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Sayfa 
59 

61 

62 

KU-

A) Gündem Dişi Konuşmalar 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, belediyelerin harcamalarındaki sa
vurganlıklar konusunda gündem dışı konuş
ması. 

2. — İzmir Milletvekili Durcan Emir-
bayer'in, kuduz olayları hakkında gündem dı
şı konuşması. 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü 
Söylemezoğlu'nun, Dikmen'de yıkılan gece
kondu ve kaçak yapılar konusunda gündem 
dışı konuşması. 

B) Tezkereler ve önergeler 
1. — Yugoslavya'ya giden Devlet Bakanı 

A. Mesut Yılmaz'ın, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı görevine atanması sebebiyle, dönüşü
ne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet 

62 

62 

62:63 

63:65 

65:67 

67 

Sayfa 
vekillik etmesinin 
Cumhurbaşkanlığı 

Mükerrem Taşçıoğlu'nun 
uygun görüldüğüne dair 
tezkeresi (3/1163) 67 

2. — İngiltere'ye gidecek olan Bayındırlık 
ve iskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönü
şüne kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1164) 

3. — Zonguldak Milletvekili -pertev Aş-
çıoğlu'nun, Millî Savunma Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi (4/264) 

4. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
(6/791) numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na dair önergesi (4/263) 

V.,— SEÇİMLER 
1. — Millî Savunma Komisyonunda açık 

bulunan bir üyelik için seçim. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, DPT Kalkınmada Öncelikli Yöre
ler Fönun'un 1984 1985 yıllan gelir ve gider
lerine ilişkin Devlet Bakanı ye Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 68 

67 

67:68 

68 

68 

68 

68,85 
68 
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2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/677) 68 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/681) , 68 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 68 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 68 

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, bazı vatandaşların işkence sonucunda sa
kat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 69 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 69 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 69 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/691) 69 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın-

• dan sözlü soru önergesi (6/692) 69 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, DPT Uzman Yardımcılığı sınavına iliş
kin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/693) 69 

..; Sayfa 
12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 69 

13. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 69 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 69 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 69:70 

16. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 70 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihra
catına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 70 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 70 

19. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas İH Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 70 

20. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 70 

21. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/666) 70 
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22. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin 
kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

24. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir fil
me ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 

25. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen'in, Petrol Ofisinin Tebriz'den yap
tığı fuel - oil ithalatına ve taşımacılığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

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

27. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca is-
kontoya tabi tuutlmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/711) 

28. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar* 
in, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerinde
ki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/716) 

29. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona et
kisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/771) 

30. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın,, ül
kemizde uygulanan kur politikasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/772) 

31. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, asgarî döviz varlığı bulundurmadığı iddia 
edilen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/773) 

32. — İçel Milletevkili Edip özgenç'in, 
hayalî ihracat olaylarına ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü srou 
önergesi (6/795) 

33. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 

Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/742) 

34. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
70 Şahin'in, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tü

ketimi ile .tarım arazilerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/749) 

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

70 36. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yöne
tim Kurulu üyelerinden resmî veya özel ku
rum ve kuruluşlarda görev alanlar bulunup 
bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/819) 

37. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia 
edilen bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak 
yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/826) 

38. — Tokat Milletvekili Enver Özcan' 
in, davası devam eden bir gazete hakkındaki 71 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/767) 

39. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Çukurova Bölgesindeki yağışlardan dola
yı ürünleri zarar gören üreticiler lehine alına
cak önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Ma-

71 yıs aylarında yurt dışına giden üst düzey gö
revlilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 

71 
41. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-

dırım'ın, Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıl
larında yapılacak yatırımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/834) 

42. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz 
aleyhine verdikleri beyanatlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/775) 

43. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 

— 57 — 
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44. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı ya
pılan işlemlere ve kamu iktisadî teşebbüsle
rinin satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/780) 74 

45. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdur-
rezak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin 
EMAK A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/781) 74 

46. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
tin, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nunun emniyet mensuplarına uygulanmadığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/782) 74 

47. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğretme
nin görevinden alınma nedenine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 74 

48. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
m, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/789) 74 

49. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
sefalete karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 74 

50. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'm, hububat alım fiyatlarına iliş
kin Başbakan ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu ve Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı 
:6/793) 74:76 

51. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Tekirdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köy
lerde doludan zarar gören üreticilere ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
lanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/794) 76:77 

52. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
ırefe'nin, Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor 

ve Turistik Tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 77 

53. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Yol - İş Sendikası Kayseri Şubesinin ola-
jan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin 

kongreden çıkarılmaya davet edildikleri iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/797) 77 

54. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı tarafından düzenlenen baloya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/798) 77 

55. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/799) 77 

56. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor" Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/800) 77 

57. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Doğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur 
Komutanlığı için hudut köylerinden zoraki ot 
toplatıldığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 77 

58. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'm, Suudi Arabistan'da faaliyet gös
teren Türk inşaat firmalarına ilşikin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/806) 77 

59. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Amik Ovasının sulama sorununa ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in cevabı (6/807) 77:79 

60. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve mey
ve ihracatında karşılaşılan güçlüklere karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/808) 79 

61. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'm, radyasyonun fındık ürünü üzerinde
ki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/809) 79 

62. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağa-
gil'in, YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde 
bazı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/810) 79 

63. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, 1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen ha
yalî ve gerçek ihracat miktarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 79 
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Sayfa 
64. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-

kaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer 
takma olayına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/812) 80 

65. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 80 

66. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî ücret
le çalışanların durumlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/814) 80 

67. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Millî Savunma Bakanlığınca yap
tırılan bir inşaattaki yolsuzluk olayını soruş
turan hâkimlere rüşvet teklif edildiği iddiası
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı 
(6/815) 80 

68. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait) 
Erol'un, ara seçimler nedeniyle Bingöl İlin
de yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) 80 

69. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
<ı6/817) 80:81 

70. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı söz
cüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/821) 81 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, bir milletvekili ada
yının ara seçim gezilerinde plakasız araçla 
dolaştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/822) 81 

Sayfa 
72. —.Kahramanmaraş Milletvekili Meh

met Turan Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824) 81 

73. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan' 
in, Tüpraş, Ipraş ve Ataş rafinerilerinde üre
tilen benzinlere ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabf 
(6/825) 81:84 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 85 
1. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, İçel 

İlinde Üniversite kurulması için yapılan ça
lışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1355) 85:86 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 84 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 
Sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Ta
rih ve 2882 Sayılı Kanunla Değişik 60 inci 
Maddesinin I inci Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
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I. —GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
21 s 10 a 1986 Sak 

TBMM Genel Kurulu ısaat 15.00'te açıldı. 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Doğu ve Gü

neydoğu Anadolu bölgesinin yatırımları ve kalkın
ması, 

İzmiir Milletvekili Vural Arıkan, yabancılara mülk 
satımıyla 'ilgili yasa hakkında Anayasa Mahkemesi
nin kararından sonra yapılması gerekenler, 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud ALtunakar da 
hac organizasyonu, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Yugoslavya'ya resmî bir ziyarette bulunacak olan 

Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in dönüşüne kadar 
Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Necmettin Ka-
ıraduman'ın vekillik edeceğine daSr; 

Devlet Bakanlıklarına, Ankara Milletvekili Ali 
Bozer ile Gaziantep Milletvekili Hasan Celâl Gü-
zel'in; 



T. B. M. M. B : 17 22 . 10 . 19S6 O : 1 

Adalet Bakanlığına, Gümüşhane Milletvekilli 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun; . 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Çalışma 
ve Sosyal Güvenl'iık (Bakanı Mustafa Kalemli'nin; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun; 

Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın; 

Atandıklarına ilişkin; 
Enerji ve Ta'biî Kaynaklar (Bakanlığına bağlı Dev

let Su İşleri Genel Müdürlüğünün, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığına- 'bağlanmasının uygun görüldüğüne 
dair; 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun TBMM İdare Amirliği görevinden; 
Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener'in Ana

yasa; 

Sivas Milletvekili Mahmut Karabulut'un, 
Gümüşhane Milletvekili Akif Kocaman'ın 
Adalet; 
Elâzığ Milletvekili Naci Taşıel'in, 
Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, 
İsparta Milletvekili Mustafa Kemal Toğay'ın, 
Bayındıriik, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever'in, İçiş

leri; 

Bingöl Milletvekilli Mehmet Ali Doğuşlu'nun, 
Ankara Milletvekili Oısman Işık'ın, 
Millî Eğitim; 
Hatay Milletvekili Hamit Melek'in, Tarım, Or

man ve Köy İşleri; 
Afyon Milletvekili Nihat Türker'in, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme; 
Komisyonlarından çek'Mdikleırine dair önergeleri 

Genel Kurulun ibiğisin© sunuldu. 

TBMM'inde Türk - Romen Dostluk Grubu ku
rulmasına ilişkin Başkanlık tezlkeresi (5/1.13) ve eki 
Kurucular Kurulu listesi kabul edildi. 

TBMM Başkanlık Divanında açık 'bulunan idare 
Amirliğin© HDP Gru'bunoa aday gösterilen Mardin 
Milletvekili Abdüllkerim Yılmaz Erdem; 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliklere 
ANAP Grubunca aday gösterilen Diyarbakır Millet
vekilli Özgür Barutçu ve Siirt Milletvekili Naci Mi-
mıaroğlu; 

Adalet Komisyonunda açık 'bulunan üyeliklere, 
ANAP 'Grubunca aday gösterilen Kastamonu Millet
vekili Sabri Keskim ve Şanlıurfa Milletvekili Bahri 
KarıaJkeçıill; 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonunda açık bulunan üyeliklere, ANAP Grubunca 
aday gösterilen Adana Milletvekliii Erdal Durukan, 
Bingöl Milletvekli Mahmut Sönmez ve İzmir Mil
letvekili Işilay Saygın; 

İçişleri Komisyonunda açdc bulunan üyeliklere 
ANAP Grubunca aday gösterilen Hakkâri Millet
vekili Lezgin 'ömal; DYP Grubunca aday -gösterilen 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve SHP 
Grubunca aday gösterilen İzmlir Milletvekili Hüseyin 
Aydemir; 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda 'açık 
'bulunan üyeliklere ANAP Grubunca aday gösterilen 
Adana Milletvekili Yılmaz Hooao'ğlu, Hatay Millet
vekili İhsan Gürbüz ve Muş Milletvekili Nazmi ön
der; 

Millî Eğitim Koımlisyonunda açık bulunan üyelik
lere ANAP Grubunca aday gösterilen Hatay Millet
vekili Abdurralıman Demirtaş ve Kars Milletvekili: 
Aziz Kaygısız ve DYP Grubunca aday gösterilen 
Sakarya Milletvekili Turgut S'özer; 

Plan ve 'Bütçe Komisyonunda açık bulunan üye
liğe, ANAP Gru'bunoa aday gösterilen Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu; 

Sağlık ve 'Sosyal İşler Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe, ANAP Grubunca aday 'gösterilen Burdur 
Milletvekili Sait Ekinci; 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda 
açık bulunan üyeliğe, ANAP Grubunca aday göste
rilen İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş; 

Tarım, Orman ve K'öyişleri Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe ANAP Grubunca aday gösterilen 
Erzurum Milletvekili 'EbubekAr Akay; 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Hesaplarım İnce-. 
leme Komisyonunda açdc bulunan üyeliğe de ANAP 
Grubunca aday gösterilen iSinop Milletvekili Hilmi 
Biçer; 

Seçildiler. 

Hatay Milletvekili Tevfifc Bilal'ın, Hatay - Sa-
mandağı Devlet Hastanesine ilişkin sorusuna (6/823) 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemli 
cevap verdi; soru sahibi de cevaba karşı görüşlerini 
açıkladı. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'm, Balıke
sir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman böl-
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gesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine ilişkin I 
sorusuna (6/715) Tarım Orman ve Köyiş'leri Balkanı 
H. Hüsnü Doğan cevap verdi. I 

(6/676), (6/677), (6/681), (6/682), (6/598), (6/689), 
(6/690), (6/691), (6/tf92), (6/698), (6/610), (6/699), 
(6/700), (6/702), (6/703), (6/704), (6/669), (6/758), 
(6/709), '(6/711), (6/771), 1(6/772), (6/795), (6/819), 
(6/833), (6/781), (6/791), (6/793), (6/794), (6/796), | 
(6/798), (6/799), (6/806), (6/8İ0), (6/811), (6/813), 
(6/814), (6/815), (6/816), (6/817), (6/825) numaralı 
sözlü sorular, ilgili hakanlar Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından; 

(6/596), (6/716), (6/742), (6/775), (6/778), (6/797), 
\(6/i8!l'2), (6/821), (6/ı822) ve (6/824) numaralı sözlü so- I 
rular, soru sahipleri izinli olduklarından; 

(6/693), (6/631), (6/666), (6/69'6), (6/770), (6/773), 
(6/749), (6/826), (6/767), (6/768), (6/834), (6/780), 
(6/782), (6/784), (6/800), (6/804), (6/80:7), (6/808) ve 
(6/809) numaralı sözlü sorular soru sahipleri ve il
gili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıkla
rından; 

(6/751) numaralı siözlü soru, soru sahibinin aynı 
birleşimde görüşülmüş 'bir başika sorusu 'bulunduğun
dan; 

(6/789) numaralı sözlü soru, ımehil verilıdiğinden; I 
(6/632) numaralı sözlü soru, soru sahibi Genel 

Kurulda hazır bulunmadığındarit 'biır defaya mahsus 
olmak üzere; I 

Ertelendiler.; 

(6/765), (6/788) ve (6/803) numaralı sözlü soru
ların yazılı soruya çevrilmelerine ilişkin soru sahip- \ 
lerinin önergeleri okundu; Başkanlıkça gereğinin ya
pılacağı bildirildi. | 

Rapor 
1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Ko
nuya İlişkin Karan ile Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/929) (S. Sayısı: 472) (Dağıtma tarihi: 21.10.1986) 
(GÜNDEME) 

(6/607) ve (6/624) numaralı sözlü sorular da, so
ru sahipleri iki cevap gününde de Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından düştü. 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Arkada
şının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar Ka
nununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla De
ğişik 60 inci 'Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hak'kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S, Sayısı 459) ve 

İsparta Milletvekili Fatma Mihri'ban Erden'in; 
4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 17.8.1983 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla 
Değişik 58 indi Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sa
yısı : 460) 

Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun-. 
madıklarından, görüşmeleri ertelendi. 

