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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARİ 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Doğu Anadolu'nun 1986 - 1987 
kış dönemi kömür sorunu konusunda gündem 
dışı konuşması. 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — 3317 sayılı «6136 sayılı A'teşili Silah

lar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanununun 7 nci Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanuncun, bir defa daha gö
rüşülmek üzere iade edildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1181) 

2 . - 5 i"lde uzatılması TBMM'ce 4.6.1986 
tarihinde onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; 
Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Sürt ve Van 
illerinde, 19.11.1986 günü saat 17.00'den iti
baren 4 ay süre ile uzatılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/1179) 
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Sayfa 
3. — İti ilde uzatılması TBMM'ce 4.6.1986 

tarihinde onaylanmış bulunan olağanüstü ha
lin; Ankara, İzmir ve Kars illerinden, 
19.11.1986 günü saat 17.00'den geçerli olmak 
üzere kaldıriilmasına; Adana, Ağrı, Bingöl, 
Elazığ, Hatay, istanbul, Şanlıurfa ve Tunce
li illerinde, 19.11.1986 günü saat 17.00'den iti
baren 4 ay süre ile uzatılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/1180) 492:501 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 502 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 502 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı :(6/(68'2) 502 

2. — İstanbul Milletvekilli Günseli Öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne ıgibi 
önlemler alındığına ilişkin IBaşbakandan söz
lü soru önerigesi (6/596) 503 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/59'8) 503 
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Sayfa 
4. — İçel Milletvekili - Durmuş Fükri 

Sağlar'ım, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavı
na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısımdaın sözlü soru önergesi (6/693) 503 

5. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'ln, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia ©dillen ilki ölüm olayına 
ilişkin, içişleri Batanından sözlü soru önerge
si (6/610) , 503 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
foantoğlu'nun, Veş-tel Elektronik Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 503 

7. — Erzurum Milletvekilli- (Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaiklanna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi ((6/700) 503 

8. — Trabzon Mllle'tvükili Osıma-n Ba-
hadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet (görevlilerine ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/7012) 503 

9. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞ'SAN " 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/631) 503 

10. — Erzurum Milletvekilli Hilmi 'Nal-
banCoğkı'nun, Erzurum depremzedelerinin kre
di borçlarının ertelenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü som önergesi 1(5/758) 504 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, ıBavyera Televizyonunda gösterilen bir 
filme ilişkin Başbakandan •solü soru önergesi 
(6/696) 504 

12. — 'Balıkesir Milletvekili Davut Alba-
cıigil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticileri
nin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 504 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Üil-
ıkemizde uygulanan kur politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/772) 504 

14. — İstanbul Mlılbtvekiii »İbrahim Ural' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolü 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başlbakandan 
sözlü soru önergesi (6/7412) 504 

15. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cııgil'in, Balıkesir Hinde yapılması düşünü-

I Sayfa 
I len Merkez Küültür Sitesine ilişkin Kültür ve 
I Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/75 i) 504 
I 16. — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, 
I Anavatan Partisi Merkez ıKarar ve Yönetim 
I Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum ve 
I kuruluşlarda görev alanlar bulunup bulunma-
I dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/819)) 504 
I 17. — ilçe! Milletvekilli Durmuş Fiıkri 
I Sağlıar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia 
I edilen bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak 
I yapılan işlemlere ilişkin 'İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/826) 504 
18. — Tokat Milletvekili Enver Özcan' 

I in, davası devam eden bir gazete hakkındaki 
I beyanına ilişkin Başlbakandan sözllü soru öner

gesi ^6/767) 504 
I 19. — Erzurum Milletvekili Hilmi 'Naıl-

bantoğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve-Ma-
I yıs aylarında yurt dışına giden üs't düzey gö-
I revülerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 504 

I 20. — Kayseri Milletvekili MuzaJfifer Yıl-
dırım'ın, Kayseri îline 1986, 1987 ive 1988 
yıllarında yapılacak yatırımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/834) 504 

I 21. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
I Ikaya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz 

aleyhine verdikleri beyanatlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/775) 504 

22. — 'Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri 
büyükşebir ve ilçe 'belediyelerine bağışta bu
lunan gerçek ve tüzelkişilere ve bağış miktar-

I larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
. öneıigeai (ö/W9) 505 

23. — Edime Milletvekili Türkân Turgut 
I Arıkan'ın, Sürnıerbanka bağlı bazı müessese

lerin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 1985 
yıllarında yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in cevabı 
1(6/854) 505 

24. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, yaşama ve yasal çalışma bakılarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan syzlü soru önergesi '(6/778) 505 

•25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
}. Arıkan'ın, Sümeıbaınlka bağlı bazı müesses'e-

484 — 



T. B. M. M. B : 25 13 . 11 . 1986 0 : 1 

İıerin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 1985 
yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet. 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/856) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sümerbanka bağlı bazı müessese
lerin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 
1985 yıllarında yapılan 'ödemelere ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

27. — 'Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 'bağlı ortaklık statüsündeki ibazı 
şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri
ne 1984 ve 1985 yıllarında yapılan ödemelere 
iSiışükn Devlet Balkanımdan sözlilü soru önerge
si 06/1858) 

28. — ifstaa'bul Milletvekili Hüseyin Av-
ni Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı 
yapılan işlemlere ve kamu iktisadî teşebbüs
lerinin satışına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/780) 

29. — Siirt 'Milletvekili Mehmet Abdur-
rezak Ceylan'ın, Gaziantep.Güneydoğu Tarım 
Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin 
EM'AK A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 

30. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
'bazı 'bölgelerde alkollü içki tüketiminin ya
saklandığı iddiasına ilişkin Barbakandan söz-
ılü soru önergesi (6/860) 

31. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İh
san Hastürk'ün, belediyelerce yurt dışından 
kredili temin olunan iş makinelerinin 'bede
line ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/873) 

32. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'num, dış ülkelere seVked ilmek 
üzere iskenderun'da depolanan dizel ve fuel -
oil 'bir şirket tarafından gemilere yakıt olarak' 
verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

33. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kı
sa vadeli dış borçlanma miktarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8612) 

34. — Sinop Milletvekili 'Barış Çan'ın, 
1986 yılı Ekim ayında yeni bir istikrar pa
keti uygulanacağı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/863) 
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35. — Sinop 'Milletvekili Barış Çan'ın, 
ülkemizde gelir dağılımı anketi yapılmaması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/864) 

3)6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
baritöğlun'un, toplu konut kredilerinin dağı
tımına ve denetimine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/865) 

37. — Hatay Milletvekili 'Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, transit yakıt taşumacılı-
ğına ve satışlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türerin ceva
bı (6/867) 

38. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
çay üreticilerinin AKPA Firmasından alaca
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/868) 

39. — Adana Milletvekili Metin ÜstüneT 
in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nunun emniyet mensuplarına uygulanmadığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/782) 

40. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Ulşak Valisi tarafından bir öğret
menin görevinden alınma nedenine ilişik in İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

41. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin İçişleri Bakanından Sözlü soru öner
gesi (6/789) 

42. — Manisa Milîetivekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, Ayvalık - Sarmısakiı Eğitim, Spor 
ve Turistik Teslislerine ilişkim Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 

43. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Yol - İş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin 
kongreden çıkarılmaya davet edildikleri id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/797) 

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

45. — Tunceli Milletvekilli- Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan-
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Sayfa 
dığı iddia ©dilen yönteme ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/799) 508 

46. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahinin, yurdumuzdaki okullara ve öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 508 

47. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî kre
diye dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1874) 508 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'num, tercihli sektörlere verilen 
kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Barbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/875) 508 

49. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan 
Yıldırım'ın, Tunceli İlinde meydana geldiği 
iddia edilen bazı olaylara ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 508 

50. — Hatay Milletvekili Tövfilk Bilail'in, 
Ortadoğu ülkeler ime yapılan yaş sebze ve mey
ve ihracatında karşılaşılan güçlüklere karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) 509 

51. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAK-
TAŞ'dan alacaklarına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/877) 509 

52. — Kırklareli ıMiHervekiii Erol Ağa-
gil'im, YİBİTAS Holding Anonim Şirketinde 
bazı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü' soru öner
gesi (6/810) 509 

\ 53. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, (Kırkpınar güreşlerindeki kemer 
takma dayına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/812) 509 

54. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasıına ilişkim Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/813) 509 

55. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanlarım durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/814) 509 

56. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik .soruşturmaları sistemine 

Sayfa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/817) 509 

57. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı 
sözcüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/82)1) 509 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, bir milletvekili adayı
nın ara seçim gezinenimde, plaka yerime soya
dının yazılı olduğu levha taşıyan bir araçla 
dolaştığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/822) . 509, 

59. — 'Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Onur îşhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin 'Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824) 509 

60. — 'Kırklareli MiUetvök'iil'i Erdi Ağa-
gil'in, bir milletvekiline Anayasanın 82 nci 
maddesine ıgöre Balkanlar Kurulunca geçici 
görev verilmesine ilişkin Türkiye Büyük (Mil
let Meclisi Başkanımdan sözlü soru önergesi 
(6/831) 509 

61. <— Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
ara seçimlerde yapıldığı iddia edilen bir pro
pagandaya ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/827) 509 

62. — Denizli 'Milletvekili Halil İbrahim 
Şahinin, Marmaris Aktaş mevkiindeki or
manlık alanın intifa hakkının Türkiye Zi
raatçılar Derneğine verilmesine dair taahhüt 
senedinin ıtek taraflı olarak feshedildiği id
diasına ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi •(6/82)8) 509 

63. — istanbul Milletvekili Ömer Necati 
Cengiz'in, Çamlıca - Gebze ekspres yol gü-
zergâhındalki gecekonduları yıkılan vatandaş
ların durumuma İlişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 510 

•64. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgiTin, Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sa
nayi kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz 
yönde etkilediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan- sözlü soru önergesi (6/835) 510 

65. —• Kayseri Milletvekilli Mehmet Üner' 
in, Kayseri - Develi İlçesi Kızık Köyün
de yapılmakta olan afet konutu inşaatlarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/836) 510 

486 — 
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Sayfa 
66. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-

rin'in, Diyarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Kö
yündeki bir vatandaşın ölüm nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/837) 510 

67. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan' 
m, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatı
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor İBa-
kanından sözlü soru önergesi (6/l83'8) 510 

68. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarı oğlu' 
nun, Ağrı İlinde içme suyu olan ve olmayan 
köylere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 510 

€9. — Kahramanmaraş Milletvekili M elli-
met Turan Bayeziıt'in, Kahramanmaraş - Af
şin İlçesi Arııtaış Kasabası Çatakderesi Gö-
letinin fizibilite ve proje çalışmalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 510 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - El
bistan İlçesi Ağcaşar Köyünün ebe ihtiyacı
na ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan ısözlü soru önergesi (6/843) 510 

