.2.1987 tarihi itibariyle Üniversitedeki 
görevinden ilişiği kesildi. 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Kars - Erzurum. - Ankara demiryolu hattına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı 
cevabı (7/2008) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. İstanbul - Kars ekspres seferinden «Lo
kanta» servisi neden kaldırılmıştır? 

Soru 2. Kars - Erzurum - Ankara demiryolu hat
tının güvenli, süratli ve konforlu hale getirilmesi için 
(bu mevsim içinde) gerekli önlemler alınamaz mı? 

Soru 3. Balışeyh - Yozgat - Yıldızeli arası demir
yolu yapımını realize etmek için önlemlere öncelik 
verilemez mi? 

T.-C. 
Ulaştırma Bakanlığı 19.6.1987 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-15/1088 - 16280 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 22.5.1987 tarih ve Kanunlar ve Kararlar D. 

Bşk. 7/20Û8-8841/34094 sayılı yazınız. ' 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İstanbul Kars Ekspres seferlerinden lokanta ser
visinin kaldırılması nedeni ile Balışeyh - Yozgat - Yıl
dızeli arası demiryolu yapımına ilişkin ilgi yazımz eki 

yazılı soru önergesi incelenmiş, cevaplarımız aşağıda 
sunulmuştur. 

Soru 1. İstanbul - Kars ekspres seferlerinden «Lo
kanta» servisi neden kaldırılmıştır? 

Cevap 1. Yemekli vagonlar Romtaş Şirketince 
işletilmekte iken sözleşme nihayetinde, 11.9.1986 ta
rihinden itibaren mevcut personel ve malzemelerle 
TCDD tarafından bizzat ve ancak Ankara - Haydar
paşa ve Ankara - İzmir arasında işleyen bir kısım 
trenlerde çalıştırılmaya başlanmıştır. 

Yemekli vagonların Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ) ve
ya tekrar özel teşebbüse verilme imkânları araştırıl
mışa da; USAŞ kabul etmemiş, özel teşebbüs teklif
lerinden de tatmin edici sonuç alınamadığından tüm 
trenlerin kuruluşumuzca işletilmesine karar verilmiş
tir, 

Tüm ekspreslerde en iyi hizmetin verilmesi amaç
landığından demirbaş ve servis malzemeleri personel 
alımı ve yetiştirilmesi, kıyafetleri, vagonların tefrişine 
kadar konu yeniden ele alınarak, hazırlıklar sürdürül
mektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlar ikmal edildiğinde, di
ğer trenlerle birlikte Doğuya giden trenlerde de ye
mekli hizmeti (büvet şeklinde) başlatılacaktır. 

Soru 2. Kars - Erazurum - Ankara demiryolu 
hattının güvenli, süratli ve konforlu hale getirilmesi 
için (bu mevsim içinde) gerekli önlemler alınamaz mı? 

Cevap 2. TCDD'de imkânları ölçüsünde öfceden-
beri Doğuya özel önem atfetmekte; bunun sonucu 
olarakta parka yeni giren veya yeni bakımdan çıkan 
yolcu vagonları öncelikle bu kesimde çalışan trenlere 
verilmektedir. 
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Bu sebeple esasen güven ve konforu TCDD'nin 
tek tercih nedenlerinden birisidir. Sürat ise tek hat iş
letmesi nedeniyle belli bir seviyede kalmaktadır. 

Yol standartlarının yükseltilmesine ve modern iş
letme sistemlerinin getirilmesine ise kalkınma planları 
çerçevesinde çözümler aranmaktadır. 

Soru 3. Balışeyh - Yozgat - Yıldızeli arası demir
yolu yapımını realize etmek için önlemlere öncelik 
verilemez mi? 

Cevap 3. 1987 yılı yatırım programında Balışeyh -
Yozgat - Yıldızeli demiryolu etüdüne de yer verilmiş
tir. 

Yatırım programının Ulaştırma sektöründe 86 E 
020030 proje numarası ile yer alan proje ile ilgili ola
rak ön çalışmalara başlanılmış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

6. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'm, ilko
kullar arasında düzenlenen güzel konuşma yarışma
sında birinciliği kazanan âmâ öğrencinin törenlerde 
konuşturulmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zdı cevabı (7/2016) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından yazılı 
olarak aracılığınızla cevaplandırılmasını arz ederim. 

26 . 5 . 1987 
Sururi Baykal 

Ankara 

Sorular : 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tö

renlerinden önce, Millî Eğitim Müdürlüğünce ilko
kullar arası bir «Güzel Konuşma Yarışması» düzen
lendiği ve bu yarışmada Aydınlı'kevler Körler İlko
kulu öğrencisi Celâl Sezer'in, birincilik kazanmasına 
rağmen körlüğü nedeniyle törenlerde konuşturulmadı
ğı doğru mudur? 

Sıra görmeyenlerin hakkını gasbetmeye mi geldi? 

Bu çağdışı ve utanç verici haksızlığı yapanlar hak
kında ne gibi işlemler yapılmıştır, tekerrür etmemesi 
için alınmış önlemler nelerdir? 

T.'C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 2 . 7 . 1987 
'İlköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı : 610. Per. Öğr. İşi. 
§b. Md. 18088 

Konu : Celâl Sezer H'k. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 10.6.1987 tarih ve 7/2016-8918/34325 sa

yılı yazınız. 

b) Ank. Val. 27.4.1987 tarih ve M. E. G. ve Spor 
Müdürlüğü 060/106 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan Ankara Milletvekili 
Sururi Baykal'a ait soru önergesinde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinden önce ilk-
okullararası «Güzel Konuşma Yarışması» düzenlendi
ği ve bu yarışmada Aydınlıkevler Körler İlkokulu öğ
rencisi Celâl Sezer'in birincilik kazanmasına rağmen 
körlüğü nedeniyle konuşturulmadığı belirtilmektedir. 

İlgi (b) yazı ve eklerinin incelenmesinden 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından önce öğ
renciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlendiği, gü
zel konuşma dalında da Körler İlkokulu öğrencisi Ce
lâl Sezer ile Cemal Gürsel ilkokulu öğrencisi Nihan 
Aslan'ın kompozisyonları uygun görülmüştür. Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Nihan Aslan'ın 
19 Mayıs Stadyumunda yapılacak törende, Celâl Se
zer'in de havanın yağışlı olması halinde törenin yapı
lacağı Aydınlıkevler İlkokulundaki törende konuşma
larını yapmaları uygun görülmüştür. Tören günü hava 
yağışlı olmadığından Nihan Aslan 19 Mayıs Stadyu
munda, Celâl Sezerde Aydınlıkevler ilkokulunda ya
pılan törende konuşmalarını yapmıştır. 

19 Mayıs Stadyumunda konuşma yapan Nihan As
lan'ın ailesi zengin olmayıp, babası emekli memur 
olan ve gecekondu mahallesinde ikâmet eden bir aile
nin çocuğudur. 

Yukarıda da açıklandığı gibi iki öğrenci arasında 
haksızlık yapılmamıştır. Her iki öğrenci de farklı yer
lerde konuşmalarını yapmışlardır. 

Arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 
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7. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayerin, haf
talık bir dergide Humeyni için yazdan bir yazı nede
niyle İran Devletinden özür dilendiği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Hatefoğlu'nun yazı
lı cevabı (7/2018) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
26.5.1987 tarihli gazetelerde Dışişleri Bakanlığının 

İran Devletine özür dilediğini okudum. 
Haftalık Akis Dergisini İran'ın dinî lideri Humey

ni için yazdığı bir yazı nedeniyle dilendiği anlaşılan 
'bir özürün nedenini anlayamadım? Bu konudaki aşa
ğıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Vahit Ha-
lefoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

27 . 5 . 1987 
Durcan Bmirbayer 

İzmir 
1. Atatürk'e kâfir diyerek dil uzatan Humeyni' 

ye Dışişleri Bakanlığı olarak protestoda bulunulmuş 
mudur? 

2. Bu konuyu TBMM'de 7.4.1987 tarih 87 nci 
Birleşimindeki konuşmamda da dile getirmiş ve sor
muştum. (Çarpık ve Islamî düşünceyi çarpıtan Hu
meyni, Atatürk'e kâfir dedi. Sayın Başbakan ve Sayın 
Hükümet niye sustunuz?). Şimdi benim bu konuş
mamdan dolayı İran'dan özür dileyecek misiniz? 

3. Türk basını özgür ve bağımsızdır. Kendisine 
saygımız sonsuzdur. Kendi ülkemizde olan biteni ya
zarken Atatürk'e kâfir diyen Humeyni için yazmasını 
engelleyen hangi yasa vardır? 

4. Humeyni, devlet başkanı değildir, başbakan da 
değildir, hatta parlamenter de değildir, yalnızca dinî 
liderdir. Türk Hariciyesi ne zamandan beri dinî li
derleri de koruması altına almıştır? 

İşte bu sorularımın cevabının verilmesini Sayın Ba
kanlıktan arz ederim. 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 26 . 6 . 1987 

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : SPLD-1987. 297 
Konu : Soru Önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10.6.1987 tarih ve 7/2018-8925/34363 sayılı 

yazıları. 
İzmir Milletvekili Sayın Durcan Emirbayer'in haf

talık bir dergide Humeyni için yazılan bir yazı nede
niyle İran Devletinden özür dilendiği iddiasına ilişkin 

t olarak tevdi ettiği yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmaktadır. 

I Saygılarımla arz ederim. 
I Vahit Halefoğlu 
î Dışişleri Bakanı 
I İran basın yayın organlarında ülkemiz ve başta 
I Büyük Atatürk olmak üzere liderlerimiz aleyhinde 
I yapılan her türlü yayını müteakip derhal İran makam -
I lan nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. 
i İran'la ilişkilerimizde içişlerine karışmama, siyasî 
I ve sosyal iç düzenlere ve millî değerlere karşılıklı say-
I gı esastır. İran yöneticileri ile vaki temaslarımızda da 
I bu hususlar önemle ve hiçbir tereddüde mahal verme-
I yece'k tarzda vurgulanmaktadır. 

Bakanlığımız Sözcüsünce, 25 Mayıs 1987 günü 
I Akis dergisinde İran Devrim Lideri Humeyni hakkın-
I da yayımlanan yazıdan dolayı sadece üzüntü beyan 
I edilmiştir. Aynı şekilde Sayın Başbakanımızın İran 
I Büyükelçisini kabulünü müteakip 27 Mayıs 1987 günü 
I yaptığı açıklamada da sırf üzüntü ifadesi mevcuttur. 
I Dolayısıyla hiçbir şekilde özür dilenmesi söz konusu 
I olmamıştır. 
I Türk basını bağımsız ve özgürdür. Basın özgürlü-
I ğü demokrasimizin teminatıdır. Bununla beraber, ya-
I 'bancı devlet başkanlarının itibarını zedeleyici nitelik-
I teki yayınlar hakkında Türk Ceza Kanununda hüküm-
I 1er öngörülmüştür. 
I Humeyni, İran İslam Cumhuriyeti Anayasasına 
I göre «yüksek otorite ve devrim rehberi» sıfatı ile Dev-
I let Başkanının üzerinde bir yere sahiptir. 
I 8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
I köy ve şehir ilkokullarında eşit sürede öğretim yapıl-
I mamasının nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
I Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı 

cevabı (7/2020) 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 
I Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
I aracılığınızı arz ederim. 
I Saygılarımla. 
I Hilmi Nalbantoğlu 
I Erzurum 
I Soru 1. Köy ilkokulları ile şehir ilkokulları ne-
I den aynı süre öğretim yapmıyorlar? Bunlara aynı eği-
I tim süresi eğitim yaptırılamaz mı? 
I Soru 2. Aynı süre eğitim yapılmak koşulu ile böl-
I gelere göre başlama ve öğretime ara verme (tatil) ta-
I rihleri ayarlanamaz mı? 
I Soru 3. Ders kitaplarının köy okullarına ulaşma-
I larına öncelik verilemez mi? 
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Soru 4. Köy ilkokullarının badana, tamir, boya, 
tebeşir, kırtasiye ve ısıtma masrafları Devletçe karşı
lanamaz mı? 

Soru 5. Orta öğrenim okulları için parasız yatılı 
sınavları haziran ayına (Devre okul bitirme günlerin
den birkaç gün sonraya) alınamaz mı? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 2 . 7 . 1987 

Bakanlığı 
ilköğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı : 050. MEV. Ş/b, Md. 18087 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 

10.6.1987 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığı Kan. Kar, Md. 7/2020-8937/34468 sayılı yazı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen ilgi yazı ekindeki yazılı 
soru önergesi incelenımiştir. 

Buna göre: 

1. Nüfusun büyük çoğunluğunun köylerde veya 
köylere bağlı küçülk yerleşim birimlerinde yaşadığı 
ve geçimlerini sağlamak için de bu yörelerde çeşitli 
tarım ve diğer iş kollarında çalıştıkları bilinmektedir. 
Köylerde bulunan ve okul çağındaki çocuklar ise 
bu tür işlerin yoğun olduğu dönemlerde ailelerine 
yardim dfcmektedirler. Bu sebeple işlerin yoğun ol
duğu dönemlerde, okula devam etmede önemli ak
samalar olmaktadır. Bu aksamalara meydan verme
mek için köy ilkokulları, şehir ilkokulları ile birlikte 
öğretime başlamakta ve onlardan daha erken tatile 
girmektedir. 