Bolu Milletvekili Fuat Öztekin'in, 13.10.1983 Ta-j 
rih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 
indi Maddesinin Değiş'tirilmesi ve ©u Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/333) (IS. Sayısı : 471) 'kaJbul edildi v© kanunlaştı. 

22 Ekim 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere 'birleşime saat 17.55'te son verildi.; 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Katip Üye 

Edirne Kırklareli 
İsmail Üğdül Cemal özbilen 

Sözlü Soru Önergesi 
• 1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay

seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan 
afet konutu inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.10.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay

seri - Yahyalı İlçesi ile maden ocakları arasında bu-

II. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 10 . 1986 Çarşamba 
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lunan köy yoluna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1405) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2L10.1986) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Gü
ney Afrika Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki ticarî 
faaliyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.1986) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 1984 -
1986 yıllarında kurulan konut kooperatiflerine ve 
denetimlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.10.1986) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan sayın milletvekillerinin, 

, salonda bulunduklarını yüksek sesle bildirmelerini rica 
ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, belediyelerin harcamalarındaki savurganlıklar ko
nusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı 3 sayın milletvekili 
arkadaşıma söz vereceğim. 

«Belediyelerin harcamalarındaki savurganlıklar» 
konusunda Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut 
Arıkan; buyurun. (Alkışlar) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime, İçişleri Ba
kanımıza ve bakanlık Mahallî İdareler Genel Müdür
lüğüne teşekkürle başlamak istiyorum. Zira, belediye
lerle ilgili soru önergelerime, hem zamanında, hem 
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4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Gü
ney Afrika Cumhuriyetinden ray alınıp alınmadığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.1986) 

Geri Alınan Yazılı Soru önergesi 

1. — İçel Milletvekili Edip özgenç, Adnan Men
deres, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun 
maaşlarının ailelerine ne zaman teslim edileceğine 
ilişkin Başbakana yönelttiği yazılı soru önergesini 
2)1.10.1986 tarihinde geri almıştır (7/1411) 

(Ankara Milletvekili Vahit Halefoğlu'na kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluk vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

I 

de her soruya açıkça cevap vermek suretiyle, Mec
lise saygılarını, millî iradeye saygılarım ve ciddî dev
let 'anlayışlarını ortaya koymuşlardır. «Teşekküre ne 
gerek vardı; siz ve bakanlık sadece görevlerinizi ye
rine getiriyorsunuz» diyebilirsiniz; ancak, Başbakan 
Yardımcısı Sayın Kaya Erdem'e yönelttiğim, fonlar 
ve dış ticaretle ilgili bazı sorularıma 8 aydır cevap 
alamadığım veya verilen cevapların üstünkörü, yasak 
savma ve uyutma şeklinde olduğu düşünülürse, bu 
teşekkürü çok görmemek gerekir, içişleri Bakanlığı
nın yaklaşımının, Başbakan Yardımcısına örnek ol
masını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, belediyelerin harcamalarında
ki aşırı savurganlıkları dikkatlerinize sunmak istiyo
rum. Birinci örnek kaldırım düzenlemeleriyle ilgilidir. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER: Cemal özbilen (Kırklareli), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 62 — 
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Ankara'da 3 ilçe belediyesince kaldırım düzenle
melerine ait ihalelerin tutarı 867 milyon liradır. Ni
tekim, kaldırım düzenlemeleri için Çankaya Bele
diyesince 506 milyon, Keçiören Belediyesince 294 
milyon, Yenimahalle Belediyesince 67 milyon lira 
harcanmıştır. 

İstanbul'da Kadıköy Bağdat Caddesinin kaldırım 
düzenlemesi, TEK-ART Firmasına 1 milyar 1-64 
milyon liraya ihale edilmiştir; ihale süresi de 177 gün 
uzatılmıştır. 

İkinci örnek, park yapımlarıyla ilgilidir. Ankara 
Büyük Şehir, Altındağ ve Keçiören belediyelerinin 
1986 yılında park yapım ihaleleri tutarı 608 milyon 
liradır. 

İstanbul Ortaköy'de 5 - 6 bin metrekarelik bir par
kın ihale tutarı 400 milyon liradır. Kuruçeşme'de bu
nun dört katı genişliğindeki bir parkın ihale tutarı ise, 
360 milyon liradır. 

Üçüncü örnek, belediye başkan ve üyelerinin yurt 
dışı gezileriyle ilgilidir. İkibuçuk yıl içinde Ankara 
Büyük Şehir Belediye Başkanı 12 kez, İstanbul Bü
yük Şehir Belediye Başkanı 11 kez, İzmir Büyük Şe
hir Belediye Başkanı 10 kez, Brezilya'dan - Avustralya' 
ya, Amerika'dan - Japonya'ya kadar çeşitli ülkelere 
gitmişlerdir. İlçe belediye başkanları da birçok kez 
yurt dışına gitmişlerdir. Gidiş tarihlerinin, seyahat ne
denlerinin ve harcamalarının listesi elimdedir. 

Ayrıca, basından izlediğimize göre, belediye mec
lis üyeleri de, toplu halde «tetkik gezisi» adı altında 
turistik seyahatler yapmaktadırlar. 

Dördüncü örnek, lüks tefriş ve gösterişli tanıtım 
ve propagandalarla ilgilidir. Çankaya Belediye Baş
kanı için IGS mağazalarının üstünde bir makam oda
sının, 1984'te, yıllığı 47 milyon liraya kiralandığı ve 
tefriş için 80 milyon lira harcandığı, bizzat belediye 
meclis üyelerince açıklanmıştır. 

Altın Parkın propagandası için basılı davetiyeler, 
bez ilanlar ve gazete ilanlarının tutarı, basından izle
diğimize göre, 250 milyon liraya ulaşmıştır. Bana ge
len yaldızlı davetiyeler ve ilanlar buradadır. 

Şu sınırlı örnekler gösteriyor ki, belediyeler bol 
paraya kavuşunca, doğrudan vatandaşa yarayacak 
hizmetleri götürme yerine, mirasyedi gibi, sorumsuz 
bir anlayış ile lüks harcamalara, firma kayırmalara 
yönelik harcamalara yönelmişlerdir. Milletin parasını 
harvurup harman savurmaktadırlar; âdeta ne yapa
caklarını şaşırmışlardır. Üç beş belediyedeki rakam
ların boyutları, herhalde sizlere ülke genelindeki ra
kamların boyutları konusunda bir fikir verecektir. 

Kaldırımları küçük rötuşlarla tamir etmek müm
kün iken, şirket kayırmak için ille de pembe, yeşil 
ve petekli kaldırımlar, şirket kayırmanın bir yolu mu
dur? Mevcut kaldırımları yıkıp, yerine yenilerinin 
yapılması, tarihî granit kaldırım taşlarının kırılıp, 
denize atılması ve yerine çürük kaldırımların mey
dana getirilmesi, yok yere çimento ve kaynak isra
fından başka bir şey değildir. O çimentoları ihraç 
etsek, acaba daha iyi olmaz mıydı? 

Parklar gereklidir; ama amaca uygun sade park
lar yerine, dört beş misli para ödenerek, süslü püslü 
parklara ağırlık verilmesindeki amaç, belirli müteah
hitleri kazandırmak mıdır? Altın Park için TV'de 
bir" iki anons ile halkı davet etmek mümkün iken, 
eğer doğruysa, 250 milyon lira harcamanın âlemi var 
mıdır? Bunu anlamak mümkün değildir!.. Seyahatle
rin sayısı, gidiş amaçları ve harcamaları da gerçek
ten düşündürücüdür; bunlar analiz edildiği zaman, bu, 
açıkça görülmektedir. 

Belediyelerin bu ve buna benzer sorumsuz harca
malarının ülkemiz ekonomisi üzerinde de olumsuz et
kileri olmaktadır. Belediyeler, propagandaya ve şir
ket kayırmaya yönelik ölü yatırımlara ağırlık vermek
tedirler. Bu, bir yandan gelir dağılımını olumsuz yön
de etkilemekte, diğer yandan enflasyona neden olmak
tadır. Sadece İstanbul'da 2 bin dersliğe ihtiyaç var
ken, harcamalarda önceliklere önem verilmemesi, si
zin deyiminiz ile, akılcı bir yaklaşım sayılabilir mi? 

Belediyelerin plansız ve programsız harcamaları, 
nakit idaresini güçleştirmekte ve hatta imkânsızlaştır-
maktadır. Belediyelerin iç ve dış borçlanmalarının de-
netlenememesi de, önemli sakıncalar yaratmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, vatandaştan toplanan her ku
ruşun titizlikle kullanılması, denetlenmesi ve önce
liklerin iyi belirlenmesi konusunda hükümeti uyar
mayı görev biliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Merak eden arkadaşlarımız varsa, belgeler bu
radadır, sayfa sayfa inceleyebilirler; tekrar saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

2. — îzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, ku
duz olayları hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — «Kuduz hadiseleri» konusunda, İz
mir Milletvekili Sayın Durcan Emirbayer gündem 
dışı bir konuşma yapacaklardır. 
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Buyurun Sayın Emirbayer. 
DURCAN EMİRBAYER (izmir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri, gündem dışı konuşmam, 
kuduz hastalığı konusundadır; ancak, dünkü yıkım 
olayına değinmeden geçemeyeceğim. Sayın Milletveki
limiz Rezan Şahinkaya'nın... 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer... 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Bir nok

tayı hatırlatmak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Emirbayer, o konuda söz al

madınız. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — O konuda baş

kası konuşacak. 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Bir cüm

leyle giriyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Milletvekilimiz Rezan Şahinkaya'nın basın

da çıkan gayri ciddî konuşmalarını esefle karşılyo-
ruz... 

BAŞKAN — Siz konunuza devam edin. 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Ayrıca, 

düşmanların dahi yapamayacağı zalim hareketi ya
pan ve yaptıranları lanetliyor ve haklarında hemen 
soruşturma açılmasını istiyoruz. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, memleketimizde sıkça rast
lanan, bilhassa Ege yöremizde korkunç olaylara sah
ne olan ve izmir'in vaka merkezi haline geldiği ku
duz olaylarını gündeme getirerek, bilhassa ilgililerin 
dikkatini çekerek, dolayısıyla, etkin önlemlerin alın
masını isteyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, kuduz, merkezî sinir sistemi
nin virütik bir hastalığıdır. Kuduza yakalanmak, ma
lum olduğu üzere, kuduza yakalanmış bir hayvanın 
ısırmasıyla olur. Tedavisinde, gün ve saatler önemli
dir; aksi halde, hata affetmez ve vaka ölümle sonuç
lanır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere şunu belirtmek 
istiyorum: Bizim ülkemizde, kedi, köpek gibi hay
vanların başıboş dolaşmalarına hiç önem verilmez; 
sanki bu sorun, il sağlık müdürlerinin ve belediyele
rin sorunları değilmiş gibi davranılır ve önlemleri alın
maz. Şunu da belirtmek istiyorum: 1980 yılı öncesi 
belediye başkanıyken, başıboş hayvanların itlafı için 
il sağlık müdürlüğünden istiriknin talep ettiğimde, 
uzun müddet bulunamadığını ve neticede Ankara'da 
bir firmanın ithal ettiğini öğrenip, Ankara'ya gele
rek, ithal eden firmadan, kedi, köpek itlafında kul
lanılacak zehiri almış ve devamlı, belediye hudutlarım 
içerisinde mücadele vermiş idim. Ne yazık ki, bu yaz 

I tatilinde gittiğim ve eskiden başkanlık sorumluluğunu 
I yüklenmiş olduğum belediyemin merdivenlerinde ba-
I şıboş köpeklerin çiftleştiğini, ayıp da olsa, burada 
I itiraf etmek istiyorum. 
I Netice itibarıyla, bu tedbir, il sağlık müdürü ile 

belediye başkanlarının 'vazifelerinden biridir. Her 
I yerde olduğu gibi, İzmir'i ele alırsak, İzmir'de başı-
I boş hayvanlara, İzmir'in en gözde yeri olan Kemeraltı 
I Caddesinde dahi rahatça rastlayabilirsiniz. Bu me-
I yanda, metropole bağlanan eski belediyelerden Buca, 
I Gültepe, Şirinyer, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, 
I Pınarbaşı, Çiğli, Altındağ, Çamdibi, Şemikler'de be-
I iediyeler 'kaldırılmış, yerlerine salahiyetsiz şube mü-
I dürleri tayin edilmiş; bu müdürler, olayları yalnızca 

merkez ilçe belediye başkanlığı zabıta amirliğine bil-
I dirmekle yetinmektedirler. Maalesef, yerel olmadığı 

için, tedbirler alınamamakta, halkımız, belediye ile 
I alakalı her konuda üzüntü ve sıkıntı çekmektedir. 
I Sayın milletvekilleri, 1800'lü yıllarda Pastör tara

fından bulunan, 1903 yılında Negri'nin, 1924'te Ma-
nazlion (Mariauelian) ve Viola'nın, yine 1926 yılında 

I" Levaditi'nin, virüs hakkında bilgileri biraz daha geliş-
I tirerek, koyun ve tavşanın beyin ve iliğinden elde edi-
I len proteinden meydana getirilen bu aşı ile, ülkemizde 
I maalesef bugün aynı sistemlerle kuduz tedavisi yaprl-
I maktadır. Yukarıda belirttiğim bu tedavi sisteminin 
I bugün ülkemizde pek fazla, geliştirildiğini söyleyeme-
I yiz-
I Ayrıca, sizlere şu izahatı da vermek isterim: Aile-
I min anne tarafı, bundan 40 - 50 yıl öncesine kadar 
I aynı yöntemle, kuzu ve tavşan beyin ve iliğinden ip-
I tidaî şekilde hap yaparak ve dil altındaki bezeyi iğne 
I ile delmek suretiyle kuduz tedavisi yaparlardı. Şimdi 

ise, aynı yöntem, hap yerine iğneyle ve hem de göbek 
I altından, âdeta insana çuvaldız sokulur gibi, büyük 
I iğnelerle yapılmaktadır. 
I Sayın milletvekilleri, bugün bizdeki tedavi şekliy-
I le maalesef yüzde 60 nispetinde koruyucu olunabili-
I yor. Bu tedavi şeklinde ayrıca bazı yan tesirlere de 
I rastlamamak mümkün değildir. Bu aşıyı alan hastada 
I kuduz mikrobu olmasa dahi, üç binde bir kişi aşıya 

bağlı olarak (ansefalit) beyin felci olmakta, yani açık-
I ça kudurmaktadır. Nitekim, 9 Ekim günü kudurarak 
I ölen 18 yaşındaki akrabasını hastaneye kucağında ge-
I tiren yurttaşımız Ahmet Yedikardeş, tedavisi için ya-
I pılan bu yerli iğneler sebebiyle kısmî felç olmuş ve 
I hastaneye kaldırılmıştır. 
I Değerli arkadaşlarım, insan sağlığının bu kadar 

ucuz olduğu bir başka medenî ülke olamaz. Bakınız, 
aşıyı alan hasta, aşının devamı müddetince suya gir-
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meyeoek, güneşe çıkmayacak, enerji sarf etmeyecektir; 
hasta, eğer bunları yapmaz ise, aşının tesiri olmaya
cak ve hatta ısırma yarası beyne yakın ise, yapılan 
aşı koruyucu olmayacak ve hasta kuduraeaktır. Maa
lesef, çok yakın günlerde bir hastanın İzmir'de bu şe
kilde kudurarak feci şekilde can vermesinin, ilgilile
rimizi hâlâ harekete geçirmemiş olması da üzücüdür. 