71. — Kahramanmadaş Milletvekili Meh
met Turan 'Bayezit'in, Kalhramanmaraş 'İlin
de kaliteli pamuk yetiştirilebilmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
lişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 510 

72. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Vüoel'in, Zonguldak Kömür Havza
sında 1986 yılında meydana igelen iş kaza
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/845) 510 

73. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yüoel'in, Ordu - Aybasii-ı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri ©akanından 
sözlü soru önergesi (6/846) 510 

74. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip 
cezaevindeki mahkûmlarla illgili bazı uygula -
malara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 510 

75. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücedln, iDevlet imkânlarından yarar-
landırıldığı iddia edilen bazı derneklere iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/848) 511 

Sayfa 
76. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir' 

in, Çankırı - IDgaz İlçesi Balcı Köyünde mey
dana gelen yangından zarar gören vatandaşla
rın acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/870) 511 

77. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Kırşehir - Kaman İilçesi Sarı-
uşağı Mahallesindeki mesken yıkımı olayına 
ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/871) 511 

78. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
.Altunakar'ın, Adıyaman ve Malatya illerine 
bağlı bazı ilçelerde 1986 yılında meydana ge
len depremlerden zarar gören vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Başbakan ile Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/872) 511 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 511 

.1'. — Yozgat Miietvekili Selahattin Taf-
lıoğlu'nun, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Mil; 
letivekilleri Hakkında Anayasanın 84 üncü 
Maddesinin Uygulanmasına Dair önergesi 
ve TBMM Başkanlık Divanının Konuya İliş
kin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/929) (S. Sayısı : 472) 511 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 
sayılı Sendikalar Kanununun 28J8.1983 ta
rih ve 28'8I2 sayılı Kanunla Değişik 60 inci 
Maddesinin I inci Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sa
yısı : 459) 511 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl- ' 
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/987) 
(S. Sayısı : 491) 511 

^ •<•'• 
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I. — GEÇEN Tl 

fTBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok, Karadeniz Böl

gesindeki gezici arıcıların sorunları hakkında gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ni
san, Mayıs, Haziran 1986 Ayları Hesabına Ait Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/115) (S. Sayısı : 501) (Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, teş
vik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımına ilişkin 
(6/681), 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, sektörler 
arasındaki gelir dağılımına ilişkin (6/669), 

Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, petrol fiyatla
rındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin (6/771), 

tçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ihracat 
olaylarına ilişkin (6/795), 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, itha
latçı ve ihracatçı kuruluşlar tarafından 1.1.1984 -
30.6.1986 tarihleri arasında Hazine aleyhine açılan ve 
vazgeçilen davalara ilişkin (6/ 851), 

Sözlü sorularına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem cevap verdi; soru sahipleri 
de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

(6/596), (6/598), (6/610), (6/702), (6/709), (6/742), 
(6/751), (6/819), (6/834), (6/775), (6/849), (6/778), 
(6/781), (6/860), (6/873), (6/789), (6/797), (6/798), 
(6/799), (6/877), (6/812), (6/813), (6/814), (6/817), 
(6/821), (6/827), (6/836), (6/837), (6/838), (6/870), 
numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından; 

(6/696), (6/826), (6/867), (6/782), (6/784), (6/800), 
(6/874), (6/875), (6/876), (6/808), (6/828), (6/832), 
(6/835), (6/839), (6/871) numaralı sözlü sorular, soru 
sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından; 

(6/822), (6/824), (6/842), (6/843), (6/844) numa
ralı sözlü sorular, soru sahibi mazeretli olduğundan; 

(6/796), (6/845), (6/846), (6/847), (6/848) numa
ralı sözlü sorular, soru sahipleri izinli bulundukların
dan; 

(6/631), (6/767), (6/810), (6/831) numaralı sözlü 
sorular, soru sahipleri görevli bulunduklarından; 

(6/693), (6/780), (6/861) numaralı sözlü sorular, 
soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıkları fi
dan bir defaya mahsus olmak üzere; 

rANAK ÖZET! 

(6/682), (6/699), (6/700), (6/758), (6/772), (6/833), 
(6/854), (6/856), (6/857), (6/858), (6/862), (6/863), 
(6/864), (6/865), (6/868), numaralı sözlü sorular, soru 
sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş başka soruları 
bulunduğundan; 

Ertelendiler. 
(6/773) numaralı sözlü soru da, soru sahibi iki ce

vap gününde de hazır bulunmadığından düştü. 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun, (6/840), (6/859), (6/869) numaralı; 
Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, (6/816) 

numaralı, 
Sözlü sorularını geri aldıklarına dair önergeleri 

okundu; sözlü soruların geri verildiği bildirildi. 
Adana Milletvekili Coşkun Bayrarn'ın, (6/809) nu

maralı sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine iliş
kin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Baş
kanlıkça, gereğinin yerine getirileceği açıklandı. 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkında 
Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair 
Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Konuya İliş
kin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon (3/929) (S. Sayısı : 
472), 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Arkadaşı
nın; 5.5.1983 tarih ve 2821 sayılı Sendikalar Kanu
nunun 28.8.1983 tarih ve 2882 sayılı Kanunla Değişik 
60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu 
(2/327) (S. Sayısı: 459), 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon (3/987) (S. Sa
yısı : 491) 

Raporları üzerindeki görüşmeler, komisyon yetki
lileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından erte
lendiler. 