2. Geçmiş yıllarda, 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanunu gereğince ilkokulların açılma, kapanma 
ve öğretime ara verme" zamanları bir önceki yılın 
Mart ayı içinde il ilköğretim kurulları tarafından 
tespit edilmektedir. ' 

Ancak, iller arasında farklı kararlar alındığından, 
eğitim - öğretimde birlik ve beraberliğin sağlanma
sında çeşitli aksaklıklar doğmakta, idi. Adı geçen 
Kanunda yapılan değişiklikler sonucunda, bu konu
daki birlik ve beraberliğin sağlanması hususu gö
revi Bakanlığımıza verilmiştir. Böylece ilkokulların 
eğitim - öğretime açılma, kapanma ve öğretime ara 
verme zamanları; birlik ve beraberliği sağlamak 
amacıyla ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile bir

likte düşünülerek öğrendi velilerinin de sıkıntıları gi
derilmiştir. 

3. Ders kitaplarının köy okullarına ulaştırılma
sında şehir ve köy şeklinde herhangi bir ayırım ya
pılmamaktadır. Ancak, okullar açıldığında öğrenci
lere kitapların ulaştınlması hedef alınmıştır. Bu 
amaçla, istanbul'da bulunan Devlet Kitapları Müte-
davil Sermayesi Müdürlüğüne bağlı olarak, Ankara, 
izmir, Adana, Samsun, Erzurum ve Elâzığ'da loptan 
satış yapan 6 bölge şefliği, 67 ilde perakende satış 
yapan 71 yayınevi açılmıştır. Ayrıca, kitap ve kırta
siyecilik yapan esnafa; Millî Eğitim yayınlarını sat
ma izni verilerek kitapların köylere kadar ulaştırıl
ması sağlanmıştır. 

4. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda, 
köy okullarına gelir sağlamak amacı ile tahsis edi
len araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edi
len gelirler ile köy bütçelerine her yıl genel gelir-
leriniın en az ı% 10'u oranında ödenek konulma
sı hususu yer almıştır. Bunun dışında iil özel idare 
bütçe gelirlerinden, köy okullarının yapım, onarım, 
bakım ve donatım ihtiyaçları için yardım edilmekte
dir. Ayrıca, genel bütçeden ayrılan ödenekler ora
nında yardım yapılmaktadır. 

5. Devlet parasız yatılılık imtihanlarının Haziran 
ayımda yapılması mümkündür. Ancak, okulların bu 
ayda tatil olması, köylerde yaşayanların bu dönemde 
yoğun çalışma devresine girmeleri, öğrencilerin ders
lere karşı ilgilerinin azalması ve öğrenci velilerinin 
bu konudaki istekleri de dikkate alınarak imtihanın, 
Haziran ayında yapılması verimli olmadığından Ma
yıs ayında yapılması tercih edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Bmiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yargıtaya intikal eden Erzurum - Aşkale - Kan
dilli Belediye Başkanı hakkındaki davanın sürünce
mede bırakıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı 
(7/2021} 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 
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Soru 1. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığınca 
17.11.1986 tarihinde 5/4122 sayılı tebliğnamesi ekin
de, Yargıtay Beşinci Oeza Dairesine tevdi edilen ve 
mezkûr dairenin 7379 esas sayısına kaydedilip 
12.2.1987 günü duruşma yapılmak üzere adı gs'çen 
sanığa duruşma için davetiye çıkarılan ve fakat du
ruşması 26.3.1987 tarihine ertelenen, buna rağmen 
duruşma yine yapılmayıp duruşması 7.5.1987 tarihi
ne talik ©dilen, zimmet ve evrakta tahrifat suçla
rından dolayı Erzurum Ağır Ceza Mahkemesince 
mahkûm ©dilen Aşkale 'Kandilli Belediye Başkanı 
Mehmet Ak'ın davası ne aşamadadır? 

Soru 2. Bu şekilde" davası sürüncemede kalan 
kaç belediye başkanı bulunmaktadır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 23.6.1987 

Bakan: 951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 10 Hazi
ran 1987 tarihli ve 7/2021-8938/34469 sayılı yazınız. 

ilgi yazılarınız ekinde alınan ve Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun tarafımdan cevaplandı
rılmasını istediği yazılı soru önergesinin cevabı, iki 
nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önergesinin 
cevabı aşağıda takdim kılınmıştır.. 

Zimmet ve evrakta tahrifat suçlarından dolayı Er
zurum Aşkale Kandilli Belediye Başkanı Mehmet Ak 
hakkında, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesince yapılan 
son tahkikat neticesinde verilen kararın, Yargıtay 
Beşinci Ceza Dairesinin 21.5.1987 gün ve 7379/2954 
sayılı ilamıyla bozulduğu ve Cumhuriyet Başsavcılı
ğının 2.6.1987 tarihli ve 5/4122 sayılı yazıları ekinde 
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesine tevdi edilmek üze
re Erzurum Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş ol
duğu, Cumhuriyet Başsavcılığının 19.6.1987 gün ve 
2390 sayıl; yazısından anlaşılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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10. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, malul
lük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri tutarı 7 400 
günden fazla olan sigortalılar ile bunların hak sa
hiplerine bağlanacak aylıklara ilişkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem 
Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/2022) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunmuş bulunduğum soru önergemin, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet 
Mükerrem Taşçıoğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygı ile arz ve istirham ederim. 

Edip özgenç 
içel 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına bağlı olarak 
1.1.1982 tarihinden önce yaşlılar aylığı bağlananlar ile 
1.1.1982'den önce ölen veya 1.1.1982'den önce yaş
lılık aylığı bağlananlardan 1.1.1982'den sonra ölen si
gortalılardan ölüm aylığı almakta olan hak sahipleri
nin göstergeleri, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları prim ödeme sayısı 7 400 günden fazla 
olanların 61 ve 67 nci madde hükümleri nazara alı
narak yeniden tespit etmeyi ve yeni tespit edilecek 
göstergelere göre hesaplanan aylıkların, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itiba
ren geçerli kılmayı düşünüyor musunuz? 

Bunun için ne gibi bir çalışma yapılmaktadır? Ne 
zaman yürürlüğe koyacaksınız? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal 2.7.1987 
Güvenlik Bakanlığı 

Sayı: SGK-0175-59-6046 
021268 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli 10.6.1987 
tarih ve 7/2022-8939/34473 sayılı yazıları. 

içel Milletvekili Edip özgenç'in; malullük, yaşlı
lık ve ölüm sigortası primleri tutarı 7 400 günden faz
la olan sigortalılar ile bunların haksahiplerine bağla
nacak aylıklara ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlı
ğımca incelenmiştir. 

Malumları bulunduğu üzere 1.1.1982 tarihine ka
dar 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 
61 inci maddesi gereğince yaşlılık aylığına hak kaza
nan sigortalıya; işten ayrıldığı tarihten önce malul
lük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenen son 5 
takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tu-
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tarlan toplamı en yüksek olan 3 takvim yılına göre 
bulunacak ortalama yıllık ıkazancının % 70'i ora
nında yıllık yaşlılık geliri, ölümleri halinde ise, 506 
sayılı Kanunun 67 ne i maddesine istinaden yukarıda 
açıklanan oran ve esaslara göre hak sahiplerine ölüm 
sigortasından aylık bağlanmıştır. 

Her iki maddeye göre, kadın ise 50, erkek ise 55 
yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam yaş için 
'% 70 oranı (1) er artırılmakta ancak, sigortalıların 
5 000 günden fazla prim ödedikleri süreler değerlen
dirmeye tabi tutulmamıştır. 

11.5.1976 tarih ve 1992 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile 506 sayılı Kanunun 60 inci maddesine (E) 
fıkrası eklenmiştir. 

Bu fıkraya göre, 50 yaşını doldurmamakla beraber 
en az 20 yıldan beri sigortalı bulunan ve bu süre için
de en az 5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları primi ödemiş olan kadın sigortalılarla vergi mü
kellefi olmayan sakat erkek işçilere istekleri halinde 
yaşlılık aylığı bağlanmakta ise de 20 ile 25 yıl ara
sındaki her tam yıl için yaşlılık aylığı bağlama ora
nında '% 2 indirim yapılmaktadır- Bu durumda 20 yıl 
üzerinden emekli olan kadın sigortalılar ile vergi mü
kellefi olmayan sakat işçilere % 60 oranında yaşlılık 
sigortasından aylık bağlanmaktadır. 

2422 ve 2564 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Ka
nunun 1186 sayılı Kanunla değişik 61 inci maddesi 
değiştirilmiş, yaşlılık aylığının hesabına esas alınacak 
gösterge, sigortalının işten ayrıldığı tarihten önceki 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş 
son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan ka
zanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık ka
zanç esas alınmıştır. 

Ayrıca, yaşlılık aylığının hesabında % 60 oranı 
baz alınmış olup, sigortalının kadın ise 50, erkek ise 
55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 
5 000 günden fazla ödediği her 240 günlük malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için % 60 oranının 
(l)'er artırılması, 5 000 günden noksan prim öden
miş her 240 gün için ise, bu orandan (l)'er eksiltile
rek aylık bağlanması sistemine geçilmiştir. 

Yine, 2422 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 
506 sayılı Kanunun 67 nci maddesi değiştirilerek 
sigortalıların ölümleri halinde hak sahiplerine bağla
nacak aylığın tespitini de aynı sistem ve esaslara, bağ
lamıştır. 

Yazılı soru önergesinde ise; 506 sayılı Kanunun 
2422 sayılı Kanunla değiştirilen 61 ve 67 nci mad
deleri hükümlerinin uygulamaya konulduğu 1.1.1982 

tarihinden önce yaşlılık ve ölüm sigortalarından yarar
landırılanlar ile, bu tarihten önce yaşlılık sigortasın
dan tahsis görerek 1.1.1982 tarihinden sonra ölen 
emeklilerin hak sahiplerine sigortalının malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayıları 
toplamının 7 400 günden fazla olması halinde emek
lilik aylığı ile hak sahibi aylıklarının yeniden düzen
lemeye tabi tutulup tutulmayacağının açıklanması, 
istenilmektedir. 

Ayrıca, 1992 sayılı Kanun hükümlerinden fayda
lanarak 20 yıl ve 5 000 günlük malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödeyerek % 60 oranı üzerin
den emekli olmuş kadın sigortalıların, 5 000 günden 
fazla ödediği her 240 günlük prim karşılığı emekli 
aylığı bağlama oranının (l)'er artırılarak yeniden tah
sise esas maaş bağlama oranının tespiti gerekecektir. 

2422 ve 2564 sayılı kanunlar ile daha çok sigorta 
primi ödeyenlere yüksek aylık, daha az prim öde
yenlere de düşük oranda emekli aylığı bağlanması 
esası getirilerek aktif sigortalılık özendirilmiştir. Di
ğer taraftan bu kanunlarla son 5 yılda prime esas 
tavan ücret üzerinden prim ödeyenlere 506 sayılı Ka
nuna göre ödenebilecek en yüksek aylığın bağlanması 
imkânı getirilmiştir. 

2422 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, 
1.1.1982 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından gelir veya aylık almakta olanlar ile 
gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanmış olup 
henüz işlemleri tamamlanmamış bulunanların gelir ve 
aylık hesabına esas göstergeleri yeniden tespit edil
miştir. Yine bu maddeye göre yeniden tespit edilmiş 
olan göstergelere (60) puan eklenerek gösterge sayı
sının yüksek tutulması sağlanmıştır. 

Kanunun yürürlük tarihinden önce emekli olmuş 
ve aylığın hesaplanmasında nazara alınan son 3 yıl
lık prime esas kazançları o tarihteki prime esas aza
mî kazanca eşit veya daha fazla olanların aylıkları 
da bu maddeye göre tavan aylığına yükseltilmiştir. 
Böylece aylıklar arasındaki farklılıklar ve haksızlık
lar giderilerek denge kurulurken önemli ölçüde aylık 
artışı da sağlanmıştır. 

Nitekim, 2422 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 
önce en düşük göstergeden (330) aylık alan emeklile
rin sayısı 157 923 iken, yeni uygulama sonucu en 
düşük gösterge sayısı (390) olarak tespit edilmiş ve 
bu düşük yeni göstergeden aylık alanların sayısı 
48 868'e indirilmiştir. Diğer taraftan evvelce en yük
sek (750) göstergeden aylık alanların sayısı 1 449 iken 
intibaklar sonucu en yüksek gösterge (810)'a, bu gös-
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tergeden aylık alanların sayısı da 10 661'e yükseltil
miştir. Bu suretle de her bir göstergeden aylık alan
ların sayısında dengeli bir dağılım sağlanmıştır. 