Peki, gelişmiş ülkeler bu durumda acaba ne ya
pıyorlar?.. Bu ülkeler, insan sağlığının başta gelen bir 
vazife olduğuna inanmışlar ve tedavisi çok hassas 
olan bu hastalığın virüsünü, iptidaî hayvanlardan de
ğil, insandan elde ettiği virüs ile geliştirerek, yüzde 
yüze yakın.' koruyucu - piyasada, adı Rabivak olan -
insan diploit hücre kültür aşısı ile tedavi etmektedir
ler. Geliştirilmiş bu iğne sayesinde, 1976 yılından bu 
yana, hiçbir hadiseye rastlanmamıştır. Bizde, göbek
ten, çuvaldız gibi bir iğne ile yapılan, hastaya gün
lerce ıstırap çektiren modası geçmiş bir sistemle yapı
lan tedavi, gelişmiş ülkelerde, hastalığın 1, 3, 7, 14 ve 
90 inci günlerinde olmak üzere - hatta 90 inci günkü 
iğne, gelecek sene için tedbir olarak yapılmaktadır -
sadece 6 adet, normal iğne ile kabadan, hiçbir yan 
tesiri olmadan, güneşten, yıkanmadan mahrum olma
dan ve işine gücüne rahatça devam edebilmesine im
kân veren sistemli bir tedavi şekli uygulanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, artık bu çağda, bu şekilde, 
eski tarzda tedavi ile insan sağlığına kıymet verme
mek ve böyle bir olayda, devletin yurttaşlarına sahip 
çıkmaması büyük bir haksızlıktır, insanların, bu ip
tidaî yöntemle, demir parmaklıkların arkasında hüc
reye kapatılarak ölmelerini beklemek, çağımızda, ayıp
ların en büyüğü olsa, gerektir. 

Bugüne kadar, bu hastalığın tedavisindeki gayri 
nizamî uygulamalardan dolayı, sorumluların vebal al
tında olduklarını bir defa daha hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, toparlayın efen
dim. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Şimdi 
Sağlık Bakanlığından, bu iğnelerin, hiç vakit kaybet
meden hemen ithal edilmesini ve yine en yakın za
manda,, bu aşının ülkemizde bir an önce geliştirile
rek yapılmasını istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, uçak yapmak azminde olan 
bu ülke, bu ilacı geliştiremezse, vatandaşına karşı va
zifesini yapmamış sayılır, ithal edilecek Rabivak aşı
sının fiyatının yüksek olması karşısında, devlet ta
rafından sübvanse edilerek parasız sağlanmalıdır. 
Bir yakınıma Avrupa'dan getirttiğim aşının bedeli - 6 
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iğne olarak - 200 bin lira civarındadır. Bu, Almanya' 
da rastgele bir eczaneden alınmıştır; ithali neticesin
de daha ucuza temini mümkündür. Eğer halkımız bu 
aşıları almaktan yoksunsa, devleti ona bu sübvansi
yonu temin etmek, tedavisini parasız yapmak zorun
luluğundadır. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, hemen toparlayın 
efendim. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Bugün, 
yirmi - yirmibeş yerli iğnenin maliyetinin de bundan 
aşağı olacağını zannetmiyorum. Aksi halde, modası 
geçmiş, günümüz teknolojisine uymayan, yetersiz 
aşılar nedeniyle birçok insanlarımız, bundan sonra 
da kuduracaklardır. Dolayısıyla, Avrupa ülkelerinde, 
Türkiye'de kuduz olaylarının fazlalığı nedeniyle,-hat
ta dünyada baş sırayı almamız haberleri dış basında • 
kara manşetler halinde çıkmaya devam edecek ve 
bu sebeple yüzümüz kızaracak; hem de turizm yö
nünden olumsuz gelişmelerin olacağını da düşünmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bu nedenle, yeni Sağlık Bakanımızdan il sağlık 
müdürlüklerine, içişleri Bakanımızdan belediye baş
kanlarımıza kadar, bu hastalığın önünün alınması 
için, konunun üzerinde ehemmiyetle durmalarını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, konuşmanızı he
men bağlayın, 

'DURCAN EMİRBAYER »(Devamla) — Ayrıca, 
şunu da belirterek sözlerime son veriyorum. Avrupa' 
dan, Amerika'dan ithal edilen ıstakozlara verilen dö
viz yerine, insan sağlığı açısından bu aşının ithalinin 
sağlanmasını çolk ivedi olarak talep ediyor, dolayı
sıyla, hepimize saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer,• 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söyle-
mezöğlu'nun, Dikmen'de yıkılan gecekondu ve kaçak 
yapılar konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Dikmen'de yıkılan gecekondu ve 
(kaçak yapılar ile kaybedilen canlar, mallar hakkında» 
Kahramanmaraş Milletvekili Say,n Ülkü Söyiemez-
oğlu gündem dışı söz istemiştir.' 

Buyurun Sayın Söyleımıezoğlu. (HDP sıralarından 
alkışlar) 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, çok değerli millet vekilleri; dün An
kara'da, ıgerçelkıten çok feci ve tüm kamuoyunun 
vicdanımı sızlatan, rencide eden çolk ciddî olaylar 

65 — 
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olmuşta, Bu olayları,' yüoe Meclisin gündemine ve 
onun ilgisine sunmanın zorluğunu çekiyoruz. öyle 
bir İçtüzüğe sahibiz ki, en ciddî olayların Meclise 
getirilmesi, burada görüşülmesi ve üzerinde konuşul
ması münılkün değidir. Sadece, mevcut içtüzüğün1 60 
inci maddesi gündem dışı konuşma limikânını getiri
yor, hepsi 5 dakika ve ihülfcümıefce, «İsterse cevap ve
rir» diyor. Hükümet sıralarına bakıyorsunuz, (ilgili
sini 'bulmak mümkün değil. Hadiseyi, 5 dakikalık 
gündem dışı konuşmanın içine sığdırmak ve bu Mec-
ftisin tmüllet meselelerine ısahip olduğunu iddia etmek, 
bu durumda mümkün değildir. 

SABRÎ ARAŞ (Kars) — Ama zamanınızı boşa 
harcıyorsunuz... 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Bu 
itibarla, İçtüzüğü hazırlayan arikadaşll'arımızdan, 'bu 
meseleleri lütfen dikkate ataalannı ve yüce Meclis
ten de, yeni Anayasanın gereği olan İçtüzüğü bir an 
'önce Mee&ten geçirtip, ımliılet meselelerine yüce Mec
lislim daha önemli ve dikkatli biçimde sahip olma
sını sağlamasını (istirham ediyorum. Aksi halde, mil
leti temsil: ettiğimizi iddia edemeyiz değerli mülletve-
Ikilerii 

İnanınız, bu ikonuda İkimi muhatap alacağımızı 
bilemidiğkn için, doğrudan 'iktidarı ve hükümeti mu
hatap alıyorum. Şu anda belediyelerin yürüttüğü po
litikayla; 'imar, ıgeoelkondu ve konut konusunda yet
kili hiçbir balkamlıfe yoktur. Eğer, ara sıra bu Ikonu 
için Bayındırlık ve İskân Balkanı Sayın Safa Giray 
çıkıp konuşuyorsa, göreli ve yetkisi içinde olduğun
dan değil, öyle alışılageldiğindendir. Ben, bu (gün
dem dışı konuşma üzerine, ihülkümetin yüce Meclise 
bilgi vermesini istirham ediyorum. 

'Değerli milletvekilleri, bu 'konuyu 'istismar edecek 
değiliz. Geçmişte, siyasî platformda gecekondu ve 
kaçak bina yapımının nasıl istismar edildiğini, 1967-
1968'li yılarda Karşıyaka işgal edilirken, zamanın 
muhalefetinin davranışı sebebiyle işgallerin ve anar
şinin nasıl önlenemediğini, gerekli tedbirlerin alına
madığını hatırlıyorum, Aslında, bu meseleye akılcı ve 
devlet ciddiyetiyle eğilmekte büyük yarar vardır. 

Dün, hadise olur olmaz vaka mahalilline gittim 
ve durumu gördüm. Aslında, ilki olayı ayrı ayrı gör
düm; birisi, Hker Mahallesi 94 üncü Sokaktaki 2 nolu 
binanın yıkılışını ve altında kalan insanları; bir de, 
biraz ileride, Dikmen sırtlarında, milletvekili lojman
larının karşısında yıkılmış (gecekonduları, ortalığa 
atılmış eşyaları, tosta yatan insanları ve bekleşen 

j zavallıları gördüm. Bunlar, gerçekten kamu vicda-
I nında büyük yaralar açıyor ve mutlaka ciddiyetle 
I ele alınması gereken konular. 

I Değerli milletvekiıileri, bir betonarme bina düşü-
I nünüz...; Bu betonarme bina hemen yapılmaz; baya-
t ğı, Çimentosuyla, demiriyle, kalıbıyla yapılmış; tapu-
I su var... Kaçak 'bir yapı; 20 gün mühlet verilmiş; 20 
I gün beklenmiş; mühürlenmemiş de, yâni yasal işlem-
I ier de yapılmamış. 

I Mahalleye adımımı attım, vatandaşlar bağırmaya 
I başladılar : «Rüşvet vermediğimiz için, belediye yet-
I ikililerine istedikleri parayı vermediğimiz için bu bina 
I yıkıldı, insanlar öldü» diyorlar. 

I Bunu, vatandaş, sokakların ortasında bağırmaya 
I başladıysa, oiddî bir- durum vardır değerii milletve

killeri. 20 günlük mühletin sonunda yıkım ekibi ge
liyor, sanki hırsla, İkinle, içindeki insanlara ne olur-

I ®a olsun düşüncesiyle, önce kirişleri İki yanından 
I kesiyorlar, sonra ortadaki kolonu yıkıyorlar ve Allah' 
I in işine bakınız ki, bina, yıkanın başına yıkılıyor; 'bu 

arada iki masum da birlikte gidiyor. 

I Her şeyin bir yolu vardır; devletin bir ciddiyeti 
I vardır; her şeyi yapmanın bir usulü, nizamı vardır 
I değerli milletvekilleri. Kanunlar var, orada imkân

lar var... Eğer bir yıkım ekibi bir binayı yıkma ihti
yacını duyuyorsa, devletin zabıtasına haber verir, za-

I bıta gelir, her türlü mal ve can emniyetini alır, içini 
boşaltır, sonra yıkım ekibi gelir, ne yapacaksa ya-

I par; ama bu şekilde yaparsanız, bunu hiç kimseye an
latamazsınız değerli milletvekilleri. Fevkalade büyük 

I tepkilere yol açılır, orada ölen bu iki masumun he-
I sabim kimse veremez. 

I öbür tarafta, gidip bakıyorsunuz; 17 tane gece-
I kondu yıkılmış, onun arkasında bir o kadar daha... 
I Bunlar, seçimden önce, tüm yetkililerin gözü önünde 
. yapılmışlar; yapıldığını herkes biliyor. İçine girmiş 
oturmuşlar; ancak, seçimler bitmiş, gelmiş belediye 
ekipleri, eşyalarıyla birlikte başlarına yıkmış. Evet, 
kaçak yapılmışlar, başkasının arazisi üzerine yapıl
mışlar, doğru; ama ben gördüm, inanınız briketler üst 

I üste konmuş, araya harç bile koyamamışlar; yokluktan 
I yapmışlar, barınma ihtiyacım karşılamak için yap

mışlar. Devletin görevi, o insanların sadece gidip ba
şına binasını yıkmak değildir değerli milletvekilleri. 
Orada yüzlerce insan vardı, hepsi sessizdi, gayet sa
kindi; ama gözlerinde öyle bir ifade vardı ki, insan, 

I o ifadeden ürperiyordu. 
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Devlet, «Devlet Baba»dır; istediğiniz kadar «Dev
let, baba değildir» deyiniz; ama hiç olmazsa üvey ana 
olmasın. Devlet, şefkatli olmak zorundadır. .Elinizde 
kanunlar var, imkânlar var. Yüz milyarlarca lira ko
nut yapımı için ayrılıyor; her seferinde söylüyoruz, 
Allah rızası için, devletin bu parasını, bu imkânlarını, 
bu "fonunu, parası olanlara, imkânı olanlara kullan
mayınız. Asıl, gecekondu yapmak zorunda olan, her 
şeye rağmen, elindeki, avucundaki üç kuruşu bu ka
çak evlere yatırıp, devletin başına yıkmasını bile gö
ze alacak durumda, naçar, biçar kalan insanlara eli
nizi uzatınız, bunlara ucuz arsalar hazırlayınız, bun
lara birer barınak sağlayınız, dediğimiz hadise, işte 
bu. Bu konuda, elinizde Gecekondu Kanunu var;, bun
ca imkânlar var, «Yerine konut yapmadan yıkılamaz» 
diye hükümler var. 