13 Kasım 1986 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 16.57'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Kayseri Tokat 
Mehmet Üner Mehmet Zeki Uzun 
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II. — GELEI» 
13.11.1986 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 5.11.1986 Tarih ve 3317 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir daha Görüşülmek Üze-. 
re Geri Gönderme Tezkeresi (1/807), (3/1181) (İçiş
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.11.1986) 

Teklifler 
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar

kadaşının, 2954 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon 
Kanununun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Teklifi (2/374) (Anayasa Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1986) 

2. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanun
la Eklenen Geçici 11 inci Maddenin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi (2/375) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1986) 

3. — Artvin Milletvekili Hüseyin Şen'in, 4.11.1981 

KAĞITLAR 
Perşembe 

Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinin Başlığı ile 25.12.1985 Tarih ve 3248 
Sayılı Kanunla Değişik (a) Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/376) (Millî Eğitim Ko-

j misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1986) 

Rapor 
1. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları 

Trafik Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında 21.10.1986 Tarih ve 3314 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/805), (3/1176) (S. Sayısı : 502) 
(Dağıtma tarihi : 13.11.1986) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, ba

zı bölgelerimizde motorin ve akaryakıt sıkıntısı baş-
gösterdiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1454) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.11.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvektti Abdullahim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayjsrî), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

'BAŞKAN — Türikiye Büyük Millet Meclisinin, 25 limoi Birlleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Bolu Milletvekili A. Şamil Kazokoğju'na kadar 
yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
BAŞKAN — Sayın Vural Arıkan gündem dışı 

söz istemişlerdir. 
Sayın Vural Arıkan?. Yok. 
/. — Erzurum Milletvekili Hilmi NalbantoğluTnun, 

Doğu Anadolu'nun 1986 - 1987 kış dönemi kömür 
sorunu konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Erzurum Miflletvekili 'Sayın Hilmi 
.Nalbantoğlu, Doğu Anadolunun kömür sorunlarıyla 
ilgili olarak gündem dışı söz istemişlerdir. 

'Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

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

11 Kasım günü gazeteleri açtık; hemen hemen 
hepsinde, böyle iri puntolarla kışın vahametini gös
teren yazılar var. Ne diyor?. Milliyet Gazetesin delkini 
okuyorum : «Yoğun kar yağışı yaşamı felce uğrattı. 
Ankara'da çileli yaşam : Trafik keşmekeş, kömür 
yok, su yok, 'havagazı az. Yılda 1,5 milyon ton kö
mür gereksinimi olan şehirde, şimdiye kadar yak
laşık 2CO bin ton kömür dağıtılabildi» Biraz detayı 
da okuyayım, atlayacağım : «Yoğun kar yağışı nede
niyle Ankara'da yaşam felç oldu. Kömür yokluğu 
nedeniyle iyi ısıtılamayan konutlarında, sabah titreye
rek uyanan Ankaralılar, iş yerlerine gitmek için yo
la çıktıklarında ise kapanan yollar nedeniyle tıkanan 
trafikte saatlerce beklemek zorunda kaldılar» diyor. 

Gazete daha sonra, «Çileli Yaşam» başlığı ata
rak, «Yağışsız geçen bir ilkbahar ve yazdan sonra 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere başlıyoruz. 

musluklardan ancak ilki ya da üç günde birkaç saat* 
su aktığını gören ve yetersizlik nedeniyle her gün bi
raz daha az havagazı kullanılmaya zorlanan Anka
ralıları, şimdli de kömür paniği sardı. Ankara Bele
diyesince şehirde, özellikle kış aylarında tehlikeli bo
yutlara tırmanan hava kirliliğinâ önleme amacıyla 
yaz aylarında alınan kararlar ise işe yaramadı» diyor. 
Bu kısımları ben atlıyorum; bunları Ankaralılar dü
şünsün. Eğer Ankara milletvekilleri seçmenlerinin 
donmasını istemiyorlarsa, tedbirini alsınlar. 

Bendeniz, Doğu Anadolu'nun ve özellikle Erzu
rum'un durumuna değineceğim. Gazete yine aynı şe
kilde, «IDoğu'da kar 1,5 metreye ullaştı» diyor. De-. 
vaım ediyorum, gazetenin .'bir iki yerini daha size oku
yacağım, gazete devamla : «Soğuk hava ve kar yağışı 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkisini artı
rarak sürdürüyor. Dört günden beri devam eden ya
ğış sonucu, kar kalınlığı Hakkâri'de şehir içinde 1,5 
metre» diyor; aynı konuda devam ederek, biraz da
ha aşağıda, Doğu Anadolu Bölgesinde ise, yetkililer
den haber alınabilen bölgelerden, ispir'e bağlı 32, 
Karayazı'ya bağlı 28, Tekman'ın 23, Kars'ın Göle 
İlçesinin 35, Ardahan'ın 14, Posof'un 6 ve Çıldır'ın 
17 köy yolunun kapalı olduğu bildiriliyor. Daha aşa
ğıda bir bölüm daha var; o da, Sayın Karaevli'nin bir 
beyanatıdır. Sayın Karaevli için, «IDoğu ve Güneydo
ğu Anadolu'dan sorumlu Devlet Bakam Sayın Ah
met Karaevli, erken bastıran kış için gereken tüm 
tedbirlerin alındığını söyledi. Karaevli, bu bölgeler
deki kömür ihtiyacının yaz aylarından tamamlandığı
nı bildirdi» denilmektedir. 