Ayrıca 1981 Şubat döneminde 626 920 çek sahi
bine 12 255 898 312,50 lira ödenmiş, 1981/Kasım dö
neminde ise 691 591 çek sahibine ait 3 aylıkların tu
tarı 18 318 587 797,37 lira olmuştur. 2422 sayılı Ka
nunun uygulaması sebebiyle bu süre içinde malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alan
lara 11 448 118 956 lira fark ödenmiştir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere 1.1.1982 tarihinden 
önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık 
ve gelir alanların bu aylık ve gelirlerinde 2422 sayılı 
Kanunun uygulamaya konulmasıyla bir azalma olma
mış aksine artırılmıştır. 

31.12.1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından gelir ve aylık bağlanması için 
Kanunun aradığı son 3 yıllık ortalama kazanç ile 
yaşlılık aylığı için 5 000 günlük, malullük ve ölüm 
aylıkları için aranılan toplam 1 800 günlük sigortalı 
çalışmanın Sosyal Sigortalar Kurumunca tespiti halin
de ek bir yazışmaya mahal bırakılmaksızın ilgililere, 
bu sigorta kollarından hemen aylık ve gelir bağlan
mıştır. 

Önergede belirtilen teklifin kabul edilmesi halinde 
1.1.1982 tarihinden önce yaşlılık sigortasından aylık 
alan 341 064 erkek emeklimin dosyası ile ölüm sigor
tasından aylık alan 226 438 eş, çocuk, ana ve babala
rın dosyaları yeniden tekemmül ettirilmek üzere ilgi
liler ve sigortalının çalıştığı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Bölge Müdürlükleri ile yazışmaya geçilecek ve bu 
hizmetlerin tespiti yapılacaktır. Sigortalıların prim 
ödeme gün sayısının toplamının 7 400 günü geçmesi 
halinde her 240 günlük ödenen malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi için % 70 maaş bağlama oranı 
(l)'er artırılacaktır. 

Aynı işlem yaşlılık sigortasından aylık alan 52 658 
kadın emeklinin sigortalı durumunun tespiti için de 
uygulanacaktır. Yalnız kadın sigortalılar için 5 000 
günden fazla ödenen her 240 günlük malullük, yaşlı
lık ve ölüm sigortalıları primi için % 60 maaş bağlama 
oranı (l)'er artırılacaktır. 

Bu durumda 2422 sayılı Kanunun geçici 1 inci 
maddesine göre göstergeleri yeniden tespit edilmiş 
olan ve bu sebeple gelir ye aylıkları artmış bulunan 
emekli ve hak sahiplerinin aylıkları, 1.1.1982 tarihin
den sonra emekli olanlar için esas alınan son 5 yıllık 
kazancın tamamının ortalamaya dahil edilmesinden 
etkilenmeksizin maaş bağlama oranının da yükseltil
mesiyle yeniden artırılacaktır. 
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'Böylece 1.1.1982 tarihinden önce yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından aylık alanlar ile ilgililerin vefatları so
nucu bu tarihteki emekli aylığı üzerinden ölüm aylığı 
'bağlanan hak saihiplerine ikinci bir avantaj sağlanmış 
olacaktır. 

Ayrıca 1.1.1982 tarihinden önce yaşlılık ve ölüm 
sigortasından gelir alanların hizmet durumlarının tespi
ti için 600 000'nin üzerindeki dosya yeniden değer
lendirmeye tabi tutulacak, önerinin aylık bağlama 
oranı artırımı için aradığı fazla hizmetin belirlenmesi 
amacıyla Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgili Bölge 
ve Şube Müdürlükleri ile sigortalı ve hak sahipleriyle 
yazışmaya geçilecektir. Dosyaların yeniden tekemmü
lü sonucu ayrı bir kararın alınmasını ve emeklilik cüz
danlarının değiştirilmesini gerektirecektir. Bu esnada 
sağlığında farklı bölgelerde çalışan sigortalının hak 
ısalhiplerirtin bunu belgeleyememesi veya hatırlayama-
ması halinde bu haktan yararlanamayacak veya hak 
sahibinin her başvurusu üzerine bölgeler arasında ya
zışmaya geçilecek ve hizmetin yıllar sonra tespiti du
rumunda her defasında fark Ödemesine gidilecektir. 

Bu hizmet tespitleri sonucunda Sosyal Sigortalar 
Kuruma yeniden yapılacak mükerrer intibak dolayı
sıyla bir iş yükü getirileceği gilbi, sigortalı bilgilerin 
elektronik bilgi işlem makinelerine geçiş çalışmalarının 
en az iki yıl ertelenmesine, dolayısıyla aylık ve gelir 
bağlanmasında meydana gelen gecikmeleri önlemek 
üzere Bakanlığımızca alınan tedbirlerin sonuçlanması
na mani olacak bir çalıştırmayı gerektirecektir. 

Diğer taraftan 1.1.1982 tarihinden önce yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından gelir alanlar lehine olan hüküm
ler daha da geliştirilecek ve bu hükümler gereği ola
rak ödenecek ek aylık ve gelir artışlarının malî yükü 
Sosyal Sigortalar Kurumunun gelir ve gider dengesi 
üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır. 

Bu itibarla, yazılı soru önergesinde belirtilen hu
susular doğrultusunda Bakanlığımca bir çalışma ya
pılmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

11. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlunun, 
Radyo [ve (Televizyon Yüksek Kurulu üyeleri hakkın
da Ankara Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen tahki
katın ne \safhada ^olduğuna ilişkin sorusu tye Adalet 
Bakanı \Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı 
(7/2023) 

file:///safhada
file:///Mahmut
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28 Haziran 1986 tarihli gazetelerde, Radyo ve Te

levizyon Yüksek Kurulu Hukuk Müşavirinin, Yüksek 
Kurul Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Yüksek 
Kurul üyeleri ve Genel Sekreteri haklarında, görev
lerini kötüye kullandıkları gerekçesi ile Ankara C. 
Savcılığına suç duyurusunda bulunduğuna dair ha
berler yayınlandığı müşahede edilmiştir. 

Gazete haberlerine göre, Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulunun Hukuk Müşaviri: 

— Yüksek Kurulun herhangi bir müzakere zaptı 
bulunmadığını, 

— Yüksek Kurul üyelerinin oribeş aylık toplantı 
süresi içinde, yalnızca iki kez topluca bir araya gel
diklerini, 

—• Toplantılara katılmayan üyelerin mazeret bil
dirmemiş olduklarını ve bu üyelerin, daha sonra, ka
tılmadıkları toplantıda alınan kararları imzaladıkla
rını, 

— Yüksek Kurulun bütün kararlarının oybirliği 
ile alındığı sökünde tutanak tanzim edildiğini, 

— TRT Kurumunun taraflı ve niteliksiz, kanun 
ilke ve esaslarına aykırı yayınlarına göz yumulduğu
nu, bu amaçla ilgili Daire çalışmalarının engellen
diğini, 

— Yüksek Kurul raporlarının Parlamentodan ve 
kamuoyundan saklı tutulduuğnu, 

— Yüksek Kurul Başkanının sekiz konuda kasdî 
ve keyfî fiil ika ettiğini, 

— Hukuk Müşavirliğince yapılan dokuz adet tah
kikat talebinin, Yüksek Kurul Başkanınca mevkii 
muameleye konulmadığını ve Yüksek Kurulun bu tah
kikat konuları ile ilgilenmediğini, 

— Yüksek Kurul Sekreterya personeline kanun 
dışı ödemeler yapılmakta olduğunu, 

İleri sürmekte ve çok ağır suçlamalarda bulun
maktadır. 

Ankara C. Savcılığının Radyo ve Televizyon Yük
sek Kurulu hakkında yapılan bu suçlamalar ile ilgili 
olarak ittihaz edeceği karar tarafımızdan dikkatle takip 
edilmiş, böylesine ağır suçlamaların bir mesnedinin 
bulunmadığının anlaşılacağı ümidi muhafaza edilmiş
tir. 

Ancak, aradan bir yıla yakın bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen, Ankara C. Savcılığının herhangi bir 
karara ulaşamamış olduğunu üzüntü ile müşahede 
ettik. 

Bu güzide, anayasal ve tarafsız müessesenin daha 
fazla şaibe altında bırakılmaması ve yıpratılmaması 

için, Ankara C. Savcılığı tarafından yürütülmekte 
olan tahkikatın hangi safhada olduğunun Adalet Ba
kanınca yazılı olarak cevplandırılmasmı saygılarımla 
arz ve talep ederim. 

8.6.1987 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

T.C, 
Adalet Bakanlığı; 

Bakan : 952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgiı : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 11 Hazi
ran 1987 tarihli ve 7/2023-18449/34570 sayılı yazınız. 

İlgi yazılarınız ekinde alınan ve Yozgat Millet
vekili Selahattin Ta'fiıoğlu'nun tarafımdan cevaplan-
dıniknasını istediği yazılı soru önergesinin cevabı iki 
nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize «ygılarımla arz ederim. 
'Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Balkanı 
Sayın 
'Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat M'ffiötvekliü 

Şaihsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önergesinin 
cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

Yazılı sorunuza konu teşkil eden hususlarda teves
sül olunan işlemler ve sonuçları tahkik edilmiş olup, 
Ankara Cumhuriyet Savcılığının 19.6.1987 tarihli ve 
3/4781 sayılı yazılarından; 

a) Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu Hukuk 
Müşaviri Akın Beşiroğlu imzası ile verilen 25.6.19816 
tarihli şikâyet dilekçesinde; Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulu 'Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Genel 
Sekreter Nuri Dindar'ın yine Akın Beşiroğlu imzası 
iıle verilen 29.6.1986 tarihli şikâyet dilekçesinde de 
Kurul Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Yönetim ku
rulu üyesi 9 kişinin görevlerini kötüye kullandıkları 
ileri sürüldüğü, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca Ba
sın Hz. 1986/357 ve 1986/406 sayıları ile iki ayrı 
hazırlık soruşturması açıldığı,! 

b) Her iki soruşturmada da, delil ve belgeler 
toplandıktan sonra konunun arz ettiği özellik itiba
riyle, bilirkişi incelemesine lüzum görüldüğünden ev
rakların görüş bildirilmesi için bilirkişiye tevdi edil
diği, halen bilirkişi raporlarının beklenmekte olduğu, 
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c) Soruşturma evraklarıyla ilgili söz konusu bi
lirkişi raporlarının alınmasını müteakip, sanıklar hak
kında mukteza tayin edileceği, 

Anlaşılmış bulunmaktadır. 
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bakanlıkta görevli bir memur hakkında yayınlanan 
raporu düzenleyen ve basına sızdıran kişilere ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun ya
zılı cevabı (7 j 2027) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Sayın 'Başkanlığına 
Basınımızda Dışişleri memurlarından Bilge Erol 

hakkında düzenlenen raporla ilgili bir yayın yapıl
mıştır. Gerçeğin ortaya çıkması bir zorunluluk oldu
ğundan, aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın 
Vahit Halefoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için gerekli işlemin yapılmasını saygı ile arz 
ederim. 

10.6,1987 
Günseli Özkaya 

İstanbul Milletvekili 

1. Bu rapor hangi tarihte, kim tarafından n;ç;n 
düzenlenmiştir? 

2. iBu rapor basına kim tarafından sızdırılmıştır? 
3. Dışişleri Bakanlığı içine sızan bu gizli el ya 

da ajan konusunda bir araştırma yapılmış mıdır? Bu 
araştırmayı yapmak için kimler görevlendirilmiştir? 

4. Belge sızdıran şahıslar bulunamadıysa, devle
timizin önemli belge ve bilgilerinin bulunduğu Dışiş
lerinde, bu belge ve bilgilerin yaibancı ellere geçmesi 
nasıl önlenecektir? 

T.C, 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Daliresli Başkanlığı 
Sayı : SPLD/2050-308 1 . 7 . 1987 

Klonu : Soru Önergesi Hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi :• 12.6.1987 tarih ve 7/2027-8967/34637 sayılı 
yazıları.! 

lîstanbul Milletvekili Sayın Günseli Özkaya'nın 
Bakanlığımda görevli bir memur hakkında vermiş 
olduğu yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 
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Dışişleri Bakanlığı memurlarından Bilge Erol hak
kında basında yer alan çeşitli haberlerle ilgili olarak 
disiplin soruşturması yürütülmektedir. 

Bu soruşturma sonuçlandırılmadan meselenin esası 
ile ilgili bir açıklamada bulunulmasının mümkün ola
mayacağı takdir buyurulacaktır. 

Sayın Günseli Özkaya'nın soru önergesinde deği
nilen ve keza basında yer alan bazı bilgiler hakkın
da da bir inceleme yapılmaktadır. 

'Konu mevzuatımız çerçevesinde bütün yönleriyle 
değerlendirilecek ve gerekli işlemler keza mevzuatı
mızın amir hükümleri gereğ;nce yerine getirilecektir. 