BAŞKAN —r Toparlayınız Sayın Söylemezoğlu. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Bu in

sanları, sokakta bırakmayacak şekilde, bir devlet an
layışı ile yerleştirmek, huzura kavuşturmak imkânı 
var; yeter ki niyet olsun, yeter ki bu konuda bir dev
let politikası olsun, yeter ki bu işrn bir ilgilisi olsun. 

Değerli milletvekilleri, görüyorsunuz ki, «Her şeyi 
belediyelerin üstüne bıraktık» demekle bir yere varıl
mıyor. Bunlar, Türkiye'nin ana meseleleridir; tüm dev
let sahip çıkmalıdır; yetkilisi, bakanlığı belli olmalı
dır, kontrol altına alınmalıdır. Gücü, ehliyetsize ve
rirseniz, gücü kötü niyetliye verirseniz, sonunda sizin 
başınız ağrır. Bunları hep anlattık, anlatmaya çalışı
yoruz; bu problem tümümüzündür. 

Ben, meseleyi tenkit için değil, çok ciddi bir konu
yu Yüce Meclise sunmak için bu kürsüye çıktım. Ben, 
sadece zabıtlara geçsin diye değil, hükümet ilgilensin 
diye bu kürsüye çıktım; ama bu ilgiyi görememenin, 
yine sesimizi duyuramamanın üzüntüsüyle kürsüden 
iriiyor, saygılar sunuyorum. (HDP, SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemezoğlu. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Yugoslavya'ya giden Devlet Bakanı A. Me

sut Yılmaz'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine 
atanması sebebiyle, dönüşüne kadar Kültür ve Tu
rizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1163) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutup bilgi

lerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 9 Ekim 1986 gün ve Kan. Kar.: 39 - 06 - 75 -

86 - 457/7573 sayılı yazınız. 

14 Ekim 1986 tarihinde Türkiye - Yugoslavya Eko
nomik işbirliği Karma Komisyonunun 6 ncı Dönem 
Toplantısına katılmak üzere Yugoslavya'ya giden Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, 17.10.1986 tarihinde 
Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atanması sebe
biyle, dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. Mükerrem 
Taşçıoğlu'nun vekill'ik etmesinin. Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Necmettin Karaduman 
Cumhurbaşkanı Veküi 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — İngiltere'ye gidecek olan Bayındırlık ve İs
kân Bakanı İsmail Safa Giray'm dönüşüne kadar; Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mus
tafa Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1164) 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Londra'da yapılacak olan Gümüşova - Gerede Oto

yolu Finansman Anlaşması toplantısına katılmak üze
re 19 Ekim 1986 tarihinde ingiltere'ye gidecek olan 
Bayındırlık ve iskân Bakam t. Safa Giray'm dönüşü
ne kadar; Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Devlet 
Bakanı M. Tınaz Titizin vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Necmettin Karaduman 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun, 

Millî Savunma Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi (4/264) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır; 
okutup, bilgilerinize sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gördüğürn lüzum üzerine, üyesi bulunduğum Mil

lî Savunma Komisyonundan çekilmek istiyorum, gere
ğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, (6/791) 
numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(4/263) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine 
dair önergesi vardır, okutuyorum : 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Evvelce vermiş olduğum, gündemin 49 uncu sıra

sında ve 6/791 numaraya bağlanmış bulunan sözlü 
sorumu geri alıyorum. 

Müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. 
Rüştü Şardağ 

izmir 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

1. 

V. — SEÇİMLER 

Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan 
bir üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçiyo
rum. 

Millî Savunma Komisyonundaki açık üyeliğe, Ana
vatan Partisi Grubunca, Rize Milletvekili Sayın Tur
gut Kunter aday gösterilmiştir. 

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

Sayın Kunter'i kutluyor ve başarılar diliyorum. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, D.PİT. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Gündemin «Sözlü sorular» kısmına 

1 inci sırada, Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. 
Soru ertelenmiştir. 

Yok. 

2, — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'nun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama Teş
kilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 4 üncün sırada, Erzurum Milletveki
li Hilmi Nalıbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın balkan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izinli olma
sı nedeniyle ertelenmiştir. 
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6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 6 gcı sırada, Diyarbakır Milletvekili 
Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut \Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 

in,'1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcıısndan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 

D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Devlet Balkanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve demir -
çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo
nu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Arıkan'ın, Devlet Balkanı ve Barbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narinin, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şir
ketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 
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BAŞKAN — 15 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

'BALKAN — 16 ncı sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadur'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Banadır?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 • 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yadımcısmdan sözlü soru önergesi (6/703) 

BAŞKAN — 17 nci, sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arııkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arikan?. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba-
kariı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Edirne 'Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, (Sanayi ve Ticaret Bakanından soru
su vardır. 

Sayın özcan?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Uşak Milletvekili Yusuf Demimin, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Demir?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın balkan?. Buradalar. 
Soru sahübi 2 nci defa bulunmadığından, soru düş

müştür. 

21. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Tutum?. Buradalar, 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakian?. 

Yoklar. 
\Soru ertelenmiştir.. 
22. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemi/in, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

(BAŞKAN 22 nci sırada, ıl'zmir Milletvekili Hü
seyin Aydemıiır'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Erzurum Milletvekii Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758), 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Erzurum Milletveki
li Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?. Buradalar. 
Sayın Barbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 24 üncü sırada, İstanbul 'Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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25. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel • oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/770) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Ordu Milletvekili Hü
seyin Avni »Sağesen'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sağesen?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın 'bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
26. T - Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiVin, . 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som öner
gesi (6/709) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Sanayii ve Ticaret Balkanından so
rusu vardır. 

Sayın Abacıgil?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgifin, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca ıskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?. 'Buradalar. 
\Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

28. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

'BAŞKAN — 28 inci sıradaki Muğla Müetvekili 
İdris Gürpınar'ın sorusu, soru sahibinin izinli olması 
dolayısıyla ertelenmiştir. 

29. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) 

'BAŞKAN — 29 uncu sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

'Sayın Can?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz

de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) j 
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BAŞKAN — 30 uncu sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Can'm, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
\Soru ertelenmiştir. 

31. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan? 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 

32. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) 

BAŞKAN — 32 *nci sırada, İçel Milletvekili Edip 
özgenç'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır. 

Sayın özgenç?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki İsitanbul Milletveki
li İbrahim Ural'ın, sorusu, soru sahibinin izini olma
sı dolayısıyla ertelenmiştir. 

34. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişlefi Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı 
(6/749) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Şahin?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Başbakan tarafın

dan sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı saygıyla 
dilerimi. 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 
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1. 'Yurdumuzun yüzölçümü 776 723 Km2'dir. Bu 
ölçümün % 'kaçı erozyon sahasıdır? Yıldan yıla bu sa
halar artmakta mıdır, eksilmekte midir? 1980 yılından 
'bu yana, her yılın rakamlarını verebilir misiniz? 

2. Hidroelektrik enerji potansiyelimiz, termik 
santrallardan elde edilen enerji potansiyelimiz, ayrı 
ayrı yıllık kaç kilovat saattir? Termik santrallardan 
elde edilen enerjinin ''beher kilovatı ile 'hidroelektrik 
santrallardan elde edilen enerjinin beher kilovatının 
maliyeti arasında kaç lira fark vardır? 

3. Devlet, 1 kilovat elektriği vatandaşa kaç li
raya vermektedir? Yıllık elektrik tüketimi kaç 'kilovat 
saattir? 

4. Hailen sülanabilen arazimiz kaç hektardır? Su-
layabileceğimiz arazi kaç hektardır? Sulu tarımla, 
susuz tarımdan elde edilen ürün artış farkının %'si 
nedir? 

5. Ağaçlandırılması gereken sahanın mıiktarı ne
dir? Onman Yasasının 57 nci maddesi uygulanmakta 
mıdır? Uygulanıyor ise, ne miktar saha ağaçlandırıl-
mıştır? 

6. Okullarda ağaç ve orman eğitimi için mecbu
ri ders kovmayı düşünüyor musunuz? Köy ve 'kasaba
larda koruluklar tesisi için çalışmalar var mı? Var
sa ne durumda? 

7. Dış ülkelerden almış olduğumuz elektrik mik
tarı ile tüketimde ve üretimde komşularımızla olan kı-
yaslamalı rakamları verebilir misiniz? Yeterli ulusal 
enerjiye kaç yılında ulaşacağız?. 

BAŞKAN— Buyurun 'Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİ'ŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Denizli Milletvekili Sayın Halil 
îbraJhim' Şabin'in, çok çeşitli konuları ihtiva eden su-. 
allerini sırasıyla cevaplandırmaya gayret edeceğim. 

Birinci soru, erozyonla ilgili bir sorudur. Bakan
lığımızın tespitlerine göre, Türkiye yüzölçümünün 
yüzde 86'sında su, yüzde 0,6 - 0,7Vnde ise rüzgâr 
erozvonu mevcuttur. Rakamla ifade edecek olursam, 
yaklaşık Olarak 78 milyon hektar arazimizin 67 mil
yon hektarında çeşitli derecede su erozyonu ve ya
rım milyon hektarında da çeşitli derecede rüzgâr eroz
yonu bulunmaktadır., 

Türkiye'de mevcut 27 milyon hektar ziraat arazi
mizin, bugün ancak 3,5 milyon hektarını sulayabiliyo
ruz. Bugünkü tespitlere göre, Türkiye'de ekonomik 
olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 milyon hek
tardır. Zannediyorum, teknolojinin de gelişmesiyle bu 
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miktarın, yani 8,5 milyon 'hektar sulanabilecek arazi
nin, 12-12,5 milyon hektara 'kadar çıkma ihtimali var
dır. Bunun, yani bundan sonra sulayacağımız kısmın, 
sadece 1,8 milyon hektarı, bildiğiniz gibi, Dicle - Fı
rat arasındaJki meşhur GA'P Projesi kapsamındadır. 

Şimdi, de, elektrik enerjisi ile ilgili suallere geçi
yorum. Ülkemizin 1985 yılında elektrik enerjisi üreti
mi, 22.1 milyar kilovat/saati termik, 12 milyar 'kilo

vat/saati hidrolik olmak üzere, toplam 34,2 milyar ki
lovat/saat olarak gerçekleşmiştir, 

Türkiye Elektrik Kurumunca 1 Şubat 1986 tari
hinde yürürlüğe konulan elektrik satış tarifesine gö
re, meskenlerde 1 ayda tüketilen elektrik enerjisinden, 
ilk 150 kilovat/saati için, beher kilovat/saatten 26 lira 
75 kuruş, 150 kilovat/saatin üzerindeki tüketilen ener
ji İçin ise, 64 lira 30 kuruş alınmaktadır. 

Malumunuz olduğu üzere, Sovyetler Birliği ve 
Bulgaristan'dan elektrik enerjisi ithal edilmekteydi; 
ancak, 15 Şubat 1986 tarihinden itibaren* Bulgaris
tan'dan yapılan İthalat tamamiyle durdurulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarını, şimdi de ormancılık sek
törüyle ilgili soruları cevaplandırmaya çalışacağım. 
Orman amenajman planlarına göre, 20,2 milyon hek
tar olan orman varlığımızın, 11,4 milyon hektarı, 
ağaçlandırılması gereken bozuk, verimsiz ormanlar 
durumundadır. Bugüne kadar orman içi, orman dışı 
ve sunî gençleştirme olmak üzere, toplam: 1 milyon 
250 'bin hektar dolayında ağaçlandırma yapılmıştır. 
Orman Kanununun 57 nci maddesi uygulanmaktadır; 
bu uygulamayla, 1983 - 1985 yılları arasında 12 930 
dekar alan ağaçlandırılmış olup, bu konudaki çalış
malar, içinde bulunduğumuz yılda da devam etmekte
dir. 

6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair 3302 sayılı Kanunla, 57 nci 
maddenin yeniden düzenlenımıiş Olduğu ımalumunuzdur. 
Bu düzenlemeyle, orman, sahalarını artırmak maksa
dıyla yapılacak ağaçlandırmalar için, köy 'tüzelkişilik
leri ile diğer gerçek ve özelklşiler devreye sokulmuş
tur. Bu uygulama, 57 nci maddede yapılan değişiklik
le, henüz başlayacaktır. 

Diğer bir soru, orman eğitimi ve koruluklarla il
gilidir. Köy ve kasabalarda koruluklar tesisi için ge
rekli çalışmalar yapılmaktadır. Nitekim, yenj mevzuat 
düzenlemesiyle, bu tip korulukların tesisine imkân ta
nınmıştır.-

Bu son yaptığımız değişiklikle, yani 3302 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesiyle, 6831 sayılı Kanunun 62 
nci maddesi değiştirilmiştir; bu maddenin 2 nci fık-
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rasında aynen şöyle denilmeıktediır : «öğrencilerin ve 
askerlerin ağaç dikimi ve bakımında görevlendirilme
si ve ağaçların faydaları hakkında dersler öku'tüima-
sıyla ilgili esaslar Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Millî Savunma Bakanlığı tarafından müştereken ha
zırlanacak yönetmeliklerde düzenlenir.» Bu uygulama 
da yeni getirildi. 

Ormanların arz ettiği önem bakımından ağaç sev
gisinin yayılması ve kökleşmesini temin için yapılan 
bu değişiklikle, öğrenciler ve askerlerin ağaç dikimi 
ve bakımında daha fazla yer almaları hususu, yenilik 
olarak getirilmiştir. 