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Bendeniz, Sayın Karaevlti'nin beyanını gazetede 
okuyunca, dondum 'kaildim; 'inşallah Erzurumlu va
tandaşlarım soğuktan dommaımışlardır. Erzurum'da 
durum ise şu - elimde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Sudi Türel'in bir önergeme verdiği yanıt 
var; yanıt burada, 6 Kasım 1986 tarih, 2847 sayılı öner
ge yanıtıdır. Sizlere Erzurum'daki kömür durumunu 
buradan okuyayım; burada işaretledim, arzu edene 
gösterebilirimi -

Erzurum İlinin 1986 - 1987 'kömür tahsisleri : 
Aşkale linyiti olarak 63 500 ton, 
Oltu - Baılikaya ve hatta Sütfcans da dahil, 81 500 

ton, Erzurum iline tahsis edilen, 
Şımak'tan 7 500 ton. 

BAŞKAN — Sayın Nal'bantoğlu, toparlayınız efen
dim. 

HtLMl NALBANTOÖLU (Devamla) — Bitiyor 
efendim, şu i'kıi 'kısmı, müikayese vermiş olmalk için 
okuyacağım. 

(Silopi'den 5 bin ton, 
Kök kömürü olarak 20'bin ton, 

Briket 22 bin ton {Erzurum'daki briket fabrikası
nın), 

Tunçbildk'ten 10 bin ton ve 'ithal olarak da 4 500 
ton, 

Toplam 214 bin ton. 
20.10.1986 tarihi itibariyle Erzurum'a gönderilen 

kömür : 
Aşkale'den 3 724 ton, 
Oltu'dan 10 547 ton, 
Şımak'tan 2 941 ton, 
Silopi'den yok; 
Kok 10 481 ton, 
Briket 11 376 ton, 
Tunçbilek'ten 4 698 ton, 
ithal 2 860 ton, 
Toplam 46 627 ton. 
Yani, 214 bin ton ihtiyaca ve tahsise karşılık, 

20.10.1986 tarihindeki mevcut 46 bin tondur. Ayrı
ca, depoda da 4 653 ton stok var. 

ErzuruımMa kış daha eylül ayında basılar. 
20.10.1986'da, 'kışın 'başlangıç tarihinden itibaren bir 
ay geçmiş olmasına rağmen, yörenin derdinin daha 
beşte birini ancak tem'in e'bmişsüniz; bir de kar yağıp 
yollar kapanınca, Erzurumlular orada tir tir titriyor. 

Onun için ilgililerin ve bilhassa sorumlu Sayın 
Karaevl'i'nin, eğer sorumluluk duyuyorsa, bu konuya 
kesenkes elkoyması lazım geldiğine inanıyorum ve 

ilki tane ba'kanın böyle çelişkili olarak 'beyanda bulun
malarını da 'kınıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, 'konuşmanızı lüt
fen tamamlayınız efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Saygı
lar sunuyorum. (ÜHP sırallarından alkışlar.) , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 3317 sayılı «6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuncun, 
bir defa daha görüşülmek üzere iade edildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1181) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında, 5.11.1986 tarihli 

3317 sayılı Kanunun, Anayasanın 89 uncu maddesi
ne göre, 'bir daha görüşülmek üzere geri gönderildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, 
okutup 'bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 Kasım 1986 tarih ve 6921 - 27407 sayılı 

yazınız. 
İlgideki yazınıza ekli olara'k gönderilen ve Tür^ 

kiye Büyük Millet Meclisince 5.11.1986 tarihinde ka
bul edilen 3317 sayılı «6136 Sayılı AteşM Silahlar ve 
Bıçaiklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun» in
celendi. 

6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, kimlerin 
hangi 'koşullarda silah taşıya'biileceği veya mesken ya 
da iş yerinde silah bulundurabileceği hüküm altına 
alınmıştır. Bugün için üç türlü silıa'h taşıma yetkisi 
tanınmıştır, özel 'kanunlarına göre silah taşıma yet
kisine sa'h'ip olanlar; Bakanlar Kurulu Kararı ile silah 
taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel 
idare ve kamu iktisadî teşebbüsleri memur ve men
supları; Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikte 
belirtilen esaslara göre valiler tarafından izin vesika
sı olanlar. 

Yürürlükte bulunan 6136 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin 1 inci fıkrasının 1 No. lu bendi aşağıdaiki 
hükmü taşımaktadır. 

«1. Cumhurbaşkanı, Hükümet Başkanı ve üye
leri ile !bu görevde bulunmuş olanlar», 

Bu defa bent; 
«1. Cumhurbaşkanı, Hükümet Başkanı ve üye

leri, Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulun
muş olanlar», 

I Şekline dönüştürülmüştür. 
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Yapılan değişiklikle Yasama Organı Üyeleri ile bu 
görevde bulunmuş olanlara, görevlerinin devamı sü
resince ve görevlerinin sona ermesinden sonra, kanu
nen sl'l'a'h taşıma yetkisi tanınmaktadır. 

Yapılan değişiklikte üzerinde durulan husus «Dev
let Başkanı» deyiminin kullanılmış olmasıdır. 

Her ne kadar 12 'Eylül 1980 tarihinden sonra ka
bul edilen kanunlarda «Devlet Başkanı» unvanı kul
lanılmış ise de, bu düzenlemelerin kaynağını 
27.10.1980 'tarih ve 2324 sayılı «Anayasa 'Düzeni Hak
kında Kanun» oluşturmuştur. Ancak, 1982 Anaya
sasının kabulünden sonra çıkarılan 11.1.1983 tarih 
ve 2779 savdı Kanunla, 12 Eylül 1980 tarihinden son
ra kabul edilen kanunlarda geçen «Devlet Başkanı» 
deyimi «Cumhurbaşkanı» olarak değiştirilmiştir. 

