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Çınarlı ve Uzundere köyleriyle bağlı mahalleleri 5 
km. lik sahanın içinde /bulunmaktadır. Bu saha içinde 
bulunan otlakiye, biçenek ve kültüre elverişli arazile
rinden istifade ödemeyen köylünün feryadına artık son 
vermeyi düşünüyor musunuz? 

3. — Bu antidemokratik uygulama esnasında, jan
darma bana verilen görevi yapıyorum diyor, vatanda
şı öldürüyor, çoğu kez vatandaşta bu uygulama dün
yanın hiçbir yerinde ydktur, tamamen 'keyfî ve mak
satlı olan bu tatbik altla dövülüyorum eziliyorum, hürri
yetim elimden alınıyor, öldürmezsem öldürürler di
yor, canını malını ve namusunu korumakla görevli va
tan evlâdı jandarmayı öldürüyor bu bir gerçektir, 'bu 
acıklı tabloyu ortadan kaldırıp yerine ekonomik bir 
tedbir alınmasını düşünüyor musunuz? 

4. — Uludere İlçesi halkının tamamı .ilk ve sonba
har aylarında hayvanlarını (Elcan) denilen mer'ada ot
latırlar, bu yer 5. ve 10 km. lik sahanın dışında olma
sına rağmen jandarma halkı bu asırlık meralarından 
menedip hayvanlarını aç bırakmaktadır. Kaza halkı 
için hayatî önem taşıyan bu yaylanın serbest edilmesi 
iktiza eder. Bu konuyu 'bir tetkik ve incelemeye talbi 
tutup Uludere halkının bu ıstırabına bir son verecek 
misiniz? 

5. — Sınır boylarında yaşıyan vatandaşlarımız ka
çakçılığın kesin olarak men'i için hükümet tarafından 
her türlü ve etkili tedbirlerin alınmasına taraftar an
cak alınan tedbirler yasal olmalı, bir çok yönleriyle 
Anayasaya aykırı 10 sayılı tebliğ hükümleri gibi uygu
lamada insan şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan öz
gürlükleri ortadan kaldıran hükümleri ihtiva etmesin, 
vatandaşın bu arzusunu hükümet başkanı olarak nasıl 
karşılıyorsunuz? 
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Konu : Hakkâri Milletvekili Mika il İlcin' 
in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisıi Başkanlığına 
İlgi : (a) Millet Meclisi Başkanlığının 15 Tem

muz 1976 gün ve 7/1318-4574-35786 sayılı yazısı. 
(b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Da

iresi Bşk. -lığının 20 Temmuz 1976 j ü n ve 106-243-
09753 sayılı yazısı. . • 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mikail İlçin'in 10 Tem
muz 1976 günlü soru önergesi incelenmiş ve sonucu 
aşağıda belirtilmiştir, 

1. — Kaçakçılığın önlenmesi, men ve takibi bakı
mından zarurî görülen tedbirler 6829 sayılı Kanunun 
ek - 2 nci 'maddesine istinaden 6/5921 sayılı Bakanlar 
Kurulu, kararı ve 10 sayılı tebliğ ile konulmuştur. Bu 
tedbirler insan hak ve hürriyetimi rencide etmeyecek 
şekilde ve hassasiyetle uygulanmakta, bu konuda ih
bar ve şikâyetler Bakanlığımızca sonu alınıncaya ka
dar titizlikle izlenmektedir. 

2. — Mahallinden alınan bilgilere göre; 6829 sayılı 
Kanunla ihdas edilen daimî emniyet ve tedbirler böl
gesi ile engelleme 'bölgesine bitişik bulunan taşınmaz-: 
larda ve otlakiyelerde yaşayan vatandaşların bu böl
gelere jandarma birliklerince sokulmama'ları ve tasar
ruflarına mani olunması gibi bir durumun mevcut ol
madığı, keza; Uludere ilçesi hudutları (içerisinde bulu
nan Elcan yaylasına jandarmaca konmuş hiçbir ya
saklamanın mevcut bulunmadığı, vatandaşların bölge
de istedikleri gibi hayvanlarını rahatlıkla otlattıkları 
anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan A sil tür k 

İçişleri Balkanı 

30. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, Hü
kümetçe kararlaştırılan büyük yatırımlara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülkerim Doğrunun yazılı cevabı. 
(7/1320) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyle rica 
ederim. 1 2 . 7 . 1 9 7 6 

Kırşehir 
Mustafa Aksoy 

Soru : 
MC İktidarını oluşturan partilerin liderlerinin ba

sın ve TRT aracılığıyle verdikleri beyanlardan, çi
mento, şeker, kâğıt, gübre gibi fabrikaların ve demir -: 
çelik gibi imalât projelerinin yatırım kararlarının hü
kümetçe alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. 

1) Bu büyük yatırım kararlarının Dördüncü Plan 
dönemini kapsadığı aşikârdır. Halbuki Dördüncü Plan 
daha henüz hazırlık aşamasındadır ve bu plan bir yit 
sonra yürürlüğe girecektir. Planın özünü teşkil eden 
yatırım hacmi ve bu yatırımları karşılayacak kaynak
lar belli olmadan bu beyanlar nasıl olur da gerçekmiş 
gibi kamuoyuna yanıltıcı 'biçimde yayınlanmaktadır? 
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