Arz eder, yüce heyetlinizi saygılarımla selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Sayın Şahin, bir açıklamanız olacak mı? 
HAUİL ÎBRAHIM ŞAHÎN (Denizli) — Teşek

kür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır.; 
35. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür Si
tesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/751) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacığirin, Kültür ve Turizm Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava

tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) 

BAŞKAN — 36 inci sırada, Konya Milletvekili 
ıSayın Salim Erel'in, .Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?. Burada. 
'Sayın Baş'bakan veya cevap verecek saym balkan?. 

Yok. 
ıSoru ertelenmiştir. 
37. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

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

'BAŞKAN — 37 nci sırada, içel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, îçişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Sağlar?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

38. — Tokat Milletvekili Enver Özcarfın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

BAŞKAN — 38 ünci sırada, Tdkat Milletvekili Ba
yın Enver Özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özcan?. Yok, 
Sayın Baş'bakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

39. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/768) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Saym Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 

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

BAŞKAN — 40 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Saym Nalbantoğlu?. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

41. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Muzaffer Yrldırıım'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Yıldırım?. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın balkan?. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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42. •— İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

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

BAŞKAN — 42 ve 43 üncü sıradaki, İstanbul Mil
letvekili Günseli Özkaya'nın soruları, soru sahibinin 
izinli oflıması nedeniyle ertelenmiştir. 

44. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Güler?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 45 inci sırada, Siirt Milletvekili Meh
met Abdurrezak Ceylan'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Ceylan?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — Adana Milletvekii Metin Üstünel'in, Me

murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Adana Milletvekili Me
tin Üstünel'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstündl?. Yoklar. 
Cevap vereoek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
47. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'in, 

Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

BAŞKAN — 47 nci sıradaki, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Sahin'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desi uyarınca ertelenmiştir. 
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48. — Tekirdağ Milletvekii Salih Alcan'm, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 48 inci sıradaki, Tekirdağ Milletveki
li Salih Alcan'ın, İçişileri Balkanından sorusu, mehil 
istendiğinden ertelenmiştir. 

49. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, sefalete 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

BAŞKAN — 49 uncu sıradaki, İzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın sorusu, geri verilmiştir. 

50. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, hububat alım fiyatlarına ilişkin Başbakandan ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 
cevabı (6/793) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'rn, Tarım Orman ve Köyişle
ri Bakanından sorusu vardır. Sayın Altunakar?. Bura
dalar. 

Cevap verecek sayın bakan?. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dere edilen suallerimin Başbakan ve Ta

rım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından şifahî ola
rak cevaplandırılması hususunda delaletinizi hünmetle-
rianle arz ederim. 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

1. Ziraî istihsalden mevsimlik hububat mubayaa
sı için fiyat tespiti hangi esaslar dahilinde ve ne za
man yapılır? 

2. Yapılan işbu fiyat tespitinin Türkiye şümu
lünde muteber ve bunun intacı için icap eden tedbirler 
alınıp murakabe yapılmakta mıdır? 

3. Yapılmakta ise : 
a) Mubayaada; ilan edilen fiyat ile tediye edilen 

ücret arasında niçin bariz bir fark ortaya çıkmakta
dır? 

b) Aynı tarladan istihsal edilmiş, aynı kümeden 
çuvallanmış; fakat ayrı iki vasıta ile muayyen ofise 
getirilen hububata niçin iki ayrı fiyat verilmektedir? 

4. a) '28 Eylül ara seçimleri münasebetiyle (mil
letvekili seçimi yapılan muayyen vilayetlerde TMO'nın 
hububat mubayaasında evsaf tespiti sırasında civar 
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vilaeytkre nazaran daha müsamiahaılı davranıp, daha 
yüksek fiyat tediyesi yapıldığı hususunda günlük ga
zetelere akseden haberler doğru mudur? 

b) Doğru ise, fiyat tespiti hususunda hükümetin 
'kıstas olarak aldığı esaslarla bu fiilin terviç ve telifi 
;kaM midir? 

c) Keza, tatbikat ve davranışın hükümetin be
yanlarıyla, demokratik adil 'bir rejim idaresinde tena-
'kuz teşkili etmez imi? 

d) Hadisenin şüyuu muvacehesinde müsebbipler 
hakkında bugüne kadar ıbiır tahkikat ve takibat açıl
mış mıdır? Netice nedir? 

BAŞKAN — Buyurun sayın bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN ((İstanbul) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Diyarbakır Milletvekili Sayın 
Malhmud Altunaikar'ın sorularına cevap arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. 

Hububat destekleme baş alım fiyatları, her yıl 
Bakanlar Kurulunca, gerek üretici ve gerekse tüke
ticiyi korumak amacıyla, bütün faktör ve kriterler 
dikkate alınmak 'suretiyle tespit ve ilan olunmakta
dır. Bu faktör ve kriterleri kısaca arz etmek istiyo
rum. 

Birincisi : Taban fiyat politikamızın esasını, çift
çimizin alınterinin değerlendirilmesi ve karşılığının ve
rilmesi teşkil eder. 

İkincisi : Ürünün çiftçiye maliyeti dikkate alın
maktadır. Tespit edilen fiyatın, maliyetin üzerinde ol
ması önemli bir husustur. 

Üçüncüsü : Enflasyon dikkate alınmaktadır; tabi
atıyla, ürün kalitesine göre de baremLer teşekkül et
tirilin ektedir. 

Şimdi 'burada Saym Altunakar, «Mubayaada, ilan 
edilen fiyat ile, tediye edilen ücret arasındaki fark ne
den ortaya çıkmaktadır?» diye sormaktadır ki, sual
lerinden asıl biri budur. 

Efendim, bizim ilan ettiğimizde, farz ediniz ki, 
birinci grup ekmeklik buğday için. temmuz ayında 
başfiyat olarak 80 lira verilmiştir. Tabiatıyla, buğ
dayın içerisindeki yalbancı maddeye göre, baremde 
onun karşılığı neyse, ona göre bir tenzilat yapılacak
tır. 

İkinci husus da, bu barem farkından sonra teşek
kül eden fiyat üzerinden çiftçiye bedel karşılığı öde
nirken, yüzde 7 stopaj alınır. Bundan başka, «Asker 
ailelerine yardım» diye ufak yekûn teşkil eden yüz
deler daha var; o "'kesilir ve ödenir, yani barem fark

ları düşülür, üzerinden de yüzde 7.3 civarında diğer 
kesintiler yapıldıktan sonra, çiftçiye net olarak pa-
•ası verilir; fark buradan kaynaklanmaktadır. Bunun 
1 ışında başka bir fark bahis konusu değildir. 

Malumları olduğu üzere, geçmiş yıllarda hasat 
dönemine yakın tarihlerde ilan olunan hububat fiyat
ları, ilk defa olarak geçen yılın ısonunda, birkaç ürün 
için, aralık ayında ilan edilmişti. Bu yıl, Türkiye Cum
huriyeti tarihinde ilk defa olarak, tarlaya ekilen ta
rım ürünleri fiyatları ekim ayı başında ilan edilmiştir. 
Bu, yıllardır beklenen bir hadiseydi ve yıllardır üze
rinde çok şey söylenmişti; ama onu yapmak da bizim 
hükümetimize, Anavatan Hükümetine nasip olmuş
tur. 

Tespit ve ilan edilen fiyatlar, Toprak Mahsulleri 
Ofisi işyerlerince belirlenen esaslar dahilinde uygu
lanmakta ve yetkili elemanlarca da kontrolü yapıl
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, ilan edilen destekleme alım fi
yatları, başfiyatlara esas olan fiyatlar olup, ürünün 
kalitesine göre de taban fiyatları tespit edilmektedir. 
önergede bahsedilen fiyat farkı, biraz evvel izah et
tiğim gibi, buradan kaynaklanmaktadır. 

Önergede ifade edildiği şekilde, aynı tarladan is
tihsal edilen; fakat ayrı vasıtalarla değişik ofis iş yer-
'erine götürülen hububata, ciddî bir teknik hata yapıl
madığı takdirde, değişik fiyat verilmesi mümkün de
lildir. 28 Eylül ara seçimi münasebetiyle seçim yapı
lan illerde hububat mubayaasında müsamahalı dav-
ranılarak, daha yüksek fiyat verildiği hususunda bası
na akseden haberlerin gerçekle herhangi bir şekilde 
iligisi de bulunmamalktadır. 

Arz eder, yüce heyetinizi de saygılarımla selamla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. -
Sayın Altunakar, bir açıklamanız olacak mı? 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altunakar. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, Büyük Millet Meclisinin kıymetli aza-
l'arı; tevcih ettiğim sual münasebetiyle muhterem Ba
kanın ihtiyar buyurdukları izahat için kendilerine te
şekkür ederim. İhtiyar diyorum, çünkü sualim mutat 
bir sual mahiyetinde değildi. 

Sual demek, bir şey hakkında istifsar etmek, is
tifham etmek, onu sormak demektir; fakat belli olan 
bir şey için, elbette ki, sual sorulmaz. Benim sualim, 
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daha ziyade, bir isticvap ve bir istizah mahiyetindey
di; yani, yapılan bir tasarrufun mufhasebesinin bu
rada veri Imesi demektir. 

Bu girişten sonra, hemen 'belirteyim ki, sayın Ba
kan, suallerimin bir kısmına cevap vermek suretiyle 
(bazı itiraflarda bulunmuş ise de, aslında, verdikleri 
osvap, suallerimin tamamı açısından Ibeni tatmin et
miş değildir arkadaşlar. 

Kendileri itiraf buyurdular, farzımuhal «80 lira» 
dediler; 'ama buğday fiyatı olarak kilo başına 65 lira 
verilmişti. Bu buğday, zaten şu ve hu sebeplerle en 
az 15 lira düşürülüyor ve onlardan ıstopaj ve asker ai
lelerine yardım» derken, 65 liralık buğday fiyatı, 30 
lira olarak ancak köylünün eline geçiyordu. 

Sayın (Bakan, «Enflasyona göre, bazı kriterlere 
göre» diyor. 

Her gün yapılan zammı ve husule gelen enflas
yonu, verilen fiyatın karşılaması imkânı yoktur. 

Sorumda, aynı tarladan, aynı kümeden çuvalla-
ntp ofise getirilen hububata değişik fiyatlar takdir edi
liyor, demiştim. Bu doğrudur. Kendileri, müfettişleri 
veya vazifelendireceği diğer memurları vasıtasıyla eğer 
bunu tetkik ettirirlerse durum olduğu ıgibi meydana 
çıkacaktır. 

«28 Eylülde, seçim yapılan yerlerde bir fiyat far
kı yapılmamıştır» buyurdular burada. 

Arkadaşlar, bu, hepimizin gözünün önünde cere
yan etti. Seçim yerlerinde geziyordunuz; yollarda 
kum bırakılmış, buldozer' köşede duruyor, öbür ta
raftan şu bu duruyor; «'Eğer bize rey verirseniz, bu 
yol yapılacaktır; aksi takdirde, bir daha geri gelme
yiz» denilmek istendiğini herkes gördü; gazeteler yaz
dı, fotoğraflar çekildi. Bu böyle olduktan sonra nasıl, 
«Hububat fiyatında böyle bir şey yapılmamıştır» de
nebilir? ©en, bunu ispat ediyorum. Nevşehirliler hu
bubatlarını, «Orada daha fazla fiyat veriliyor». diye, 
Ulukışladaki ofis© naklediyorlardı ve orası seçim böl
gesi ydi. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Doğrudur. 

MAHMUD ALTUMAKAR i(lDevamla) — Hür
metlerimle efendim. ıflDYP sıralarından alkışlar) 

ı BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 
ISoru cevaplandırılmıştır. 

51. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üreticilere ilişkin Sorusu ve Tarım Orman 
ve Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'in cevabı (6/794) 
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BAŞKAN — 51 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Alcan'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

İSayın Alcan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye iBüyük (Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinde doludan etkile
nen köylerin isimleri şunlardır : Bayramşah, Canhı-
dır, Subaşı, Susuzmüseüim, Tatarlı, Delibedir, Ha-
cıllı, Umurbey, Karabürçek, Çerkez Müsellim, öven
ler, Kabahüyük, Kutluğun, Parmaksız, Yürükler, Kan-
damış. 

1. Doludan etkilenen çiftçi sayısı ne kadardır? 
2. Doludan etkilenen buğday ekili saha kaç de

kardır? Doludan etkilenen ayçiçeği ekili saha kaç de
kardır? Türk Lirası olarak kaç milyar zarar tespiti yap
tırdınız? 

3. Doludan zarar gören 16 köyün çiftçilerine 1987 
ekimi için tohumluk buğday ve ayçiçeğini ücretsiz 
dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

4. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasına olan borçları
nı faizsiz olarak erteleyecek misiniz? 

5. Tarım - kredi kooperatiflerinden ekim zama
nı peşinatsız gübre dağıtarak eski borçların faizleri iş-
letilmeksizin çiftçi borçlarını ertelemeyi düşünüyor 
musunuz? 

Ayrıca bugüne kadar çok mağdur olan bu köy
lerimizdeki çiftçilerimize ne gibi tedbirler aldınız? 
Açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARTM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Tekirdağ ili Hayrabolu İlçesine 
bağlı bazı köylerde vuku bulan dolu yağışından etki
lenen çiftçi sayısı 568'dir. 

Doludan etkilenen hububat alanı, yani buğday ve 
arpa alanı olarak 100 269, ayçiçeği ekili alan topla
mı ise 118 bin dekardır. Meydana gelen zararın kar
şılığı, tahminî olarak 3 milyar 650 milyon lira civa
rındadır. 

Hububat ekili yerleri zarar gören çiftçilerin 1986 
yılı güzlük buğday tohumluğu ihtiyacını karşılamak 



T. B. M. M. B : 17 

üzere, 5254 sayılı Kanun hükümlerine göre, Tekirdağ 
Valiliği emrine 51 milyon liralık tohumluk kredisi 
tahsis edilmiştir. 