Anayasamızda «Devlet Başkanı» deyimi ve ku
ruluşu 'bulunmamaktadır. Bu devimin, 12 Eylül 1980 
ilâ 9 'Kasım 1982 tarihleri dışında bir anlamı da yok
tur. 

Sonuç olarak, 5.11.1986 tarih ve 3317 sayılı Ka
nunla Anayasa dışı bir deyim» kullanıHması nedeniyle 
söz konusu Kanun, Anayasanın 89 uncu maddesi ge
reğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiş
tir. 

Arz olunur. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

2. — 5 ilde uzatılması TBMM'ce 4.6.1986 tarihin
de onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; Diyarbakır, 
Hakkâri, Mardin, Siirt ve Van illerinde, 19.11.1986 
günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/1179) 

3. — 11 ilde uzatılması TBMM'ce 4.6.1986 tari
hinde onaylanmış bulunan olağanüstü halin; Ankara, 
İzmir ve Kars illerinden, 19.11.1986 günü saat 17.00' 
den geçerli olmak üzere kaldırılmasına; Adana, Ağ
rı, Bingöl, Elazığ, Hatay, îstanbuU Şanlıurfa ve Tun
celi illerinde, 19.11.1986 günü saat 17.00'den itibaren 
4 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkere
si (3J1180) 

BAŞKAN — 'Sıkıyönetimin 'bazı illerde uzatılma
sına; olağanüstü halin bazı illerden kaldırılmasına, 
bazı illerde uzatılmasına dair Başbakanlığın iki tez
keresi vardır; sırasıyla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3.6.1986 tarihli ve 188-2/04322 sayılı yazı

mız. 
Millî Güvenlik Konseyinin (1) numaralı bildirisi 

ile bütün yurtta ilan olunan ve son olarak (5) ilde 

19.7.1986 tarihinden itibaren 4 ay süre ile uzatıl
ması Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4,6.1986 ta
rihli ve 33 sayılı Kararı ile onaylanmış bulunan sı
kıyönetimin; 

Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Van ille
tinde 19.11.1986 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay 
süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 3.11.1986 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3.6.1986 tarihli ve 188-2/04323 sayılı yazı

mız. 
19.7.1986 günü saat 17.00'den geçerli" olmak üze

re (il) ilde uzatılan ve Türkiye Büyük Millet Mec
lislinin 4.6.1986 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile onaylan
mış bulunan olağanüstü halin; 

1. Ankara, İzmir ve Kars i'Merinden 19.11.1986 
günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılma
sının, 

2. Adana, Ağrı, Bingöl, Elazığ, İstanbul, Şanlı
urfa ve Tunceli 'illerinde 19.11.1986 günü saat 17.00' 
den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 3.11.1986 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

BAŞKAN — Her iki tezkerenin mahiyetleri aynı 
olduğundan, müzakeresini birlikte yapacağız; görüş
melerin sonunda da tezkereleri ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım. 

Tezkereler hakkında açıklama yapmak üzere, hü
kümet adına Sayın İçişleri Bakanı; buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; ülke ve millet bütünlüğümüze kasteden yıkıcı ve 
bölücü terör mihraklarına kesin ve nihaî darbenin 
indirilmesini temin maksadıyla 12 Eylül 1980 tarihin
den itibaren yurt çapında sürdürülen sıkıyönetim uy
gulamalarına, 19 Mart 1984 talihinden itibaren ka
demeli olarak 62 ilimizde son verilmiş bulunmaktadır 
Halen sıkıyönetimin kaldırılmış olduğu bu illerimiz
den ll'inde olağanüstü hal ilan edilmiş olup, 5 ilimiz
de ise sıkıyönetim uygulaması devam ettirilmektedir. 

Terör ve anarşiyle mücadelede şimdiye kadar, gü
venlik kuvvetlerimizin göstermiş olduğu takdire şayan 
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değerlendirilmektedir. Bu arada, bölücü terör eylem-
leririin tamamen önlenerek, huzur ve güvenin tesisi 
için güvenlik kuvvetlerimizin takviyesi ve değişen şart
lara uyum sağlaması esas alınmış olup, terörle daha 
etkili mücadele amacıyla yeni birimler ihdas olun
muştur. 

Güvenlik kuvvetlerimizin, devletimizin varlığına 
ve demokratik rejimine karşı sürdürülen, yıkıcı, bölü
cü faaliyetlerin önlenmesi ve devlet otoritesinin te
sisi için, anayasal hak ve hürriyetleri zedelemeden, 
terörist faaliyetlere karşı devlet otoritesinin etkin bir 
aracı olarak kullanılmasına itina gösterilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisimize sıkıyönetim 
ile ilgili olarak tekliflerimizi sunmadan önce, olağanüs
tü hal ve sıkıyönetimin devam ettiği illerimizdeki olay
ları ve faaliyetlerim'izü izah etmeye çalışacağım. 