13.— istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bakanlıkta görevli bir memur hakkındaki iddialara 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/2028) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bayan Özal, «Doğru Yol Partisi ile işbirliği ya

parak komplo hazırlamakla» itham ettiği Dışişleri 
memurlarından Bilge Erol için, «Aklî dengesi bozuk» 
demiş ve bazı menfî nitelikleri beyan etmiştir. Bu be
yanlar basınımızda yayınlanmış bulunmaktadır. Ko
nunun içerdiği önem nedeniyle, aşağıdaki sorularımın, 
Dışişleri Bakanı Sayın Vahit Halefoğlu tarafından ya
zılı olarak cevplandırılması için gerekli işlemin yapıl
masını saygı ile arz ederim. 

10.6.1987 
Günseli Özkaya 

İstanbul 
1. Adı geçen memurunuzun, Doğru Yol Parti

si ile işbirliği içinde komplo hazırladığı yolunda bir 
tahkikat yapılmış mıdır? 

Yapılmışsa sonuç nedir? 
2. Adı geçen memurunuz için iddia edilen aklî 

dengesizlik mevcut mudur? 
3. Adı geçen memurunuz iddia edilen menfî nite

likleri haiz ise, Bakanlığınız zamanında iki kez terfi 
alarak iki önemli dış göreve nasıl atanmıştır? 

4. Bayan Özal «Acıdığı için dışarıya tayin ettir
diğinden pişmanlık duyduğunu» açıkça beyan ettiğine 
göre, hiçlbir yasal yetkisi olmayan bir kişiden emir 
alarak tayin yapmanızı nasıl açıklarsınız? 

5. Adı geçen memurunuzun, Bayan özal'la basın 
aracılığı ile atışması karşısında, merkeze almanız da 
yeni bir emirle mi olmuştur? 

6. Adı geçen memurunuzun aklî dengesi yerinde 
ise, devlet memurları hakkındaki yasaya göre, bu 
memurunuzun haklarını nasıl korudunuz? Sataşmada 
bulunan Bayan Özal'ı, yasayı uygulayarak Savcılığa 
şikâyet ettiniz mi? Etmediyseniz sebebi nedir? 
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7. Adı geçen memurunuz hakkında tahkikat de
vam ederken, siz ve eşiniz memurunuzu küçük düşü
ren kişisel görüşünüzü basına 'bildirdiniz mi? 

8. Bu koşullar altında istifayı düşünmüyor musu
nuz? 

T. C. 
Dışişleri (Bakanlığı 1.7.1987 

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : SPUD/2051 - 307 
Konu : Soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.6.1987 tarih ve 7/2028 - 8968/34638 sayılı 

yazılar. 
Istanlbul Milletvekili Sayın Günseli özkaya'nın Ba

kanlığımda görevli bir memur hakkındaki iddialara 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını ta
lep ederim. 

Saygılarımla. 11.6.1987 
Ruşan Işın 

Sivas 

Sorularım : 
Kangal linyit kömür işletmelerinin özel sektöre kira
ya verileceği 9.6.1987 günü Meclis Genel Kurulunda 
yaptığınız konuşa ile açıklanmıştır. 

a) Bu müesseseyi özel sektöre hangi şartlarla 
vermeyi düşünüyorsunuz? 

b) Bu hususta müesseseye veya Bakanlığınıza 
herhangi bir firmanın müracaatı olmuş mudur? Ve
ya müessesece veya bakanlıkça herhangi bir fir
madan talep istenmiş midir? 

c) Bu müesseseye, bugüne kadar yapılan top
lam harcama ne kadardır? Bu harcamanın ne ka
darı araç gereç alımına harcanmıştır? 

d) Bu araç ve gereçlerin, kiralamada bulu
nacak firmaya satışının yapılacağı tarafınızdan açık
landığına göre, bu satış nasıl ve hangi şartlarla ya
pılacaktır? Ödeme planı ne olacaktır? 

e) Bu müesseseyi kaç yıllığına kiraya vermeyi 
düşünüyorsunuz? 

f) Kömür alım bedeli, yıllar itibarı ile, kaç lira 
olarak tonu hesaplanmaktadır? 

g) Bu müessesede çalışan işçilerin durumu ne 
olacaktır? Kıdem tazminatı ödenerek çıkarılacak işçi 
var mıdır? Müesseseyi boş olarak kiracıya devir
deki amacınız nedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 13 . 7 . 1987 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71-0*53-2-1653-7848 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16.6.1987 tarih ve 7/2033-8980/34678 sayılı 

yazınız. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Si
vas Milletvekili Sayın Ruşan Işın'ın, Kangal Linyit 
Kömürü İşletmelerinin özel sektöre hangi şartlarla ki
ralanacağına ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili ce
vaplar aşağıda sunulmuştur. 

a) Kangal Linyit Kömürü sahasının hukukî sta
tüsü Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Ge
nel Müdürlüğü bünyesinde kalmak kaydıyla kömür 
üretim işleri, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon 
Kurulunun 23.5.1987 tarih ve 87/9 sayılı kararma 
uygun olarak özel sektör firmalarına yaptırılacaktır. 

Bakanlığımız memurlarından Bilge Erol hakkında 
yapılmakta bulunan disiplin soruşturması çerçevesinde 
ileri sürülen bütün iddialar talhki'k edilmektedir. 

Dışişleri Bakanlığı memurlarının terfi ve tayinleri 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü 
esaslar dahilinde yapılmaktadır. Bilge Erol'un terfi ve 
atama işlemleri de aynı yasada öngörülen hükümler 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Dışişleri Bakanlığı 
memurlarının atamaları hizmetin gerektirdiği objektif 
değerlendirmelere göre yapılır, dış etkilerle memur 
atanması söz konusu değildir. 

iBenim ve eşimin basına herhangi bir kimseyi küçük 
düşürecek veya başlatılmış bir disiplin soruşturma
sını etkileyecek tarzda herhangi bir beyanımız olma
mıştır. 

14. — Sivas milletvekili Ruşan Işın'ın, Kangal 
Linyit Kömürü İşletmelerinin özel sektöre hangi şart
larla kiralanacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sudi Türelin yazılı cevabı. 
(7/2033) 
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Böylece kömür üretiminin daha ekonomik şekilde 
yaptırılması sağlanmış olacaktır. 

b) İhale şıartaamesi hazırlama çalışmaları devam 
etmektedir. Tamamlandığında firmalar ihaleye da
vet edilecektir. Bu konuda bugüne kadar gerek Ba
kanlığımıza ve gerekse Türkiye Elektrik Kurumu 
(TEK) na ve TKl'ye herhangi bir firma müracaat 
etmemiş ve herhangi bir firmadan teklif istenmemiştir. 
Kömür temini, TEK'in saltınalma usullerine uygun 
olarak ihaleye çıkarılarak gerçekleştirilecektir. 

c) Müesseseye 1978 - 1987 yılları arasında 64 
milyar TL. sı yatırım yapılmıştır. 

d) Sabit veya yarı sabit tesis haline gelmiş ma
kine ve ekipman ve diğer tesisler mülkiyeti TKl'de 
kalmak kaydı ile işleticiye kiraya verilebileceği gilbi 
işleticinin talebi halinde satılması yoluna da gidi
lecektir. Kiria veya satış bedelinin tespitinde ve tah
silinde bu tesis ve ekipmanın Kuruma maliolmuş bedel
leri ile bu bedelleri karşılamak üzere temin edilen iç 
ve dış finansman kaynaklarının maliyetleri ve geri 
ödeme planları esas alınacaktır. 

Diğer taşınabilir iş makineleri (kamyonlar, do
zerler, delik delme makineleri, yükleyiciler vs.) TKİ' 
nin diğer müesseselerinin kullanımı için işletmeden 
alınacaktır. 

e) İşletme, hazırlanmakta olan şartnameye göre 
10 yıl süreli olarak işleticiye verilecektir. Sürenin so
nunda tarafların uygun görmesi halinde, sözleşme 
uzatılabilecektir. 

f) Kömür alımı bedeli, TEK tarafından şartna
meye göre teklifler alındıktan ve değerlendirmeler ya
pıldıktan sonra belirlenebilecektir. 

g) Halen müessesede 361 işçi 74 personel görev 
yapmaktadır. Yeni işleticinin belirlenmesinden sonra 
Sivas - Kangal Müessesesinde hizmetine ihtiyaç kal
mayan işçi ve personele TKl'nin diğer işyerlerinde 
iş teklifi yapılacaktır. Bunlardan teklif edilen işyer
lerinde çalışmayı kabul edenlerin yeni işyerlerine na
killeri yapılacak, kabul etmeyenlerin yasal tazminat
ları verilmek suretiyle Kurumla ilişkileri kesilecektir. 

Yeai işletici, mevcut işçi ve personele iş teklif et
mesi halinde bunlardan da TKt'ce uygun görülenlere 
müsaade edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, İstanbul, Muğla ve Elazığ illerindeki bazı yöre
lerin eski turistik değerlerine kavuşturulmasının müm
kün olup olamayacağına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı 
(7/2036) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Kültür ve Turizm Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. İstanbul'da en uygun turistik yer olan 
Büyük Çekmece - Küçük Çekmece gölleri çevresi ve 
tarihî kıymeti olan Mimar Sinan Köyünün tekrar tu
ristik değerine kavuşturulması için gereken çabayı 
göstermeniz olanaklı mı? 

Soru 2. Bu şekilde bir turistik cennet olabilecek 
Kerme Körfezi (Gökova) için de yöreyi termik sant
ral tozu etkisinden kurtaracak bir tesis değişikliğine 
gidilebilir mi? 

Sofu 3. Elazığ Hazar Gölü çevresi için turistik 
planlama yaptırılamaz mı? 

T. C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 17.7.1987 

Sayı : 715 
Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal-

bantoğlu'nun soru önergesi. 
T.B.M.M. Başkanlığına 

İlgi : 16.6.1987 gün ve 7/2036-8983/34681 saydı 
yazıları. 

İlgi yazıları ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen, 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
«İstanbul, Muğla ve Elazığ illerindeki bazı yörelerin 
turistik değerlerine kavuşturulmasının mümkün olup, 
olamayacağı» na ilişkin yazılı soru önergelerinin ce
vabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerini arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Birinci Sorunun Cevabı : Bakanlığımızca, Küçük-
çekmece ve Büyükçekmece gölleri ve Mimar Sinan 
köyü ile ilgili herhangi bir planlama çalışması bu
lunmamakta, bu alanlar Bakanlığımızca önerilerek 
Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen turizm, bölge, 
alan ve merkezleri arasında yer almamaktadır. İstan
bul Büyükşehir Nazım Plan Bürosu tarafından ha-
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zırlanan 1/50.000 ölçekli planda Küçükçekmece ve 
çevresi «Olimpik Köy» ve «Fuar Alanı» olarak ay
rılmıştır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanlığı Planlama Müdürlüğünce hazırlanmakta olan 
1 /25.000 öHçekli Baikıırköy İlçesi Nazım imar Planı söz 
konusu yörelerin bir kısmını içermektedir. 

İkinci Sorunun Cevabı : Bakanlığımızca hazırla
nan 1/25.000 ölçekli Gökova Kıyı Kesimi Nazım 
İmar ^lanı ve kültürel değerleri koruma amaçlı bir 
plandır. Termik Santralın bulunduğu alanın mevzii 
imar planı mevcut olup anılan plana veri olarak alın
mıştır. 

Üçüncü Sorunun Cevabı : Elazığ Hazar Gölü ve 
çevresi planlamasının Bakanlığımız 1988 yılı iş prog
ramına alınması için gerekli araştırma ve etüt çalış
maları sürdürülmektedir. 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Edirne İli Telefon Rehberinin Sivas İlindeki bir 
matbaada bastırılmasının nedenine ve yapılan ödeme
lere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy'un yazılı cevabı (7/2037) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Ulaştırma Bakanı Sayın 

Veysel Atasoy tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için, gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. a) Edirne ili telefon rehberi neden Edir
ne'de değil, Sivas'ta Emek Matbaasında bastırılmış
tır? 

b) Eylül - 1986 ayında bastırılmış olan 37 500 
adet Edirne telefon rehberi için Sivas'ta Emek Mat
baasına ödenen toplam tutar nedir? 

c) Sivas'ta bastırılan telefon rehberlerinin Edir
ne'ye nakli için yapılan nakliye masrafının tutarı 
nedir? 

Soru 2. a) Söz konusu telefon rehberlerinin 
Edirne'de bastırılması için, Edirne'de herhangi bir 
kuruluştan fiyat teklifi alınmış mıdır? Alınmışsa, ku
ruluşların isimleri, teklif tarih ve fiyatları nedir? 

b) Söz konusu telefon rehberlerinin Edirne'de 
bastırılması herhangi bir nedenle mümkün değil idiy
se, Trakya bölgesindeki diğer illerimizde veya İstan
bul'da bastırılması yollan neden araştırılmamıştır? 