önergede ifade edilen diğer bir husus da, çiftçi 
borçlarının ertelenmesiyle ilgilidir. Tabiî afetlerden 
zarar gören bölge çiftçilerinin, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına olan borçları, bankanın kendi mev
zuatı dairesinde ertelenmiştir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili soruya gelin
ce; bu konuyla ilgili 'olarak şunları ifade etmek isti
yorum : Hayrabolu İlçesi köylerinde, dolu yağışından 
zarar gören Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarının 
borçları, mevzuat hükümlerine göre, vade tarihlerin
den itibaren bir yıl süreyle tecil edilmesi uygun görü
lerek mahalline gerekli talimat verilmiştir. 

808 sayılı Susuzmüsellim Tarım Kredi Kooperatifi 
çalışma alanına giren köylerdeki kooperatif ortakları
nın tecil talepleri ilgili kuruluşumuza intikal etmiş 
olup, tecil talimatı hazırlanmaktadır. 

Borçları tecile tabi tutulan Tarım Kredi Koope
ratifi ortağı çiftçilerin tohum ve gübre kredisi ihti
yaçları, bağlı bulundukları kooperatiflerce karşılan
makta ve herhangi bir peşinat da alınmamaktadır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.. 
Sayın Alcan, bir açıklamanız olacak mı? 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Bakana te 

şekkür ederim, efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

52. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakırefe'nin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Çakırefe?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

53. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-îş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 53 üncü sıradaki Kayseri Milletve
kili Mehmet Üner'in sorusu, izinli olması nedeniyle er
telenmiştir. 
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54. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk Ka
lınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 55 inci sırada, Tunceli Milletvekili 
Musa Ateş'in Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ateş?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
iSoru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 56 ncı sıradaki Denizli Milletvekili 
'-[alil İbrahim Şahin'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad-
!esi uyarınca ertelenmiştir. 

57. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Ağrı Milletvekili İb
rahim Taşdemir'in, Millî iSavunma Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Taşdemir?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 

58. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk İnşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806) 

BAŞKAN — 58 inci sıradaki, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

59. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Amik 
Ovasının sulama sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/807) 
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BAŞKAN — 59 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Tevfik Bilal'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Bilal?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 

v Soruyu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gıyla arz ederim. 

Tevfik Bilal 
Hatay 

1. Amik Ovasının sulanabilmesi için Menzelet 
Barajına bağlı olarak Klavuzlu mevkiinde Klavuzlu 
Barajı'nın ve Amik Ovasına su getirecek isale kana
lının inşaatına ne zaman başlanacak ve ne zaman faa
liyete girecektir? 

2. Yarseli Barajı ile sulanacak olan Amik Ova
sının bir kısmı devamlı tasjkın sulara maruz kalmak
tadır. Bu taşkın sular için ne gibi önlemler alınmış
tır? Alınmış ise yeterli midir? 

3. Gökçegöz Köyü arazilerinde takriben 4 500 
dekar araziyi sulayabilecek bir gölet inşaatı yapmayı 
düşünüyor musunuz? Yapılacaksa, su altında kalacak 
arazinin istimlak çalışmaları yapılmakta mıdır? Gök
çegöz köylülerine başka yerden arazi vermeyi düşünü
yor musunuz? 

4. Topboğazında 2 500 dekarlık araziyi sulaya
bilecek kapasitede yapımına başlanan göletin inşaatı 
ne zaman tamamlanacaktır? Etüt çalışmalarında zemin
de çatlakların tespit edildiği doğru mudur? 

5. Amik Ovası etrafındaki yağmur sularını taşı
yan dere yataklarının ıslahı ve bu derelerin Amik Gö
lünü kurutmak için açılan ana drenaja bağlanması 
için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

6. Yaz aylarında, Asi Nehrinin sularının azalma
sı, ancak komşu ülke Suriye'nin sulama ihtiyacını kar
şılamaktadır. ilkbahar ve kış mevsimlerinde suyun ço
ğalmasıyla Suriye'nin, Asi Nehri suyunu tamamen 
bırakmasıyla Hatay'da mümbit arazilerimiz taşkın su
lara maruz kalmaktadır. Bunun için ne gibi etkin ve 
kalıcı önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

StlDt TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Hatay Milletvekili Sayın Tevfik Bilafin, 
Amik Ovasının sulanması ve taşkından korunması so
rununa ilişkin sözlü ısoru önergesiyle ilgili cevaplarımı 
sunuyorum : 

1. Amik Ovasında 112 744 hektar alanın «ulan
ması, taşıkından korunması, kurutulması ve drenajını 
amaçlayan Ortaceyhan Projesıi Menzelet Sulaması 
planlama çalışmaları, 1985 yılında ikmal edilerek, ke
sin proje çalışmalarına geçilmiştir. 

Söz konusu projenin enerji sektöründe yer alan 
Menzelet Barajı ve Hidroelektrik Santralı tesisleri in
şaatı devam etmektedir. Tarım sektöründe ise, proje 
'kapsamında 'bulunan kılavuzlu Barajı ile Menzelet 
IBirinci Merhale Sulama" Projesine dahil ana 'isale ka
nalı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, 1987 yılı 
yatırım programı tasarısında teklif edilmiştir. 

2. Asi Nehri, Yarseli Projesiyle, Menzelet Sula
ma Projesinin sınırlarını teşkil etmektedir. Asi Neh
rinin taşkın ikoruıma önlemleri, Menzelet Sulama Pro
jesinde incelenmiştir. Projede öngörülen çözüme gö
re, Asi Nehri, Suriye sınırından itibaren açılacak yeni 
bir yatakla Afrin Nehrine derive edilecek ve bu nehir 
yatağında yapılacak: düzenlemelerle, taşkın suları .bü
yük Asi Nehrine aktarılacaktır. Bu şekilde Asi Nehri 
taşkınlarının önlenmesi, belirtilen projenin uygulama 
programına girmesiyle kesin çözüme ıkaıvuşturulacafc-
tli'. 

3. Hatay Merkez Gökçegöz Göleti konusu. 
Çokluca Deresi üzerinde, Bakırca Sırtı ve Çatal-

tape arasında kalan mevkide gölet yeri tespit edilmiş 
olup, 'konu ile ilgili etüt çalışmalarına devam edil
mektedir. Konu hakkında, etüt neticesine göre işlem 
yapılacaktır. 

4. Hatay - Kırıkhan - Topboğazı Göleti konusu. 
Gözüm Deresi üzerindeki Altınözleri mevkiinde 

tespit edilen gölet yerinde etüt çalışmalarına başlan
mış; yapılan temel sondajı sonucu, birinci aks yerinde 
zemin uygun bulunmamıştır. Aynı 'dere üzerinde etüt 
çalışmalarına devam ©dilmektedir. Konu hakkında, 
etüt neticesine göre işlem yapılacalütır. 

5. Amik Ovasının drenaj sistemi, yukarıda belir
tilen Ortaceylhan Projesi Menzelet Sulaması kapsa
mında çözümlenmiş, sulamadan dönen sularla birlik
te yan dere tahliyelerini de içeren drenaj sistemi, 
anılan projede önerilmiştir. Bu amaçla mevcut tahliye 
'kanallarında yapılacak onarımlar yanında, ilave yeni 
kanallar da açılacaktır. 

6. Ortaceyhan Menzelet projesiyle, Amik Ova
sında sulanabilir tüm arazilerin sulanması planlanmış
tır. Bu projede su kaynağı Ceyhan Nehri olup, yaz 
aylarında Asi Nehrinden sulamada yararlanma düşü-

78 — 



T. B. M. M. B : 17 22 . 10 . 1986 O : 1 

nülmemıektedir. Hatay'da verimli arazilerin taşkından 
korunması, yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen 
projenin uygulamaya konulmasıyla gerçekleşecektir. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bilal, bir açıklamanız olacak mı? 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Bvet efendim. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bilal. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başikan, de

ğerli milletvekilleri; sayın hakana açıklamaları için 
teşekkür ederim. Ancak, «Yapılacak, programa alın
mış, alınacak» şeklindeki açıklamalarında, sadece bu 
dönem iktildarının değil, geçmiş dönemdeki iktidarın 
da suçu vardır. Çünkü ibiliyorsunuz, Amik Ovası, dün
yanın en mümbit arazisine sahip olan bir ovadır. 

Düşününüz ki, Doğu Anadolu'da mümbit bir ova 
teşkil etmek için milyarlarca Türk Lirası harcanır
ken, şu an elimizde bulunan ve çok mümbit bir ara
ziye sahip olan Amik Ovası sulama işlemleri yeraltı 
sularından yapılmaktadır; ama yeraltı sularındaki ki
reç miktarının yüksek: olması dolayısıyla, topraklan 
gerçekten kıraçlaşmakta ve verimsiz duruma düş
mektedir. 

Hatay, aşağı yukarı 200 ıb'in hektarlık bir sulana
bilir araziye sahiptir ve bumun çoğunluğunu Amik 
Ovası teşkil etmektedir. Şimdi bu Menzelet Barajı, 
hakikaten bitmiş durumdadır; ancaik Kılavuzlu Bara
jının şu ana kadar inşaatına henüz başlanmamıştır. 
Halbuki 'bu ovanın bir an önce sulanabilmesi ve bir 
an önce kurtarılabilmesi için Kılavuzlu Barajının şu 
ana kadar bitmiş olması gerekirdi. 

Amik Ovasının etrafındaki dağlardan gelen yağış 
suları, gerçekten Amik Ovasını tehdit etmektedir. 
Çünkü, dağlardan gelen seller Amik Ovasına yayıl-
malkta ve arazideki ekinleri menfi yönde ve çok kötü 
bir şekilde etkilemektedir. Ayrıca, ova etrafında bulu
nan derelerin ıslahı ile, Amik Ovasının kurutulmasın
da kullanılan kanalın, ana kanala ıbağlanılabilmesi 
için gereken çalışmalar şu ana kadar yapılmamıştır. 

Yarseli Barajı da Amik Ovasının bir kısmını sula
makta ve Asi Nehrinin akışına göre. sol tarafta bir yer 
işgal etmektedir. Buradaki çalışmalar da hemen he
men 'bitmiş durumdadır. Ancaik, taşkın suları için he
nüz yeteri Önlem alınmamamış olup, yapılan proje
ler yeterli değildir. 

Asi Nehrinin Eşref iye mevkiinde, kapta j , yani su 
alma yerinden bağlayarak, Suriye sınırına kadar olan. 
Asi Nehri yatağı hakikaten yetersiz durumdadır. Ge
lecek taşkın suları, bu bölgedeki arazileri kesinlikle 
tehdit edecek nitelikte olmaktadır. 

Topiboğazı Göleti için yapılan etüt çalışmaları sı
rasında tabanda çatlak görülmüştür; ancak hu göle-
tin inşaatı da başlamış durumdadır. Yani, buraya bir -
sürü masraf yapılmış, bir sürü emek verilmiş; fakat ne 
yazık ki, Topiboğazı Göletinin etüt çalışmalarından da 
anlaşıldığı gibi, sonradan tabanda çatlaklar tespit edil
miş ve bu yatırım da böylece yarıda kalmıştır. 

Hepinizle teşekkür eder, saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilal. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

60. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Hatay Milletvekili Sa
yın Tevfik Bilal'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci madde
si uyarınca ertelenmiştir. 

61. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Coşkun Bayram'ın, Başbakandan sorusu var
dır, 

ISaym Bayram?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

62. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1BÎ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN-— 62 nci sırada, Kırklareli Milletvekili 
Sayın Erol Ağagil'in,' Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Ağagil?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

63. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

BAŞKAN — 63 üncü- sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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64. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer, takma olayına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu, soru 
sahibinin-izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 65 inci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un Başbakandan sorusu var
dır. . 

Sayın Erol?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
66. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların du
rumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

67. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Millî Savunma Bakanlığınca yaptırılan bir inşaattaki 
yolsuzluk olayını soruşturan hâkimlere rüşvet teklif 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı 
(6/815) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Soru : Millî Savunma Bakanlığınca yaptırılan bir 
inşaatta belirlenen yolsuzluk olayına- ilişkin yasal 
kovuşturmayı yapacak olan askerî yargıçlara, isim
siz bazı kişiler tarafından, 200 milyona kadar rüş
vet teklifleri veya tehdit ettikleri yolundaki ha
berlerin geçerlilik derecesini açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel, buyurun. 

ENERJİ VE TAOİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL ((Antalya) — Millî Savunma Bakan 
Vekili... 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakan Vekili ola
rak buyurun efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 16.9.1986 tarihli Milliyet 
Gazetesinde çıkan «"Millî Savunma Bakanlığındaki 
bir inşaat yolsuzluğu olayını soruşturan hâkimlere 
rüşvet teklif edildi» şeklindeki haber üzerine, Milli
yet Gazetesi Ankara Bürosu İstihbarat Şefi özgen 
Acar'ın, aynı gün Genelkurmay Askerî Savcılığınca 
ifadesine başvurulmuştur. 

Adı .geçen, İfadesinde, rüşvet ve tehdit olayıyla 
ilgili olarak, meslek sırrı nedeniyle ismini açıklaya
mayacağı bir askerî hâkimin kendisine doğrudan 
doğruya müracaat ettiğini; ihbarın ciddî olduğunu; 
bu yargıcın, müteaddit kişilerin kendisine ve başka 
yargıçlara telefonla maddî menfaat temin edebile
ceklerini belirterek, kabul etmedikleri takdirde ölüm
le tehdit ettiklerini; telefon eden kişinin, kimlikle
rini gizlemediklerini; bunlardan bir tanesinin 200 mil
yon lira teklif etmiş olduğunu anlattığını söylemiş
tir. Ayrıca, olayla ilgili işlem yapan Kara Kuvvet
leri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Dördün
cü Kolordu Kumandanlığı askerî mahkemelerine, söz 
konusu tehdit ve rüşvet olayına muhatap olan as
kerî hâkim bulunup 'bulunmadığı sorulmuş; her üç 
mahkemeden de, yazıya konu tekliflere muhatap 
askerî hâkim veya savcılık bulunmadığı bildirilmiş
tir. 