Sıkıyönetimin kaldırılıp, olağanüstü hal uygulama
sı devam eden 11 ilimizde toplam 12 saldırı, 5 çatış
ma, 1 gasp - soygun, 17 bildiri dağıtma ve pankart 
asma, 1 kanunsuz gösteri olayı meydana gelmiştir. 
Bu olaylardan en önemlilerinden biri, İstanbul'da 24 
kişimin ölümüyle neticelenen, Sinagog'a karşı yapı
lan baskın olayıdır. Bu olayın faillerinden iki tanesi 
patlama sırasında ölmüş ise de, dış bağlantısı ve irti
bat noktalarının ortaya çıkarılması maksadıyla, gü
venlik kuvvetlerimiz çok yönlü takip ve soruşturmayı 
sürdürmektedir. 

gayretler neticesinde çok önemli bir mesafe kat edil
miştir; bu yüzdendir ki, olağanüstü halin şartları aşıl
mış ve parlamenter demokrasinin tesisi mümkün ola
bilmiştir. 

Terör mihraklarının aktif kadrolarının yakalanma
sı ve örgütlerin çökertilmesini müteakip, faaliyetlerin 
asgarî seviyeye inmesiyle birlikte sıkıyönetim, bugün 
sadece Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Van il
lerimizi kapsayan bölgeye inhisar ettirilmiş bulun
maktadır. Ancak, güvenlik kuvvetlerimizin takibin
den kurtularak yurt dışına kaçabilmiş olan bazı terö
rist unsurlar, çeşitli ülkelerde Türkiye'ye karşı düş
manca emeller besleyen güçlerle ittifak halinde, ülke
miz aleyhindeki faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yurt 
dışında, yalan ve iftiraya dayalı propaganda kampan
yaları düzenleyen bu şer mihraklar, geçmişte sebep 
oldukları cinayet ve kanlı olayları göz ardı ederek, de
mokrasi havarisi rolünü oynamaktadırlar. Yurdumuz 
üzerindeki emellerini gizlemeyen düşman güçlerin pro
paganda aracı haline gelen bu hainlerin gerçek yüz
leri her geçen gün biraz daha ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, doğu ve güneydoğu bölge
lerimizde' güvenlik güçlerimize ve halka karşı terör 
eylemlerine tevessül eden bölücülere de, yurt dışın
dan barınma, eğitim ve her türlü silah, teçhizat des
teği sağlandığı, müteaddit defalar Yüce Meclisinize 
arz edilmişti. 

Bölücü eşkıyanın sınırlarımızdan vaki sızmalarına 
karşı alınan güvenlik tedbirleri sistemli bir şekilde 
artırılarak, sürdürülmektedir. Bu meyanda fizikî en
gel sistemi uygulamasına da geçilmiştir. 

Ayrıca, bölgedeki illere öncelik verilerek, güvenlik 
teşkilatının, personel, araç - gereç bakımından üst se
viyeye çıkarılmasına, lojman ve diğer sosyal imkânla
rın artırılmasına da önem verilmiştir. 

Bölücü terör örgütünün Ağustos 1984'ten itibaren 
devam eden eylemlerine karşı bölgede alınan tedbir
ler ve başlatılan operasyonlar neticesinde faillerinin 
önemli bir kısmının yakalanması ve saldırıların azal
tılması sağlanabilmiştir. Bununla beraber, bölgenin 
coğrafî yapısı, yerleşim alanlarının son derece dağı
nık olması ve ulaşım güçlükleri sebebiyle, terörist 
eylemlerin, kısmî de olsa vukuuna yol açmakta, eş
kıyanın sınırlarımızdan sızmasının önlenmesi ve taki
bi mümkün olamamaktadır. 

İran - Irak Savaşının halen de sürmesi sebebiyle, 
bu devletlerin sınırlarımıza mücavir alanlarında tam 
kontrolü sağlayamamalarının, bölücü eşkıyanın bu 
alanlarda güvenlik içinde barınmasına imkân verdiği 

Dönem içerisinde sıkıyönetim uygulaması sürdü
rülen Diyarbakır, Hakkâri, Mardin ve Siirt'te top
lam 14 saldırı ve 14 çatışma olayı vuku bulmuştur. 
Ayrıca, Mardin'de 1 patlama, Mardin ve Hakkâri'de 
Ter gasp - soygun, Hakkâri'de 2, Mardin ve Siirt'te 
l'er bildiri dağıtma ve Hakkâri'de 1 pankart asma 
olayı cereyan etmiştir. Bu olaylar sonucunda 19 gü
venlik görevlisi şehit olmuş, 21 vatandaş hayatını 
kaybetmiş, 3 terörist ölü olarak ele getirilmiştir. 

Belirtilen dönem içerisinde meydana gelen saldırı 
ve çatışma olaylarında, aynı süreyi kapsayan bir ön
ceki döneme nazaran, nispî bir azalmanın olduğu an
laşılmaktadır. B14 azalmanın, bölücü eşkıyanın sınır
larımızdan sızmasının önemli ölçüde engellenmesi ve 
daha önce kullanılan intikal yollarının güvenlik kuv-
vetlerimizce kesilmesi sebebiyle meydana geldiği; ay
rıca, bölgedeki güvenlik teşkilatımızın bir plan da
hilinde takviye edilmesin'in, eşkıyanın harekât alanım 
asgarî seviyeye indirdiği değerlendirilmektedir. 

Yıkıcı - bölücü örgütlerin yurt çapında yürüttük
leri propaganda faaliyetlerinin bir önceki döneme nis
petle azaldığı dikkati çekmektedir. Güvenlik kuvvet-
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terimizin sürekli taklibi sonucu, illegal yıkıcı örgütle
rin büyük yerleşim alanlarındaki faaliyetlerinin as
garî seviyede kaldığı ve bu sebeple bildiri dağıtma, 
yazı yazma ve pankart asma olaylarının azaldığı 
müşahede edilmektedir. 