Soru 3. a) İlgili aylarda Edirne'de görev yapan 
PTT Müdürünün doğum yeri Sivas ve dolaylan mı
dır? Böyle bir durum söz konusu ise, bu tutum yasa
larımıza aykırı değil midir? Böyle bir durum söz ko

nusu ise, ilgili PTT müdürü hakkında ne gibi bir iş
lem yaptırmayı düşünürsünüz? 

b) İlgili müdürün veya yakınlarının Sivas'taki 
Emek Matbaası ile herhangi bir tür ilişkisi olup ol
madığını araştırmayı düşünür müsünüz? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 14.6.1987 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-15/1177-
18486 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16.6.1987 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 

D. Bşk. 7/2037-8988/34700 sayılı yazınız. 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan' 

in, Edirne İli telefon rehberinin Sivas İlindeki bir 
matbaada bastırılması nedenine ve yapılan ödemele
re ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelen
miş, cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. a) Edirne İli telefon rehberi neden Edir
ne'de değil, Sivas'ta Emek Matbaasında bastırılmış
tır? 

b) Eylül 1986 ayında bastırılmış olan 37.500 adet 
Edirne telefon rehberi için Sivas'ta Emek Matbaa
sına ödenen toplam tutar nedir? 

c) Sivas'ta bastırılan telefon rehberlerinin Edir
ne'ye nakli için yapılan nakliye masrafının tutan ne
dir? 

Cevap 1. a) Edirne İli telefon rehberinin basımı 
işi, PTT Alım Satım Yönetmeliğinin 47 nci mad
desine göre ihaleye çıkarAnıış, ihaıle ile illgîlü ilanlar 
Resmî Gazetenin 18.2.1986 tarih ve 19023,, 23.2.1986 
tarih ve 19028 sayılı ve Son Havadis Gazetesinin 
19.2.1986 günlü nüshalarında yayınlanmış ve rehber 
ihaleyi kazanan firma tarafından Sivas'ta basılmıştır. 

b) 37.500 adet Edirne ili telefon rehberi için mü
teahhide KDV Vergisi dahil, toplam 19 084 000 TL. 
ödenmiştir. 

c) Bu rehberin basımıyla ilgili idarî şartnamenin 
9 uncu maddesinde «teslimat, rehberin muayenesi 
müteahhidin stok mahallinde yapıldıktan sonra 20 - 40 
kiloluk mukavva kutular içerisinde ve PTT vasıtala
rına yüklenmek suretiyle yapılacaktır.» hükmü gere
ğince, Sivas'ta bastırılan telefon rehberlerinin Edirne' 
ye nakli PTT vasıtaları ile sağlanmıştır. 

Soru 2. a) Söz konusu telefon rehberlerinin 
Edirne'de bastırılması için Edirne'de herhangi bir kıu 
ruluştan fiyat teklifi alınmış mıdır? Alınmışsa, ku
ruluşların isimleri, teklif tarih ve fiyatları nedir? 
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b) Söz konusu telefon rehberlerinin Edirne'de 
bastırılması herhangi bir nedenle mümkün değil idiy
se, Trakya bölgesindeki diğer illerimizde veya İstan
bul'da bastırılması yolları neden araştırılmamıştır? 

Cevap 2. a) Edirne telefon rehberini! basımı 
işine ait ilanlar Resmî Gazetede ve Son Havadis Ga
zetesinde yayınlanmış olmasına rağmen, daha fazla 
talipli temini gayesiyle rehber basımını yapabilecek
leri mümkün görülen İstanbul'da 41, Ankara'da 6, 
İsparta'da 2, Gaziantep'de 1 ve Sivasta bir firmaya 
da ayrıca davet mektubu gönderilmiştir. 

b) (a) fıkrasında açıklandığı üzere, İstanbul İlin
den 41 firmaya davet mektubu çıkarılmıştır. 

Soru 3. a) İlgili aylarda Edirne'de görev yapan 
PTT müdürünün doğum yeri Sivas dolayları mıdır? 
Böyle bir durum söz konusu ise, bu tutum yasaları
mıza aykırı değil midir? Böyle bir durum söz konusu 
ise, ilgili PTT müdürü hakkında ne gibi bir işlem yap
tırmayı düşünürsünüz? 

b) İlgili müdürün veya yakınlarının Sivas'taki 
Emek Matbaası ile herhangi bir tür ilişkisi olup ol
madığını araştırmayı düşünür müsünüz? 

Cevap 3. a) İlgili aylarda Edirne'de görev ya
pan PTT Merkez Müdürü Kırklareli, Başmüdürlük 
Malzeme Müdürü Edirne, Başmüdür Yardımcısı (Tek
nik) Edirne, Başmüdür Yardımcısı (İdarî) Kırklareli 
ve Başmüdür Erzurum doğumludur. 

b) Yukarıda arz edildiği üzere, telefon rehberi 
ihalesi ve basımı işi ilgili mevzuata uygun olarak ya
pıldığından, ilgili PTT Müdürü hakkında bir araştır
maya gerek görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
17. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı Baş
kanının Rize ilindeki karşılanma törenine ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/2039) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
10 Haziran 1987 günkü Tercüman Gazetesinde, 

Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının 
Başkanı Bayan Özal'ın Rize'de karşılanışı ile ilgili re
simler yayınlanmıştır. 

Bu resimlerde, karşılama töreninde borazan çalan 
bereli kızlar bulunmaktadır. 

Yasalarımızdaki vakıf, dernek ve öğrencilere uy
gulanan siyaset yasağı nedeni ile aşağıdaki soruları

mın yazılı olarak Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı tarafından cevaplandırılması için gerekli işle
min yapılmasını saygı ile arz ederim. 12.6.1987 

Günseli özkaya 
İstanbul 

1. Resimde görüntülenen bereli izci kızların kim
liklerini açıklar mısınız? Bunlar hangi okulların öğ
rencileridir? 

2. Bu bereli izci kızlara Vakfın açılış töreninde 
borazan çaldırtan ve bu organizeyi fiilen yapan kim 
ya da kimlerdir? 

3. Bu açılış toplantısına, öğretmenler gibi, Dev
let memurlarından kimler, kimin emri ile katılmışlar
dır? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 10.7.1987 
Ortaöğretim Genel 

Müdürlüğü 
Sayı: 230. İd. Şb. 87.19138 

Konu : Günseli özkaya'nın soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın 16 Haziran 1987 tarih ve 7/2039, 8991/34705 sayı
lı yazısı ve eki. 

İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya tarafından 
12.6.1987 tarihinde Başkanlığınıza verilen soru öner
gesindeki açıklık getirilmesi istenen ve 10 Haziran 
1987 günkü Tercüman Gazetesinde yayımlanan Türk 
Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının Başkanı 
Bayan özal'ın Rize'de karşılanışı ile ilgili hususlar 
araştırılmıştır. 

Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı 
Başkanı Sayın Semra özal'ın Rize'yi ziyaretinde hiç
bir izci kuruluşu veya izci kıyafeti giymiş öğrenci 
veya gencinin katılmadığı; bu sebeple herhangi bir 
organizasyonun, söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. 

Soru önergesi hakkındaki ilgili Valiliğin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

I 
— 375 — 
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T. C. 
Rize Valiliği 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü 24.6.1987 

Sayı : 002 (öz. Kalem)/1020 
Konu : Telefonla istenen bilgi. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü) 

ANKARA 
1. Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı 

Genel Başkanı Sayın Semra Özal'ın Rize'yi ziyare
tinde hiçbir izci kuruluşu veya izci kıyafeti giymiş öğ
renci veya genci katılmamıştır. 

2. Yukarıdaki sebeple herhangi bir organizasyon 
söz konusu değildir. 

3. Anılan Vakfın Rize şubesine tahsis ettiği ka
ravan ve şube binasının açılış törenine, İlimize gelen 
veya getirilen her önemli hizmetin gerektirdiği ölçü
de kamu personeli ve vatandaşımız katılmışlardır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vali adına. 

Vahap Diyarbakırlı 
Vali Yardımcısı 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'mn, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı Baş
kanı tarafından verildiği iddia edilen siyasî beyanat
lar nedeniyle yetkili mercilerce takibat yapılıp ya
pılmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mah
mut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/2046) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 

Başkanının, Diyarbakır'da verdiği beyanatta SHP'li 
(Belediye Başkanını suçlaması basında yer almıştır. 
Daha önce İde aynı Vakıf 'Başkanı, basında geniş yer 
alan; 

a) «Keçeciler lüzumsuz konuşmuş» 
Ib) «Pahalılık yiolk, Turgut Beyin yaptığı doğ

rudur» 
c) «Enflasyon anicak % 25 olur» 
d) «ANAP bir 'bütündür» 
e) «Partiyi Turgut Beyle birlikte kurduk» 
f) «iDemirelUn sanısı yidk» gibi buraya aktarama

yacağımız sayılsız siyasî beyanat vermiştir. 

IBu konuda siyasî parti liderleri ve sözcüleri «Va
kıf Başkanının siyaset yaptığı, Anavatan Partisinin 
kadım kolu olarak, çalıştığı ve Başfoakan'ın görevini 
üstlendiği» yolunda çeşitli iddialar ortaya atmışlar
dır. 

Konu Anayasa ve rejimimizle çok yakın ilişkili 
olduğundan, aşağıdaki soruları sormak zorunlu hale 
gelmiştir. Bu nefd'enle aşağıdaki sorularımın, yazılı 
olarak, Sayın Adalet Bakanı tarafından cevaplandı
rılması için gerekli işlemin yapılmasını saygı ile arz 
ederim. 15.6.1987 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

1. Adı geçen Vakıf Başkanı için Cumhuriyet 
Savcıları ve ilgili yetkili merciler ıbir takibat başlat
mışlar mıdır? 

2. IBu Vakıf yetkilileri tarafımdan, yetkili merci
lere beyanatlar konusunda başvuru yapılmış mıdır? 
Kanunî formaliteler yerine getirilmiş midir? Getiril
mişse tarih ve sayı numaraları nedir? 

3. Bu beyanatlar Vakfın amacı içinde midir? 

4. Vakfın ibu faaliyeti dolayısı ile amacı aşma 
tespit edilmiş midir ve Vakfın faaliyetlerinin durdu
rulması için yapılmış bir işlem var mıdır? 

5. Diğer vakıflar ve dernekler, bir parti lehine 
veya aleyhine böylesi bir beyanat verme yoluna gir
mişler midir? Girmişse halklarında ne gibi bir takibat 
yapılmıştır? 

6. Türk Eczacılar Birliği hakkındaki tahkikat bu 
nedenle mi yapılmaktadır? 

TC 
Adalet Bakanlığı 7 . 7 . 1987 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1054 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 17.6.1987 tarih ve 
7/2046-9006/34746 sayılı yazınız. 

(Ilg'i yazılarınız ekinde alınan ve İstanbul Millet
vekili Günseli Özkaya'mn tarafımdan cevaplandırıl
masını istediği yazılı soru önergesinin cevabı iki nüs
ha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

ISayın Günseli Özkaya 
İstanbul Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önergesinin 
oavabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

il. Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı Başkanının, soru önergenize esas teşkil eden ve 
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basında yer aldığını ifade ettiğiniz beyanlar incelen
diğinde, bu beyanların Vakıf ve Vakıf Başkanlığı adı
na yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim; sorularınıza kaynak teşkil eden konu
larda kanunî herhangi bir işleme tevessül olunma
dığı ilgili Cumhuriyet Savcılıklarından alınan bilgi
lerden anlaşılmış bulunmaktadır. 

2; Diğer taraftanj kuruluş amaçlan dışında fa
aliyet gösterdikleri için halklarında soruşturmaya baş
lanan; 

a) Bursaspor KMp Yöneticilerinin siyaset yap
tıkları iddiası ile, Bursa Cumhuriyet Savcılığınca ya
pılan hazırlık soruşturması sonunda 'haklarında ta
kipsizdik kararı verildiği, 

b) Balkan Türkleri Dayanışma ve Kültür Der
neği ©ursa Şubesi Başkanı Salih Bahtiyar ve Yöne-
ıf.ım Kurulu üyeleri haklarında; SHP Bursa ti Mer
kezini ziyaret ile manevî destek istedikleri iddiası ile, 
Dernekler Kanununa muhalefet suçundan dolayı 
IBursa Cumhuriyet Savcılığınca hazırlık soruşturma
sının sürdürülmekte olduğu, 

c) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğren
cisi derneği yöneticileri haklarında; siyasî partilerle 
ilişki kurdukları iddiası ile Adana Cumhuriyet Sav
cılığınca yapılan hazırlık soruşturması sonunda ta
kipsizlik kararı verildiği, 

yapılan inceleme sonunda anlaşılmıştır. 
Bilgiler insize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Yapılan el 
Okul ve işlerinin 

kuruluşun adı parça sayısı 

Soru 2. Bu okul ve kuruluşlar ilgili yıllarda 
başka hangi vakıf ve derneklere, ne tutarlarda el işi 
ve benzeri işler yapmışlardır? 

Soru 3. Söz konusu vakfa yapılan b\ı işler han
gi kanun ve yönetmeliklerin faamgiı maddelerine da^ 
yanmaktadır? 