Durumu saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Erol, bir açıklamanız olacak mı? 
MEHMET SAİT BRİOL (Hakkâri) — Sayın Ba

kanın verdikleri cevaba teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

68. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol' 
un, ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı 
konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/816) 

69. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol' 
un, güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/817) 
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«BAŞKAN — 68 ve 69 uncu sıralardaki, Hakkâri 
Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, sorulan İçtüzü
ğün 97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

70. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, İstanbul 'Milletvekili 
Sayın Günseli özkaya'nın sorusu, soru sahibinin 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde plakasız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının se
bebine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan dava
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BAŞKAN — 71 ve 72 nci sıralardaki, Ka'har-
rnanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Turan Baye
zit'in soruları, soru sahibinin izinli olması nedeniyle 
ertelenmişlerdir. 

73. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Tüp-
raş, Ipraş ve Ataş rafinerilerinde üretilen benzinlere 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in cevabı (6/825) 

(BAŞKAN — 73 üncü sırada, Kars Milletvekili 
Sayın Ömer Kuşhan'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı Sayın Sudi Türel tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygıyla dilerim. 

Ömer Kuşhan 
Kars 

1. TÜPRAŞ Rafinerilerinde üretilen 'benzinin 
spektleri nedir? 

2. ATAŞ Rafinerisinde üretilen benzinin spekt
leri nedir? 

3. Bugüne kadar millî kuruluşumuz olan Petrol 
Ofisi Genel Müdürlüğünün pazarladığı yüksek ok
tantı TÜPRAŞ ürünü benzinin her Amerikan galo
nunda 1,5 kurşun tetraetil bulunduğu ATAŞ Ra
finerisinin ürettiği ve SHELL, BP ve Ibenzeri kuruluş
larca pazarlanan yüksek öktanlı 'benzinde ise, her 
galonda 2,8 ve hatta 3 kurşun tetraetil bulunduğu 
ifade edilmektedir. Bu doğru mudur? 

4. Bugün SHELL, BP ve- benzeri kuruluşlarca pi
yasaya verilen 'benzinin gerçekte oktanı yükseltil
meden rengi maviye boyanarak 91 öktanlı benzindir 
diye satıldığı söylenmektedir. Bu doğru mudur? Ba
kanlığınız bu hususta bir araştırma yapmış mıdır? 

5. ATAŞ Rafinerisinin çok eski teknoloji ürü
nü olduğu ve 'büyük bir tevsiata tabi tutulmadan 
91 öktanlı benzin üretmesinin mümkün olmadığı 
teknik adamlarca ifade edilmektedir. Bu teknik 
bilgiler doğrultusunda rafineriyi tevsi etmediklerine 
göre, yüksek öktanlı benzin üretmek için her galona 
3,5 cm3 kurşun tetraetil katıldığı iddia edilmekte
dir. 

Büyük şehirlerdeki tehlikeli boyutlara varan hava 
kirliliğinin kurşun tetraetilden ötürü daha da arta
cağı ifade edilmektedir. 

Sayın Bakanlığınızın bu konudan haberi var mı 
dır? Bu hususta ne tedbirler alınmıştır? 

6. Malumlarıdır ki, ATAŞ Rafinerisi hampet-
rolden 5 veya 6 tür mal üretir. 

Millî kuruluşumuz olan TÜRPAŞ ise hampetrol-
den 28 veya 30 tür yan ürün üretmektedir. 

Daha çok yan ürün üretilerek millî ekonomiye 
daha 'büyük 'boyutlarda katkıda bulunabilmek için 
çırpınan millî kuruluşumuzu, yalnız kâr etmek ga
yesi olan ATAŞ Rafinerisi ve sahibi kuruluşlar karşı
sında yıkıcı rekabetinden korumak için Bakanlık ve 
ilgili daireler olarak ne tedbirler alınmıştır? 

7. TÜPRAŞ'ın rafineri teknolojisindeki tadilat
larla 91 oktantı benzindeki kurşun tetraetil oranı 
galonda 1,5 cm3'e indirildiği, İPRAŞ'm ise, bunu 
mevcut haliyle, gerekli tadilatlar yapmadan, ancak 
galonda 3 cm3'e indirilebileceği iddia edilmektedir. 
Halbuki piyasada bu benzin galonda 1,5 cm3'lük 
benzin diye satılmaktadır. 

IPRAŞ ve sahibi kuruluşların Türk halkını res
men bu şekilde aldatması karşısında Sayın Bakan
lığınız ne yapmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Kars Milletvekili Sayın Ömer Kuşhan' 
in; Tüpraş, Ipraş ve Ataş rafinerilerinde üretilen 
benzinlere ilişkin -sözlü soru önergesine ilişkin ce
vaplarımı arz ediyorum : 

Cevap 1. Bilindiği üzere, yakıtların spesifikas-
yonları, o yakıtın sahip olması gereken özelliklerin 
limitlerini, yani sınırlarını belirler. Ülkemizde ha
len geçerli olan normal 'benzin spesifikasyonu 3 cm8 
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Galon Tel ve 80 oktan (iRon) numarası ile limitli ol
masına karşın, Tüpraş 1 Ekim 1986 tarihinden iti
baren 1,5 cm3/Galon Tel ve 91 oktan ('Ron) nu
marası ile limitli, mavi renkli benzin üretimine baş
lamış bulunmaktadır. 

Cevap 2, ATAŞ 'Rafinerisinde üretilen 91 ok
tanlı mavi benzinin spesifikasyonu, TÜPRAŞ Rafi
nerilerinde üretilen benzinde olduğu gibi, 1,5 cm3 

Galon Tel ve 91 oktan (Ron) ile limitlidir. 

Cevap 3. ATAŞ Rafinerisinde üretilip, Shell-
iBP - Mobil - Türk Petrol tarafından pazarlanan 
91 oktanlı mavi benzinde iddia edildiği gibi, 2,8-3 
cm3/Galon Tel bulunmamaktadır. Spesifikasyonda Tel 
miktarı 1,5 cm3/Galonla limitli olup uygulamada 
1,3 cm3/Galon civarında Tel ilave edilmektedir. 

Cevap 4. Böyle 'bir iddianın gerçekle hiçbir 
ilgisi bulunmamaktadır. Piyasaya sürülen 91 oktanlı 
benzin yeni ve spesifikasyonlara uygun olarak üre
tilen benzindir. Bakanlığımızca bütün rafinerilerde 
üretilen petrol ürünlerinin, dolayısıyla 91 oktanlı 
benzinin, evsaflarına uygun bulunup bulunmadığı 
sürekli kontrol edilmektedir. 

Cevap 5. Benzine, oktan numarasını yükselt
mek için ilave edilen kurşun tetraetil'in oktan yük
seltme kabiliyeti Galonda 3 cm3 miktarı ile sınırlı 
olup, bunun üzerindeki miktarların oktan yükseltici 
özelliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 'benzine 3,5-
•cm3/Galon Tel ilavesi söz konusu değildir. Kaldıki, 
ATAŞ Rafinerisinde yatırımı gerektiren 'herhangi 
»bir modernizasyona (gidilmeden, 1985 yılında 
0,9 - 1,2 cm3/Galon Tel ilaveli 70 bin ton ve 1986 
yılı ilk 8 ayında 56 bin ton 95 oktanlı süper ben
zin üretilmiş bulunmaktadır. Bu da, ATAŞ Rafineri
sinin aynı miktarda Tel ihtiva eden 91 oktanlı mavi 
ıbenzini rahatlıkla üretebilecek teknolojiye sahip 
bulunduğunu göstermektedir. 

Bütün bu nedenlerden dolayı, yeni tip benzinin 
hava kirliliğini artırıcı Özelliğinin bulunmaması ne
deniyle bu yönde herhangi bir önlem alınmasına 
gerek duyulmamıştır. 

Cevap 6. Gerek millî kuruluşumuz olan TÜP
RAŞ, gerekse ATAŞ Rafinerileri, Petrol Kanunu 
hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdür
mektedirler. Petrol Kanununda, millî ve yabancı ku
ruluşlar için farklı uygulamalar gerektiren hüküm
lerin bulunmaması nedeniyle, bu konuda herhangi 
bir önlem alınmamıştır. 
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Cevap 7. Bu sorudaki İPRAŞ isminin yanlış 
kullanıldığı, aslında ATAŞ'ın kastedildiği kanısın
dayım. Zira İPRAŞ Rafinerisi, TÜPRAŞ ortaklığı
na dahildir. 

ıMillî kuruluşumuz olan TÜPRAŞ ile ATAŞ Ra
finerilerinde aynı spesifikasyona uygun, aynı kalite
de 91 oktanlı ve 1,5 cm3/Galon Tel limitli benzin 
üretildiği daha önceki maddelerdeki cevaplarda izah 
edilmişti. Bu durumda, tüketicinin zararına, her
hangi bir durum bulunmadığından, bakanlığımızca 
alınması gereken 'bir tedbir de bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kusman, bir açıklamanız olacak mı? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kusman. 
ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaymaklar 'Balkanı Sudi Türel 
Beyefendiye -bana göre doğruyu ifade 'etmemiş olsa 
dahi, doğruyu kapsaımaımış olsa dahi- verdiği cevap
lar için teşekkür ©diyorum. 

Sayın milletvekillileri, bir gerçeği bir defa daha 
yaşadık -Sayın Bakanın, özellikle dikkatine sunuyo
rum- elbette M, ıben bir petrol mühendisi değilim, 
dolayısıyla petrol .rafinerilerimin teknolojisini 'bile
cek teknik 'bilgiye de sahip değilim'; ama çevreden 
bu işi bilen insanlar Türkiye'de yok değildir ve be
nim aldiğım 'bilgiler de 'bu tip, yani 'bu işin eğitimli
ni görmüş insanlardan, güvenilir kimselerden 'alınan 
bilgilerdir. 

Sayın Bakanımdan da, kendisine bu konularda 
verilecek 'bilgileri, dürüst verecek kimsellerden seçme
lerini ve ibu hususu tavsiye etmeme müsaade buyur
malarını istiyorum. 

Sayın milletveklilleri, bu konu gündeme gelip, yani 
benim gündemime geldikten sonra, araştırmaya 'baş
layınca ilginç bir manzarayla karşılaştım. Türkiye'de 
iki tane petrol rafinerisi var. Bir 'tanesi millî kuru
luşumuz olan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın 'bağlı kuruluşu olan TÜPRAŞ, ikindisi de, ya
bancı petrol şirketlerinin ürettikleri veya onların ih
tiyacı olan, onların pazarladıkları petrolleri rafine 
eden ATAŞ Rafinerisi. ATAŞ Rafinerisinin teknolo
jisi, bütün teknik adaımlarca lifade ediLmektedir ki, 
çok 'büyük bir revizyona tabi tutulmadan veya onu 
modernize edecek büyük bir yatırım yaprl'madan, 91 
oktanlı ibenzin üretmeye müsait değildir. 
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TÜPRA1Ş Rafinerisi çok daha yeni 'bir teknolo
jidir ve dolayısıyla TÜPRAŞ 91 oktanlı benzini üre-
Cebiümek için küçük 'bir tadilatla -ki o masrafı göze 
'almıştır- Türkiye'de 91 Oktanlı benzini üretmiştir. 
TÜPRAŞ'ın üretmiş olduğu 'benzini, yani ürünü pa
zarlamakla görevlendirilmiş olan veya 'bu gayeyle 
kurulmuş olan Petrol Ofisi Anonim Şirketi, hepini
zin 'malumudur ki, Türkiye'de 9,1 Oktanlı mavi ben
zini piyasaya sürmek için biır reklamı kampanyasına 
girdi. Yaptığım 'araştırmadan öğrendiğim kadarıyla, 
125 milyon lira civarında 'bir masraf yapmak sure
tiyle, bu 'benzin türünü piyasada takdim etmeye, lan
se etmeye 'başladı ve yine yaptığım araştırmalardan 
edindiğim bilgilere göre -biraz önce dediğim gibi-
teknoiojisinin çok eski olması ve hu kadar kısa sü
rede tadil edilerek 91 oktanlı benzin üretim hale ge-
ttirilmesi mümkün almayan ATAŞ Rafinerisi -ki, ya
bancı şirketler bunun ürünlerini pazarlamaktadır- bu 
dönemde, yani Petrol Ofisinin hu piyasaya girişi dö
neminde kesinlikle kendisi 'ile rekabet edemeyecek 
güçte olduğu da, sayın 'bakanlığın yetkilileri tara
fından,- ilgili kuruluşun yetkililerine defalarca şifahen 
'bildirilmiştir. Tabiî ki, millî kuruluşumuz olan Pet
rol Ofisi Genel Müdürlüğü, aldığı 'bu 'teminat karşı
sında ticarette rekabeti sağlayabilmek ve millî ku
ruluşu biraz daha kuvvetlendiröbilmıeik için, piyasa
ya, hazırladığı mavi benzini, yani yüksek oktanlı 
'benzini sürmeye başlayacağı günlerde- hangi gizli 
ellin işe girdiğini kimseden öğrenemedim, yaptığım 
bütün araştırmalarda bir noktaya kadar gidiyorum, 
kamu görevlilerinin ağzı o bir noktada kilitleniyor, on
dan daha dilerisin almam', şu anda milletvekili dahi 
olsam benim için mümkün değil- ATAŞ Raf inerisli-
nin üretmiş olduğu ve yabancı petrol şirketlerince pi
yasaya sürülen benzin için, daha evvel «91 oktanlı 
benzin olarak piyasaya sürülmesi mümkün değildir» 
diyen yetkilli'ler, belidi bir süre sonra, ATAŞ Rafi-
nerisıinin üretmiş olduğu benzini pazarlayan şirketlere 
de, bu benzini piyasaya sürme müsaadesini vermiş
lerdir. Dolayısıyla, bu •şekilde, millî kuruluşumuz 
olan Petrol Ofisi 125 milyon Dira gibi bir reklam 
masınafını boşu boşuna yapmış ve Türk Milletinin, 
Türk insanının bu 125 milyonu heba olmuştur. Bu
nun hesabı mutlaka bir gün sorulmalıdır, sorulacak
tır. 

Diğer 'taraftan, sayın milletvekiilerd biraz önce 
Sayın Balkana, kendilerine verilen bilgilerin doğru 
olmadığını, bana bilgi veren teknik adamlara çok gü
vendiğim için, ifade etmıişıtim. 

Türkiye'de üretilmekte olan benzinin, yani TÜP
RAŞ'ın ve ATAŞ'ın 'üretmiş oldukları benzindeki 
kurşun tetraetil oranının yüksek olması, Türkiye İçin 
büyük 'tehlikedir. Aslında bu husus, bütün dünya mil
letleri için tehlike ifade 'ediyor; çünkü, kurşun tet
raetil çak zehirli bir maddedir, dolayısıyla, bunun 
bir Amerikan galonundaki aranı ne kadar düşük 
olursa, havanın kirletilmemesi bakımından o kadar 
daha uygun olan bir benzin türü olur. Şu anda veya 
bugün öğrendiğim kadarıyla, TÜPRAŞ, kurşun tet
raetil oranını binde 6,04'e kadar düşürebi'lmlş ve 
oktanı, rafine etmek suretiyle yükseltmeyi sağlaya
bilmiştir. Yalnız ATAŞ'ın bugünkü çalışma tarzıyla, 
yani teknolojisinin eskidiği nedenliyle bunu yapması 
mümkün 'değildir ve sayın bakanın da biraz önce 
ifade ettiği gibi, piyasaya sürdükleri benzinin, her 
Amerikan galonunda 3 birlim kurşun tetraetil var
dır. 

Ben şimdi Enerji ve Tabiî -Kaynaklar Balkanına, 
huzurunuzda özellikle, soruyorum : Türkiye'de, özel
likle Ankara'nın ve büyük kentlerin havasını temiz
leyebilmek için, imkânları müsait olmadığı için 50 
bin liraya alması mümkün olmayan vatandaşımıza, 
Güney Afrika'dan, 'güya havayı ıtemiizlemek maksa
dıyla getirdiğimiz kömürü yaktırmaya uğraştığımız 
bir dönemde, yabancı petrol şirketlerinin, her Ame
rikan galonunda 3 birim kurşun tetraetil bulunan ben
zini piyasaya 'sürmelerine müsaade etmeleri, biraz 
önce söylediğim, yabancı ülkelerden 'getirdiğimiz kö
mürle havayı temizlemeye çalışma prensibiyle ne de
receye kadar bağdaşmaktadır: Lütfeder bu konuda 
bir açıklama yaparlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, -toparlayın lütfen. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayım Başkan. 

Teknik adamların ifade ve benim de iddia etti
ğim -ki, kendilerine güveniyorum- şu anda piyasada 
satılan Shell, BP ve benzeri kuruluşların pazarladık
ları benzin için, «91 Oktanlı benzin değildir» denil
mektedir. Bugün bir komisyanda yaptığımız denetim 
esnasında, Petrol Dairesi »Başkanı veya Petrol Dairesi 
Genel Müdürüne de aynı soruyu yönettiğimde aldı
ğım ifade, Sayın 'Bakanın ifadesiyle çelişmektedir; 
onu da 'vurgulamaik istiyorum. Petrol Dairesi Genel 
Müdürü «Piyasada araştırma yapılmamıştır; kontrol, 
yalnız rafineri çıkışllarında yapılmaktadır ve piyasa 
araştırmasını da yakın bir tarihte yapacağız» demiş-

-lerdir. 
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Koskoca Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, aca
ba 'bundan aciz miydi? Piyasaya sürülmüş olan bu 
'benzinin/oktanlarını ve spektlerini kontrol etmek için • 
bir laboratuvarda bugüne kadar bir tahlil yaptıramaz 
mıydı ki, bu konu yaklaşık 3 aydır gündemdedir ve 
Türkiye'nin gündeminde de çok ciddî şekilde dur
maktadır? O bakımdan Sayın 'Bakana verilen bu bil-
ıgi de doğru değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bağlayınız lütfen. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, çok üzülerek 

ifade ettiğim ve öğrenince sizin de çok üzülmenizi is-
ıtediğlm ıbir konu var -Sayın Balkana ıbir 'bilgi daha 
yanlış verilmiştir- o da şudur : Türkiye'de petrol ra
finerilerinde, petrolün yan ürünü olarak- üretilen; fa
kat sayısı ne kadar çoğalltıilıırsa maliyeıti o kadar men
fi yönde etkileyen; ama Türkiye'nin ekonomisine de 
o kadar çok katkıda 'bulunan yan ürünler üretilmek
tedir. Bizlim millî kuruluşumuz olan TÜPRAŞ, bu
gün petrolden 28 yan ürün üretmektedir, ve bunu 
3Q'a çıkarma çabalan İçerisindedir; ama yaibancı şiir- | 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 

IBAŞKAN — Sayın ımıMefcvekİllerli, gündemin, «Ka
nun Tasarı ve Teklifıleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer îışller» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, «459 sura sayılı, Giresun Millet
vekilli Burhan Kara ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Ta
rih ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 
Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla Değişik 60 inci Mad
desinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Biır Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi» nin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Kanun 'teklifinin (görüşülmesi ertelenmiştir. 

ketlerin malı olan ATAŞ Rafinerisinin ürettiği yan 
ürün yalnız 5 tanedir ve göstermelik olarak da bu 
6'ya çıkarılmaktadır. 

Efendim, «Bu millî kuruluşumuzun, çok yüksek 
maliyetle yan ürün üretip, elkonomlimize katkıda bu
lunmaya çalışmasının bakanlık tarafından korunması, 
bir millî görevdir» prensibini de Sayın Bakanıma 
izlin verirlerse ıhatıırlıatımalk istiyorum. 

'Burada daha' vermem gereken çok 'bilgiler var; 
ama zananımın dolması nedeniyle ıbunları ıbir başka 
zaman zaten gündeme getireceğim. 

Sayın Bakanın, bu konu üzerine, daha millî açı
dan 'bakarak giden kimselerden bilgi almasını; dola
yısıyla, millî kuruluşumuz olan gerek TÜPRAŞ'ı, 
gerekse Petrol Ofisi Anonim Ortaklığını diğer ya
bancı sermayenin elinde bulunan şirketlere boğdur
mamasını, haksız yere onlara kazanç sağlanmama-
sının teminini kendilerinden istirham ediyor, yüce 
Meolisıi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşihan. 
Soru cevaplandırılmışitır. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er
denin; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla 
Değ'şik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 
460) 

BAŞKAN — 2 nçi sıradaki, 460 S. Sayılı «Ispar 
ta Milletvekili Fatma Mihriban Erden'in; 4.11.1981 
Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
17.8.1983 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla Değişik 58 
inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» nin görüşme
lerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Yok. 

Hükümet daha önce de bir defa 'bulunmadığı için, 
şimdi bulunmasa da görüşmelere geçebiliyoruz. 

Görüşmelere geçiyoruz. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, İçtüzü
ğün ilgili maddesi gereğince, bu Yasa teklifin'in ve 
'komisyon raporunun komisyona liade edilmesini talep 
©diyoruım. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — İçtüzüğün 89 uncu maddesine gö

re, bir defaya mahsus olmak üzere komisyona iade 
ediyoruz. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İçel İlinde 
Üniversite kurulması için yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1355) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunmuş bulunduğum soru önergemin 

Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılık etmenizi saygı ile arz ve istir
ham ederim. 

Edip Özgenç 
İçel 

içel İlinde üniversite kurulması ile ilgili yapıl
makta olan çalışmalar malumlarınızdır. Bu konuda 
ileride müstakil üniversiteye geçişi sağlayacak ni
telikte görülen Çukurova Üniversitesinin Batı Kam
pusu adıyla Erdemli Alata'daki Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsünün arazi ve tesislerinde bu üni
versiteye 'bağlı enstitü, fakülte ve bölümlerin kurul
ması ile ilgili 27.5.1986 gün v e O7O0.1/388-4551 sa
yılı yazı ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü bu 
konuyu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif 
olarak sunmuştur. 

Bu durum karşısında : 

Soru 1. Müstakil üniversiteye geçişi sağlayacak 
nitelikte görülen Çukurova Üniversitesi Batı Kam
pusu adıyla Erdemli Alata'daki Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsünün arazi ve tesislerinde ve bö
lümler {akademik 'birimler) kurulması' ile ilgili ça
lışma ve düşünce var mıdır? 

Soru 2. Bu konudaki varılmış bir kararınız var 
mıdır? 

Sayın milletvekilleri, 'gündemimizde bugün için 
görüşülecek 'başkaca bir konu bulunırnamaikbadır. 

Gündemde 'bulunan konuları görüşmek için, 23 
Ekim 1986 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere hMeşlimıi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.42 

Soru 3. ' Böyle bir karar var ise hangi tarihte 
gerçekleşecektir, 

Soru 4. Bu tesislerin Çukurova Üniversitesine 
devri düşünülmekte midir? 

Soru 5. Bu çalışma ve teklife Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı nasıl bakmaktadır, karşı çıkıl
dığı doğru mudur? 

Soru 6. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünün 
yukarıda tarih ve numarası yazılı teklifine nasıl bir 
cevap verilmiştir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 21 . 10 . 1986 

Spor Bakanlığı 
Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 

Sayı : Üniv - 86 - 31556 
Konu : İçel 'Milletvekili Edip özgenç'in 

yazılı soru önergesi 

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

Müdürlüğünün 6.10.1986 tarih ve 18/106-1992-05596 
sayıh yazısı. 

İçel Milletvekili Edip özgenç tarafından Baş
kanlığınıza verilen ve Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen yazılı soru 'önergesi incelenmiş ve konuya 
ilişkin gelişmeler aşağıda özetlenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda Çukurova Üniver
sitesi Rektörlüğü 27.5.1986 tarih ve 4551 sayılı ya
zısı ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait 
Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araş
tırma Enstitüsünün arazi ve diğer tesislerinin üni- „ 
versitelerine devredilmesi halinde burada halen yü
rütülen tarımsal hizmetlerde en ufak bir aksama 

VI, — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 
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olmaiksızın tüm tarımsal faaliyetlerin 17 Profesör, 42 
Doçent, 19 Yardımcı Doçent ve 160 master ve dok
tora- öğrencisi ile birlikte devam ettirileceğini, «Çu
kurova Üniversitesi İçel Batı Kampusu» adıyla ön
celik sırasına göre Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Çevre sorunları Araştırma Enstitüsü Güzel Sanat
lar, Hukuk, Orman ve Deniz Bilimleri Fakültele
rinin kurulabileceğini, ileride yeterli gelişmeye sahip 
olduğunda müstakil bir üniversite hüviyetine sahip 
olabileceğini'bildirmiştir. 

Ayrıca adıgeçen üniversitenin Alata Bahçe Kül
türleri Araştırma Enstitüsünün arazi ve tesislerinin 
üniversitelerine devri talebi Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan

lığına iletilmiş ve sözkonusu devrin gerçekleştiril
mesi istenilmişse de ilgili Bakanlık 23.7.1986 tarih 
ve 54327 sayılı yazısıyla devrin mümkün görülme
diğini belirtmiştir. 

IBu durum üzerine Çukurova Üniversitesi Rek
törlüğüne taleplerinin adıgeçen Bakanlıkça uygun 
görülmediği bildirilmiştir. 

Bu konuda Bakanlığımız ve Yükseköğretim Ku
rulu Başkanlığınca bir karar alınmamıştır. 

Arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı 

..<... ....>.. ^ > Q < 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

17 NC1 BİRLEŞİM 

22.10.1986 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

•1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676)(1) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gîbi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

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

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yıü 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan İhracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

. i l . — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
tn, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine üişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

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

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

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



15. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaTbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

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

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleştiri
len canlı hayvan ihracatına ilişkin Devilet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

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

20. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak ili 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

21. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

22. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

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

25. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
üPetrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

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

27. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

28. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

29. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

30. — Sinop Mületvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Baş/bakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

31. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkih Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

32. —̂  İçel Milletveküi Edip Özgenç'in, hayalî ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

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

34. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

35. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir ilinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

36. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve (kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup 'bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

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

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



39. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişlerd Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

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

41. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yüdırım'ın, 
Kayseri İlline 1986, 1987 ve 1988 yularında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) (1) 

42. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara MÜşkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

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

44. — İstanbul Milletveküi Hüseyin Avni Güler' 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

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

46. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

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

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

49. '•— İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, sefalete 
karşı alınacak tedbirlere iişkin İçişlierd Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 
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i 50. — Diyarbakır Milletvekili Mabmud Altunakar' 
in, hububat alım fiyatlarına ilişkin Başbakan ve Ta
nım Orman ve Köyişleri ©akanından sözlü soru öner-
gesli (6/793) 

51. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te-
kürdağ - Hayraıbolü llçeslinıe bağlı köylerde doludan 
zarar gören ürettioMlere İişkiin Tarım Orman ve Köy
işleri Balkanından sözflti soru önergesi (6/794) 

52. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarmıısakh EğMm, Spor ve Turistüc Tesis-
lıerine İlişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

53. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-Iş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına (ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

54. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya Miskin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

55. — Tunceli Milletveküi Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalanmak içlin uygulandığı Mdia edilen 
yönteme üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

56. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okuUaua ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlk ve Spor Bakanından sözMi soru öner
gesi (6/800) 

57. — Ağrı MületvekMi ibrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldlğı İddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

58. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 

I firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806.̂  

59. — Hatay- Milletvekili Tevfik Bilal'in, Amik 
I Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

60. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 

I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 



61. — Adarıa Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

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

63. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
1983-1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

64. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

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

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

67. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Millî Savunma Bakanlığınca yaptırılan bir inşaatta
ki yolsuzluk olayını soruşturan hâkimlere rüşvet tek
lif edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/815) 

68. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl Hinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

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

70. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nınT 

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

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde plakasız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

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

73. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Tüpraşr 

Ipraş ve Ataş rafinerierinde üretilen benzinlere iliş
kin Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/825) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma 
tarihi : 28.5.1986) 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla 
Değişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 