(X) Not : Soru önergesinin cevabına ekli tuta
naklar yayınlanmamıştır. (7/2048) esas numaralı dos
yasındadır. 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 
tarafından 1985 ve 1986 yıllarında öğrencilere el işleri 
yaptırılıp yaptırılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/2048) (X) 15.6.1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki so rularımın, Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı
larımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. a) 1985 ve 1986 yıllarında Bakanlığını
za bağlı herhangi (bir okul ve kuruluşta öğrencilere, 
Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı tarafından el iş
leri yaptırılmış mıdır? (Böyle bir durum varsa hangi 
okul ve kuruluşlara ne gibi işler yaptırılmıştır? 
Okul ve kuruluşlar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

b) (Bu işler karşılığında, okul ve kuruluşlar iti
bariyle söz konusu vakıfça ödenen ücret tutarları 
aşağıdaki cetvele göre ve yıllar itibariyle ayrı ayrı 
nedir? 

El işlerinin Vakıfça ödenen 
niteliği toplam ücret 

1 T. C. 
I Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
I Bakanlığı 

Kız Teknik Öğretim Genel 16.7.1987 
Müdürlüğü 

Sayı : 209. 1-ÎD. ŞB. 275-5547 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 17 Haziran 1987 gün ve 7/2048-9008/34749 

I sayılı yazınız. 
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Edirne milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesi hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir. 

1, 1985-1986 yıllarında Türk Kadınını Güçlen
dirme Vakıfı adına Bakanlığımıza (bağlı Ankara'daki 
Kız Teknik öğretim Okullarına, para karşılığında 
yapma çiçek (papatya) yaptırılmıştır. 

Adı geçen vakıf adına ek (1) de (belirtilen (19) 
okulda iş yaptırılmış olup, ıbu işlerin bedeli olarak 
toplam 904 852 TL. ilgili okullara ödenmiştir. Ya
pılan ödemelere ait tutanaklar ek (2) de gönderil
miştir. 

(Söz konusu siparişler, döner sermayesi (bulunan 
(15) okulda döner sermayeden, döner sermayesi bu
lunmayan (4) okulda ise Koruma Dernekleri adına 
kabul edilmiş ve ödemeler (19) okulun ilgili ünite
leri adına okul müdürlerine yapılmıştır. 

2. Ayrıca, Türk Kadınlar Birliği Başkanlığı'nın, 
Ankara'da öğretilebilir (zihinsel özürlü) çocuklar için 
açmış olduğu okula devam eden öğrencilerin, cemi
yete kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla (93) 
adet okul önlüğü hibe olarak diktirilmiştir. 

Yapılan el 
İşlerinin 

Okul ve Kuruluşun Adı parça sayısı 

Dikmen PraMk Kız (Sanat Okulu 

Etlik Hatice Hikmet Oğultürk Kız 
Meslek Lisesi 
Yunus Emre Pratik Kız Sanat Oku
lu 
Ulubey Pratik Kız (Sanat Okulu 
Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi 
Karaağaç Pratik Kız Sanat Okulu 
Etlik Kız Meslek Lisesi 
Kalaba Pratik Kız Sanat Okulu 
Gaziosmanpaşa Kız Meslek Lisesi 
Mamak Pratik Kız Sanat Okulu 
Ballgat Pratik Kız Sanat Okulu 
Üreğil Kız Meslek Lisesi 
Etimesgut Pratik Kız Sanat Okulu 
Cebeci Kız Meslek Lisesi 
1O0 ündü Yıl' Kız Meslek Liseif 
Yıldırım Beyazıt Kız Meslek Lisesi 
Atatürk Kız Teknik ve Meslek Li
sesi 
Olgunlaşma Enstitüsü 
Yenimahalle Kız (Meslek Lisesi 

Söz konusu önlüklerin kumaşları ilgili kuruluş 
tarafından sağlanmış olup, dikimi: ve göğüs armala
rının işlenmesi ise Ankara'daki (8) Kız Teknik öğ
retim okulu tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Dikilen Ibu önlükler öğrencilerin •sınıflarını ve grup 
arkadaşlarını tanımalarında büyük fayda sağlamış
tır, 

3. Döner sermayesi 'bulunan Kız Teknik Öğretim 
Okulları, 3423 sayılı Döner Sermaye Kanunu ve bu 
kanuna bağlı döner sermaye yönetmeliğine göre, Ka
mu Kuruluşlarından, özel kuruluş ve şahıslardan si
pariş kabul ederek para karşılığında iş yapmakta
dırlar. 

Döner sermayesi bulunmayan okullar ise sipariş 
çalışmalarını Koruma Dernekleri vasıtasıyla yapmak
tadırlar. 

Arz ederim. 

El 
İşlerinin 
Niteliği 

Yapma çiçek 
(Papatya) 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
»ı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

TOPLAM : 

Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim ve Gençlik ve 

Spor Bakanı 

Vakıfça ödenen 
Toplam ücret TL. 

32 874 

30 080 

49 505 
i3!3 621 
31 738 
34 723 
42 335 
47 485 
45 598 
29 429 
27 145 
39 800 
37 087 
64 295 
39 976 
58 650 
28 850 

200 600 
31 061 

904 852 
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20. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Bakanlıkta görevli bir memurun Türk Kadınını Ta
nıtma ve Güçlendirme Vakfının Almanya gezisine ve 
Vakfın bazı faaliyetlerine katıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/2056) 

Türkiye 'Büyük 'Millet 'Meclisi Sayın (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın, Sayın Dışişleri Bakanın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli iş
lemin yapılmasını saygı ile arz ederim. 16.6.1987 

Günseli özkaya 
İstanbul 

1. Dışişlerinde görevli Uğurtan Akıncı, Türk 
Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının Alman
ya gezisi ile ilgili programlarını nerede bastırmıştır? 
Parasını kim ödemiştir. 

2. Adı geçen memur, Vakfın Almanca makbuz
larını nerede bastırmıştır? Basım ücreti nedir? Kim 
nereden Ödemiş'tir? 

3. Adı geçen memurunuzun Almanya gezisi için 
aldığı yol ve Iharcıralh miktarı nedir ve Dışişlerinin 
kendisine verdiği görev nedir? 

4. Adı geçen memurunuz, Köln Havaalanında, 
adı geçen vakfın makbuzlarını vakıf üyelerine dağı
tırken karşılığında beliğe almış mıdır? 

5. Adı geçen memurunuz Londra'da Başbakan'a 
mülaki olduğunda, Müberra Kanıl ve Leyla Yeniay 
Köseoğlu'na ait otel masraflarını ödemiş midir? 
Ödemişse tutarı nedir? 

6. Uğurtan Akıncı'nın Almanya'ya giderken, ya
nında götürdüğü papatyalı saat sayısı kaçtır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 6.7.1987 

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : SPLD/2097 - 311 
Konu : Soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 Haziran 1987 tarih ve 7/2056 - 9025/ 

34776 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Günseli özkaya'nın 

Bakanlığımızda görevli bir memurun Türk Kadınını 
Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının Almanya gezisine 
ve Vakfın bazı faaliyetlerine katıldığı iddiasına ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri (Bakanı 

Bakanlığımız İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı 
Uğurtan Akıncı, dış temsilciliklerimizde tesis oluna
cak güvenlik donanımları hakkında temas ve incele
melerde bulunmak üzere geçici görevle yurt dışına gön
derilmiştir. 

Sayın Günseli Özkaya'nın sorusunda ifade edilen 
hususlar, Uğurtan Akıncı'nın resmî göreviyle ilgili 
değildir ve kendisinin sözü edilen faaliyetlerde bulun
duğuna dair Bakanlığımızda herhangi bir bilgi mevcut 
bulunmamaktadır. 

Uğurtan Akıncı'nın, Sayın Günseli özkaya'nın so
rusunda sözü edilen kişilerin Londra'daki otel ücret
lerini ödemediği tespit edilmiştir. 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Batı Almanya Büyükelçiliğinde düzenlenen bir çayda 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı adına 
giysi toplama kampanyası açılıp açılmadığına ve 
toplanan giysilere ilişkin sorusu ;ve Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/2057) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Dışişleri Balkanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli 
işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygı ile arz ede
rim. 

16.6.1987 
Günseli Özkaya 

İstanbul 

1. Batı Almanya Büyükelçiliğimizde, Bayan Sefi
renin düzenlediği bir çayda, Gülser Karaismail adın
daki hanım, «Semra özal» adına bir konuşma yapmış 
mıdır? 

2. Bu konuşmada Vakıf adına giysi toplama kam
panyası açmış mıdır? 

3. Büyükelçilik mensupları, giysi toplamış mıdır? 
Toplamışsa kimlerden toplamış ve bunları kime teslim 
etmişlerdir? 

Giysi miktarı nedir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 6.7.1987 

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: SPLD/2096 - 312 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 Haziran 1987 tarih ve 7/2057 - 9026/ 

34777 sayılı yazıları. 
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J TC. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Devlet Su İşleri 2.7.1987 
Genel Müdürlüğü 

Emlak ve Kamulaştırma 
I Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 380.1/1233 
Konu : Amasya Milletvekili Sayın 

I Arsan Savaş Arpacıoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesi. 

İstanbul Milletvekili Sayın Günseli özkaya'nın 
Batı Almanya Büyükelçiliğinde düzenlenen bir çayda 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı adına 
giysi toplama kampanyası açılıp açılmadığına ve 
toplanan giysilere ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri IBakant 

Yurt dışındaki Büyükelçilerimizin eşleri bulunduk
ları ülkede sosyal amaçlı çeşitli faaliyetler düzenle
mekte ve bu faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri ve 
eşyaları Türkiye'deki sosyal yardım ve hayır dernek
lerine ulaştırmaktadırlar. Yurt dışındaki görevlileri
mizin ve diğer vatandaşlarımızın katkılarıyla gerçek
leştirilen bu olumlu faaliyetler Bakanlığımızca des
teklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bonn Büyükelçi
liğimizin aynı amaçla sürdürdüğü sosyal faaliyetler 
de bu çerçevede mütalaa edilmektedir. 

22. -— Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ
lu'nun, Altınkaya Barajından zarar gördükleri iddia 
edilen köylülerin sorunlarına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ive [Jskân Bakanı İsmail \Safa Giray'ın yazılı 
cevabı(7/2060) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin yazılı olarak Bayındırlık ve 

İskân Bakanı Sayın Safa Giray tarafından cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

1. Altınkaya Barajının yapımı nedeni ile su seviye
sinin yükselmesi sonucu Vezirköprü, Bafra ve Dura
ğan ilçelerine bağlı su altında kalacak köyleri açıklar 
mısınız? Bu köylerin bugünkü durumu ne safhadadır? 

2. Bu köylerin iskânı için yer gösterdiniz mi? 
Evleri ve topraklarını kaybeden vefakâr köylümüze 
istimlak bedeli ödediniz mi? Ödediyseniz ne kadar
dır? Daha ödenecek var mı? 

3. Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip bu köyler ve 
köylüleri perişan durumundan kurtarmayı ve telef 
olan hayvanlarının tazminatlarının ödenmesini düşün
dünüz mü? 

4. Halen çadırlarda yaşam kavgası veren köylü
lerimize Hükümet olarak ne yardımda bulundunuz? 

5. Köylülerin 'birbirleri ile irtibatlarını sağlaya
bilmek için köprü yapmayı düşündünüz mü? Yoksa 
feribotla mı bu geçişleri sağlayacaksınız? Feribot seferi 
konulacaksa, bu feribot seferlerinin işletmesini kime 
vermeyi düşünüyorsunuz? 

. Türkiye Büyük ıMillet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.6.1987 tarih ve 7/2060 - 9030/34782 sayılı 

yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen, Amasya 
Milletvekili Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu'nun yazılı 
soru önergesi. 

İlgide belirtilen yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
tetkik edilerek aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 

1. Bakanlığımız Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce Aşağı Kızılırmak Projesi bünyesinde inşa edil
miş olan Altınkaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı 
göl alanından; Samsun İli, Bafra İlçesine bağlı 7 adet 
köy, Alaçam İlçesine bağlı 1 adet köy, Vezirköprü 
İlçesine bağlı 20 adet köy ve Sinop İli, Durağan İlçe
sine 'bağlı 10 adet köy olmak üzere toplam 38 adet 
yerleşim birimi kısmen veya tamamen etkilenmiştir. 

2. 32 adet köyün kamulaştırma bedelleri ilgili 
bankalarda hak sahiplerine ödeme yapılmak üzere 
bloke edilmiş olup, 30 adet köyün ödeme işlemleri ik
mal edilmiştir. 2 köyde ise tapu takrir işlemleri devam 
etmektedir. 

Ödeme işlemleri tamamen bitirilmiş olan 30 adet 
köyden 28 adedi su altında kalmıştır. 38 adet köyden 
geriye kalan 6 adet köyle ilgili bütün işlemler tamam
lanmış olup ödeme aşamasına gelmiştir. 

Yükselen su nedeniyle hiçbir can kaybı olmamıştır. 
Devlet eliyle iskânı tercih etmeyerek kamulaştır

ma parasını alan ve yeni evlerine taşınmakta gecikmiş 
vatandaşlar olduğu takdirde Valilik makamınca ge
rekli tedbirler alınmaktadır. 

Yazılı soru önergesindeki diğer hususlar Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının görev ve faaliyet alan
ları içerisinde bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

1. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanı 
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S. No. 

Yerleşim 
Merkezî 

Köyün Adı 

Max. su seviyesinde kamulaştırmadan etkilenen köylerin listesi 

Bağlı Bulunduğu 

2 (Bengü 

3 Akalan 
(Ağalan) 

4 Gökalan 

5 Asar 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

B. 

14 
15 
16 

17 
18 

19, 

20 

2î 

22 

Tepebaşı 
(Selemelifc) 
Kapıkaya 

PelitlbükÜ 
Sekecek 
Kuruçay 

Yolpınar 
!(Fırmdar) 
Alancık 

Kaplancık 

Kabah 

Kıraitbükü 
Çeltek 
örencik 
(Virancık) 
Yeşilada 
Saraylı 
(Safisaray) 
Saraycık 

Düzce 
(Alçaklı) 
Erduası 

Türkmen 

Bucak İlçe İli 

Kolay Bafra Samsun 

Boğazkaya » » 

» » » 

Kolay » » 

» » » 

Boğazkaya Bafra » 

Merkez Alaçam » 

Merkez Vezirköprü » 

» » » 
» » » 

Merkez Vezirköprü Samsun 
» » » 

Mezrea » » 

Merkez 

Kamulaştırma Durumu ile t%ili 
Açıklama 

Köy yerleşim merkezi ve Keşkil 
malh. tamamı su altında 
Köy yerleşim merkezi tamamen 
su altında 
(Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazisi kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazisi kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazisi kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazisi kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazisi kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi tamamen 
su altında 
Köy yerleşim merkezi, Çdban-
adası ve Kalbakoz matı. su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
köyün arazileri kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi Aşocağı 
iye Amlbarındere mah. su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
İSuçatı mahallesi su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
Akçay mahallesi su altında 
Köy yerleşim merkezi su altında 
Köy yerleşim merkezi su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazisi kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazisi kısmen su altında 
Köy yer. mer. kot dışı Saraycık \ 
Kışlası mah. tar. arazi, su altında 
Köy yerleşim merkezi su altında 

Köy yerleşim merkezi ve arazisi 
kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezli kot dışı 
arazisi kısmen su altında 
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S. No. 

23 

24 

25 

Yerleşim 
Merkezi 

Köyün Adı 

Çaltu 
(Çaltı) 
Kocaıkaya 
(Eğriıkaya) 
Karanar 

26 Aşağı Narlı 

27 

28 

29 

30 
31 

32 
33 
34 
35 

36 

37 

38 

Güldere 
Girlan 
İnkaya 

Kaplangu 
(Kaplango) 
Salarkolu 
Yağbasan 

Boyabükü 
Çöve 
Köklen 
Gökdoğan 
(Çerkezler) 
A. Karacaören 
(A. Karacaveran) 
Y. Karacaören 
(Y. Karacaveran) 
Beybükü 

Bucak 

Bağlı Bulunduğu 

İlçe 

Mezrea 

Merkez 

İli 

Durağan Sinop 

':> 
» 

» 
» 

Merkez 
Uf 

» 
» 

» 
» 

Durağan 
> 

» 
» 

» 
» 

Sinop 
» 

Kamulaştırma Durumu ile İlgili 
Açıklama 

Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazisi kısmen su altında 
Köy yerleşim mer. kısmen su al
tında arazisi kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazisi tamamen su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazisi kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazisi kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazisi kısmen su altında 
Bir man. tamamen tarım arazileri 
kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi su altında 
Köy yerleş, mer. kot dışı Çaltıcak 
utan. tamamen razisi kıs. su alt. 
Köy yerleşim merkezi su altında 
Köy yerleşim merkezi su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
Kemer bahçe man. su altında 

A. Çerkezler, Y. Çerkezler mah. 
tamamen arazi, kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazileri kısmen su altında 
Köy yerleşim merkezi kot dışı 
arazileri kısmen su altında 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'm, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fının faaliyetlerinde yasalara aykırılık bulunduğu id
dialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Ba
kanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı 
(7/2131) 

17 . 6' . 1987 

Türkiye Büyük Millet Mecfei Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, 'Başbakan 'Sayın Turgut 
Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkam 
Edirne 

Soru" 1, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfının 
yurt içinde ve yurt dışında gelir toplamada ve çe
şitli faaliyetleri gerçekleştirmede, yasalara aykırı du
rumları bulunduğu konusunda, TBMIM zabıtlarında 
ve yazılı basında yer alan iddiaları incelettirdiniz 
mi? 

Incelettırdiyseniz ne sonuç aldınız? İncelettirme-
diyseniz n:çin incelettirmediniz? 

Soru 2/ Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı ile 
İstanbul Caddebostanda «Zeynep - Asım Bkren'e 
ait butik arasında yasalara aykırı olarak ticarî or
ganik bağ olduğu konusunda yazılı basında yer alan 
iddiaları incelettirdiniz mi? 

Incelettirdiyseniz ne sonuç aldınız? Incelettirme-
diyseniz niçin incelettirmediniz? 
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. T.C. 
Adalet 'Bakanlığı 13 . 7 . 1987 

Bakan : 1082 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlık 'Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğü ifadeli ve 29.'6.1987 tarih ve 18/106-
29011 /04729 sayılı yazıları. 

.Sayın 'Başbakanımızın kendileri adına cevap ver
ir em'I tensip 'kıldıkları Edime MUletvekMi Türkân Tur
gut Arıkan'ın yazılı soru önergesinin cevabı iki 
nüsha ıhaliınde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Malhmut Oltan Sungurlu 

Adalet 'Bakanı 

Sayın 
Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 'Milletvekili 

Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip edilen Türk Kadınını Güç
lendirme Vakfı ile ilgili soru önergenizin cevabı aşa
ğıda takdim kılınmıştır. 

Yapılan incelemede sorulan hususlarla ilgili ola
rak Cumhuriyet savcılıklarına intikal etmiş herhan
gi bir mesele bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Malhmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakam 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının 
faaliyetlerinde yasalara aykırılık bulunduğu iddiala
rına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/2133) 

17 . '6 . 1987 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Maliye ve Gümrük Bakanı 

Sayın A. Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Bdürne 

Soru 1. Türk Kadınını Güçlendirme Vakfının 
yurt içinde ve yurt dışında gelir toplamada ve çe
şitli faaliyetleri gerçekleştirmede, yasalara aykırı du
rumları bulunduğu konusunda, TBMM zabıtlarında 
ve yazılı basında yer alan iddiaları Maliye müfettiş

lerine incelettirdiniz mi? tncelettirdiyseniz ne sonuç 
aldınız? Müfettişleri görevlendirme tarihi ve rapor 
tarihi nedir?. 

Incelettkımediyseniz niçin 'incelettirmediniz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 15 . 7 . 1987 

Teftiş Korulu 
Sayı : 42 

Konu : Sn. Türkân Turgut Arıkan'a 
ait yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığının 24.6;1987 tarih ve 7/2133-9106/34879 
sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan ta
rafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur, 

1. Vakıfların teftiş ve denetimi Türk Medenî Ka
nununun 78 inci maddesine göre Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün yetkisi dahilinde olup, yapılan teftiş sı
rasında muafiyet yönünden Maliye ve Gümrük Ba
kanlığını ilgilendiren bir hususun tespiti halinde du
rum Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 37 nci maddesi 
gereğince incelenmek üzere Bakanlığımıza bildiril
mektedir. 

Bakanlar Kurulunun 25.4.19816 tarih ve 86/105(13 
sayılı kararı ile vergi muafiyeti tanınmış bulunan 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfına 
faaliyetleri konusunda anılan Genel Müdürlükçe in
tikal ettirilmiş bir husus bulunmadığından Bakanlı
ğıma bağlı denetim birimlerince herhangi bir ince
leme yaptırılmamıştır. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrülk Bakanı 

25. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbas'ın, Aksu 
Nehri üzerinde inşa edilecek baraj nedeniyle kamu
laştırılan arazilere ve arazi sahiplerinin bazı sorun
larına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/2135) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başaknlı'ğına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanı tarafından cevaplandırılma
sına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 
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Burdur. - İsparta hududunda Akdeniz'e dökülen 
Aksu Nehrinin Karacaören mevkiinde inşasına baş
lanan barajın bitmesine pek az bir zaman kalmıştır. 
Öğrendiğime göre eylül ayı içesinde baraj su tut
maya başlayacaktır. Bu bölgede Burdur ilinden El
sazı, IKairacaören, Kızıllı; İsparta İlinden Çandır, 
Şenler, Melikler köyleri su altında kalacaktır. Bu se
beple, bu köylerin sakinleri, haklı olarak, bir başka 
mahalle iskânlarını yıllardan beri isteye gelmişler
dir. 

Öğrendiğime göre, Antalya İli Orman Bölge Mü
dürlüğü kendi sahasında ve orman dışında bu köyler 
'halkının iskân edilebileceği sahalar mevcut olduğuna 
bilmektedir. Bu itibarla; 

1. 'Konunun önemle Bakanlıkça ele alınarak 
olumlu bir sonuca ulaştırılması hususunda ne düşü
nüldüğünün bildirilmesi, 

2.1 Bu köylerde kamulaştırılan a.*azi ne kadar
dır ve bedelleri sahiplerine ödenmiş midir? 

3. 'Kamulaştırılması düşünülen başka arazi yar
ınıdır, miktarı nedir ve bedeli ne olarak belirlen
miştir. 

T.C. 
Tarım Orman ve 'Köyişleri 1 6 . 7 . 1987 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-Ö56 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
ıflgi : Gen. Sek. Kan. ve Kar; Md. nün 24 Ha

ziran 1987 tarih ve 7/2135-9İİİ9/3492I1 sayılı yazısı. 

Burdur Milletvekili Sayın Prof. Fethi Çelikbaş'ını 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte takd'm edilmek
tedir., 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Prof. Fethi Çelikbaş'ın 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Cevap 1. İsparta İli Sütçüler İlçesi hudutları ile 
Burdur İli, hudutları dahilinde yer alan, Aksu Çayı 
üzerinde yapımı tamamlanmak üzere «Karacaören Ba
rajı» göl rezervuarı sahası Sütçüler İlçesine bağlı Çan
dır, Melikler, Şeyhler köyleri ile Burdur İline bağlı 
Karacaören, Kızıllı ve Elsazı köylerini içine almakta 
ve su altında bırakmaktadır. 

Adı geçen 6 yerleşim biriminde Devlet Su İşleri 
. Genel Müdürlüğünce yapılan 'kamulaştırmalar netice

sinde yerlerini terketmek durumunda kalanlardan Dev
let eliyle iskânlarını isteyen ailelerin 2510 ve Eki 1306 
sayılı Kanunun Ek - 1 maddesi kapsamında iskânları
nı sağlamak amacıyla 1978 yılında etüt ve aile tespit 
çalışmalarına başlanmıştır. 

1306 sayılı İskân Kanununun Ek- 1 inci maddesi; 
baraj yapımı sebebiyle yerleri kamulaştırılan ve bu
nun sonucu olarak taşınmaz mallarını kısmen veya ta
mamen kaybeden ailelerin, almış oldukları kamulaş
tırma bedellerini Özel İskân Fonuna yatırmaları ha
linde diledikleri takdirde Hükümetçe gösterilecek yer
lerde İskân Kanunları uyarınca istedikleri iskân şek
line göre iskânlarının sağlanacağı hükmünü getirmek
tedir. 

Bu sebeple; adı geçen barajdan İsparta İlinden et
kilenen 3 köye iskânın şekil ve şartlarını ihtiva eden 
ilk iskân duyurusu 1983 yılında yapılmış, ancak bu 
ailelerin mağduriyetlerinin önlenebilmesi için daha 
sonra 1984 ve 1985 yıllarında da 4 defa olmak üze
re duyuru yenilenmiş ve böylece bu ailelerin iskânının 
hangi şartlarla nerede ve ne zaman yapılacağı husu
sunda gereken bilgi verilmiştir. 

Yine bu barajdan etkilenen Burdur İlindeki 3 kö
ye de ilk duyuru 1982 yılında yapılmış aynı duyuru 
mütakiben 1983 ve 1984 yıllarında da tekrarlanmış
tır. 

Bu duyurulardan sonra yapılan detaylı etütler ne
ticesinde; 

İsparta İli Sütçüler İlçesine bağlı Çandır, Melikler 
ve Şeyhler köylerinden toplam 437 ailede 1 943 nüfu
sun, 

Şeyhler köyünde 68 ailede 334 nüfus, olmak üze
re toplam 437 ailede 1 943 nüfusun. 

Burdur İli Bucak İlçesine bağlı Karacaören, Kı
zıllı ve Elsazı köylerinden toplam 367 ailede 2031 nü
fusun adı geçen barajdan etkilendiği tespit edilmiş
tir. 

Yukarıda belirtilen bu köylerden Devlet eliyle is
kân talep eden toplam 548 aileden 219 ailenin hak 
sahibi olduğu tespit edilmiştir. 

Bu ailelerden, tarımsal ve şehirsel iskân talep eden 
aileler için arazi kaynağı öncelikle istekleri doğrultu
sunda İsparta, Burdur, Antalya ve civar illerden araş
tırılmış, ancak amaca uygun tarım arazisi temin edi
lememiştir. Daha sonra ailelerin Antalya - Kepez mev
kiindeki arazilere iskânlarını talep etmeleri üzerine söz 
konusu arazi incelettirilmiştir. Yapılan tetkik sonu-
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cunda mevcut traverten arazilerin mülkiyetinin orman 
idaresi, Vakıflar ve şahıslar arasında itilafh olduğu, 
hazine adına kayıtlı bulunan traverten arazilerin ise 
ıslaha muhtaç ve dağınık bir biçimde bulunduğu, ıs
lah edilen az miktardaki arazinin de çevre köylerdeki 
ihtiyaçlı topraksız çiftçi aileleri tarafından kullanılma
sı gibi sebeplerle bu sahada da iskân amacına yönelik 
herhangi bir çalışma yapılamamıştır. Bu durum karşı
sında ailelere tarımsal iskânları için Çanakkale - Gök
çeada, şehirsel iskânları için ise Burdur - Bucak ilçe 
merkezi gösterilmiştir. 

Ancak, hak sahibi olan ve tarımsal iskân isteyen 
bu ailelerden 17 aile iskân talebinden vazgeçerek Gök
çeada'ya gitmek istemediklerinden hak sahiplikleri ip
tal edilmiştir. 

Bu durum muvacehesinde hak sahibi bulunan 132 
ailenin tarımsal iskânlarının gerçekleştirilebilmesi için 
1982 yılı uygulama programına alınmış ve böylece ça
lışmalar yoğun ve hızlı bir biçimde sürdürülerek söz 
konusu ailelerin iskânları 1985 yılında tamamlanmış
tır. 

Diğer yandan talepleri doğrultusunda şehirsel is
kânları daha önceden kararlaştırılmış, Bufdür İli Bu
cak İlçesi Karacaören, Eîsazı ve Kızıllı köylerinden 
toplam 70 ailenin iskânları için Bucak ilçe merkezin
de tefrik edilen 79 605 m2 lik hazineye ait arsada ko
nutları inşa edilmek üzere ihale edilmiştir. Kısa süre
de iskânlarının sağlanmasına çalışılacaktır. 

Yukarıda da izah edildiği gibi kamulaştırmalardan 
mütevellit yapılan iskânlar tamamen vatandaşın iste
ğine bağlıdır. Devlet eliyle iskân isteyen vatandaşlar 
im'kânlar ölçüsünde en iyi şartlarda iskânları sağlan
makta ve üretken duruma getirilmektedir, İskân du
yuru süresi içerisinde iskân talebinde bulunmayan ve
ya Devletin gösterdiği yerde iskânı kabul etmeyen 
aileler iskân haklarını kaybettiklerinden bunlar hak
kında herhangi bir işlem yapılması mümkün değil
dir. 

Bu nedenle yukarıda sözü edilen her iki ilde Dev
let eliyle iskân talep eden toplam 548 aileden 436, aile 
gerek Devletin gösterdiği yerde iskân istememeleri ve 
gerekse muhtelif sebeplerle iskân haklarından vazgeç
meleri sonucu Devlet eliyle iskânı sağlanan veya sağ
lanacak aile sayısı 202 olarak tespit edilmiş ve çalış
malarda bu yönde sürdürülmüş olup, bu ailelerden 
yukarıda da belirtildiği gibi 132 ailenin iskânları ger
çekleştirilmiş, arta kalan 70 ailenin iskânlarına ilişkin 
çalışmalar ise hızlı bir biçimde sürdürülmektedir. 
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Cevap 2. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
yatırım programında yer alan Aşağı Aksu II. Merha
le Projesi kapsamındaki Karacaören Barajının göl 
alanını oluşturacak maksimum 272,50 su kotu altın
da; Burdur İline bağlı Elsazı, Karacaören, Kızıllı; İs
parta tüne bağlı Çandır, Şeyhler, Melikler köylerinin 
arazileri etkilenmektedir. 

Etki alanı içinde kalan 4 535 Hazine arazinin 1 800 
Ha. nı tarım arazisi olup, bu alanda bulunan 2 800 
parsel Devlet (Su İşleri Genel Müdürlüğünce kamu
laştırmaya tabi tutulmuş ve değer takdir işlemleri ta
mamlattırılarak, toplam 1 266 185 000 TL. kamulaş
tırma bedeli bankaya bloke edilerek hak sahiplerine 
noter tebligatları yapılmış ve bedelleri ödenmiştir. 

Ayrıca, kamulaştırma bedeline itiraz eden hak sa
hipleri için kesinleşen mahkeme ilamlarına göre, bu
güne kadar 1 435 0C0 000 TL. sı ödeme yapılmış olup, 
bu miktar açılan tezyidi bedel davalarının % 90'ına 
isabet etmektedir. 

Halen mahkemelerde devam eden davaların (% 
10) kesinleşmesi halinde, bu hak sahiplerine de öde
meleri yapılacaktır. 

Cevap 3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
programına göre Karacaören Barajında 1.11.1987 ta
rihinde su tutulması öngörülen göl alanının teşekkül 
edeceği 272,50 m. kotu altındaki özel mülkiyete konu 
tüm taşınmaz malların kamulaştırma işlemleri tamam
lanmıştır. 

Ancak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası veMlgili yönetmelik uya
rınca; kamulaştırma sahasına yakın olan taşınmaz 
mallarda,- sosyo - ekonomik yapının bozulmasından do
layı istimlak kodu dışında kalan ve mücavir taşınmaz 
mal kapsamına giren yerlerin hak sahiplerince mü
racaat edilmesi halinde, kamulaştırmayı yapan idare
nin bu tür taşınmazları da kamulaştırması mecburiyeti 
bulunduğundan, söz konusu yerlerin istimlaki için ge
rekli ilanlar yapılmış olup, istekler muvacehesinde iş
lem gerçekleştirilecektir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

26. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat. Sökmen-
oğlunun, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili karar ta
sarısının Avrupa Parlamentosunda kabul edilmesi kar
şısında ne gibi girişimlerde bulunulduğuna ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğ-
lunun yazılı cevabı (7/2137) 



T. B. M. M. B: 123 17 . 7 , 1987 0 : 7 

19.6.1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Belçika'lı Parlamenter Vandemeulebroucke tara

fından sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili ola
rak hazırlanan baştan aşağı hayalî ve mesnetsiz olan 
karar tasarısının Avrupa Parlamentosu Genel Kuru
lunda oy çokluğu ile kabul edilmesi karşısında aşağı
daki sorularımın Sayın Başbakan Turgut Özal tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması için delaletinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Belçika'lı Parlamenter Vandemeulebroucke ta
rafından sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili ola
rak hazırlanan baştan aşağı hayalî ve mesnetsiz olan 
karar tasarısının Avrupa Parlamentosu Genel Kuru
lunda oy çokluğu ile kabul edilmesi karşısında ne gibi 
bir girişimde bulunulmuştur? Bu karar karşısında 
Cumhuriyet Hükümeti konuyu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bir Genel Görüşme ile müzakere etmeyi 
düşünmekte midir? Böyle önemli bir millî meselede 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin devre dışı bırakılma
sı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bilgi ve
rilmemesi demokrasi anlayışına sığar mı? 

2. Yunanlı Hıristiyan Demokrat Milletvekili Tzo-
unis'in, Türkiye'de bir kurt sorunu varmışcasına vaki 
iddiaları karşısındaki önerisinin de kabul edilmesi 
karşısında, Türkiye nasıl bir dış politika izlemekte
dir? 

3. Yunanlıların Kıbrıs'taki iddialarına karşı, on
lara hak verir mahiyetteki Kıbrıs raporu hakkında, 
Cumhuriyet Hükümetimiz ne yapmıştır? Ne gibi bir 
önlem almıştır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 15 . 7 . 1987 

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : SPLD/2193/324 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığa muhatap 24.6.1987 tarih ve 

7/2137-9125/34956 sayılı yazılan. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sökmen
oğlu tarafından sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile 
ilgili olarak Avrupa Parlamentosunda kabul edilen 

karar tasarısı hakkında Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen ve Sayın Başbakanımızca tarafımdan cevaplan
dırılması uygun görülen yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Avrupa Parlamentosunda 18 Haziran tarihinde 
Türkiye aleyhindeki belirli çevrelerin ortak çabalarıy
la kabul edilen karar tasarısına milletçe duyduğumuz 
tepki başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
Sayın Başbakanımız, siyasî partilerimizin liderleri ve 
Türk basını ve kamuoyu tarafından şiddetle takbih 
edilmiştir. 

Bu karar üzerine 19 Haziran günü TBMM'nde bir 
konuşma yaparak Hükümetimizin görüş ve düşüncele
rini en açık şekilde ifade ettim ve tarihî gerçekleri çar
pıtan bu tek yanlı karar tasarısını reddettiğimizi bil
dirdim. 

Ankara'daki AET Büyükelçileri Bakanlığımıza 
davet edilerek Hükümetimizin tepkisi kendilerine ile
tilmiş ve AET üyesi ülkeler hükümetlerinin bu ka
rardan kendilerini tenzih eden açıklamalar yapmala
rını beklediğimiz söylenmiştir. 

Topluluk üyesi ülkeler nezdindeki Büyükelçileri
mize de merkezlerde aynı istikamette girişimlerde bu
lunmaları için talimat verilmiş ve bu girişimler yapıl
mıştır. 

ingiltere'ye yaptığım son ziyaret sırasında bu ko
nudaki düşüncelerimizi ingiltere Dışişleri Bakanına ve 
diğer Hükümet üyelerine ifade ettim, ingiltere Dışiş
leri Bakanlığı bu konuda resmî bir açıklama yaparak 
ingiliz Hükümetinin bu karan benimsemediğini ve 
Avrupa Parlamentosunun birçok kararından hoşnut
suzluk duyduğunu bildirmiştir. 

Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı da aynı ko
nuda yaptığı açıklamada, 70 yıl önce vuku bulmuş 
olayları değerlendirmenin tarihçilerin görevi olduğunu 
belirtmiş, Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında sıkı 
işbirliği kurulması için çalışmaya kararlı olduğunu 
vurgulamıştır. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 29 Ha
ziran ile 2 Temmuz tarihlerinde Lozan'da yapılan yaz 
dönemi toplantısında Avrupa Parlamentosunun kara
rını kınayan bir bildiri imzaya açılmıştır. Bu bildiriyi 
şimdiye kadar 27 'Avmpalı parlamenter imzalamış
tır. 
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Bazı Yunanlı parlamenterlerin Avrupa Parlamen
tosunda kabul edilen Ermeni yanlısı tasarıya son an
da tadiller getirerek bu metni Ermeni"konusuyla hiç 
ilgisi olmayan Kıbrıs, Ege ve diğer bazı azınlık mese
leleriyle irtibatlandırmaları dikkatten kaçmamıştır. Bu 
girişimleri, Yunanlıların Türkiye aleyhtarı aşırı grup
larla sürdürdükleri işbirliğinden soyutlamak mümlkiin 
değildir. Bu konularda Yunanistan'ın her vesileyle dik
kati çekilmektedir. ' 

> » * l 
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I BM Genel Sekreterinin 3 Haziran 1987 tarihinde 
yayınlanan Kıbrıs'la ilgili devrevi raporunda bazı yan
lış değerlendirmelerin bulunduğu bir gerçektir. Bu ra
porun BM Güvenlik Konseyinde görüşülmesi sırasın-

! da gerek BM nezdindeki Daimî Temsilcimiz, gerek 
I KKTC Temsilcisi Türk tarafının görüşlerini ayrıntılı 

bir şekilde ifade etmişler ve zabıtlara geçirtmişler
dir. 

Bu konulardaki görüşlerimiz çeşitli başkantlerdeki 
I temsilciliklerimiz vasıtasıyla da ilgili Hükümetlere ak-
1 tanlmaktadır. 
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GÜNDEMİ 
123 ÜNCÜ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 
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Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay, Di
yarbakır Milletvekili Ahmet Sarp, Kars Milletveki
li Ömer Kuşhan jle 88 milletvekilinin; Güneydoğu 
olaylarının tüm yönleri ile araştırılarak gerçeklerin 
ortaya konulması, bu alanda ulusal bir politika oluş
turulması, içe ve dışa dönük önlemlerin belirlen
mesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergenin görüşülmesi için olağanüstü toplantı 
çağrı önergesi (4/343) 

2. — S.H.P. Grup Başkanvekili Cahit Tutum, 
D.Y.P. Grup Başkanvekili Ahmet Sarp, D.S.P. Grup 
Başkanvekili Sururi Baykal ve 7 milletvekilinin, Gü
neydoğu olaylarının tüm yönleri ile araştırılarak ger
çeklerin ortaya konulması, bu alanda ulusal bir po
litika oluşturulması, içe ve dışa dönük önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca hir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 
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