Olayları müteakip güvenlik kuvvetlerimizce yürü
tülen operasyonlar sonucunda, illegal sol keşfimden 
523 militan, 4 otomatik silah, 26 tabanca, 506 mermi, 
12 bomba 1 fünye ile birlikte; bölücü kesimden 328 
militan, 24 otomatik silah, 17 tabanca, 2 079 mermi, 
16 bomba ve 7 fünye ile birlikte; asın sağ kesimden 
7 militan; irticaî kesimden 103 şahıs yakalanmıştır. 
Bu şekilde, belirtilen dönem içerisinde toplam 961 
örgüt mensubu, 28 otomatik silah, 43 tabanca, 2 585 
mermi, 18 bomba, 8 fünye ile birlikte yakalanmışlar
dır. Ayrıca, yapılan aramalarda, bölücü örgütlere ait 
2 adet top, 4 adet de füze ele geçirilmiştir. 

15 Ağustos 1984 tarihinden günümüze kadar ge
çen süre içerisinde, saldırı ve çatışma olaylarının daha 
ziyade Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ce
reyan etmesi, bu tür faaliyetlerin, özellikle sıkıyöne
timin bulunduğu illerde devam edebileceği intibaını 
vermektedir. 
- Silahlı çatışma olaylarının büyük bir kısmı ise, 

örgütlere karşı düzenlenen operasyonlar sırasında 
meydana gelmiştir. Bölücü eşkıyanın eylemlerine baş
ladığı 15 Ağustos 1984 tarihinden günümüze kadar vu
ku bulan saldırı ve çatışmalarda toplam 108 güven
lik görevlisi şehit olmuş, aralarında köy korucuları
nın da bulunduğu 132 vatandaşımız teröristlerce katle
dilmiş ve 154 terörist ise ölü olarak ele geçirilmiştir. 

Bu arada bölücü eşkıyanın, örgüt militanlarını teh
dit ve cebir altında eyleme sevk ettiği, aksi davranış
ları ölümle cezalandırdığı ve zorla eleman temin et
meye çalıştığı, örgütten kaçarak güvenlik kuvvetleri
mize teslim olan mensuplarının ifadelerinden anla
şılmaktadır. 

Bölgedeki halkın devletin yanında yer alması ve 
güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olmaları karşısın
da bölücü eşkıya, vatandaşlarımıza karşı kalleşçe ve 
acımasızca eylemlere tevessül etmektedir. Bu tür sal
dırıları engellemek maksadıyla bölgede gerekli ted
birler alınmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, arz edilen değerlendirmeler 
ve gelişmeler ışığında, önümüzdeki dönemde vukuu 
muhtemel hususları da göz önüne almak suretiyle, ha
len sıkıyönetimin devam ettirildiği 5 ilimizin bulun
duğu bölge dikkate alındığında, bu illerimizin, bölü
cü eşkıyanın faaliyet alanı içlinde bulunması, sınır 
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veya sınır illerine mücavir alan içinde olmaları, sızma 
ve intikallerine uygun zemin teşkil etmeleri, sıkıyöne
timin sağladığı fizikî güç ve kanunî imkânlardan is
tifade etmek suretiyle bölgede operasyonların sürdü
rülmekte oluşu, İran - Irak Savaşının devamı sebe
biyle bölgenin önem arz etmesi gibi hususların mev
cudiyeti dolayısıyla hassasiyetini koruduğu değerlen
dirilmektedir. Bu itibarla, sıkıyönetimin halen devam 
ettiği illerimizden Diyarbakır, Hakkâri Mardin, Siirt 
ve Van'da, yukarıda tespit edilen esaslar dahilindeki il
lerden olmaları sebebiyle, mevcut sıkıyönetimin bir 
dönem daha uzatılmasında fayda mütalaa edilmekte
dir. 

Daha önce sıkıyönetim uygulanmasının kaldırıla
rak, olağanüstü halin sürdürüldüğü Ankara, izmir ve 
Kars illerimizde bu hain devamını gerektirecek ma
hiyette bir olay meydana gelmediğinden, ayrıca gü
venlik tedbirlerimizin bu illerimizdeki illegal faaliyet
leri kontrol altında tutması ve muhtemel olayları ön
leyecek; kapasitede bulunması sebebiyle, halen devam 
ettirilmekte olan olağanüstü hal uygulamasına son ve
rilmesi uygun değerlendirilmektedir. 

Buna mukabil, Bingöl, Elazığ, Tunceli ve Şanlı
urfa illerimizin, bölücü unsurların faaliyetlerine uy
gun alanlarda bulunmaları ve eylemlerin, asgarî sevi
yede de olsa, devam etmesi; ayrıca, Güneş Harekât 
Bölgesine mücavir olmaları, Ağrı ve Hatay'ın sınır 
kesiminde terörist sızmalara müsait olmaları dolayı
sıyla; Adana ve istanbul illerimizin ise, yoğun nüfus 
dolayısıyla diğer bölgelerden intikal edecek militan
lara gizlenme ve barınma imkânı tanıması, örgütlen
meye ve illegal faaliyetlere müsait zemin teşkil etme
leri hususlarının da göz önüne alınarak, bu illerimiz
de olağanüstü halin bir dönem daha devam ettirilme
sinde fayda mütalaa olunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışı ile sürekli irtibat 
içinde bulunan yıkıcı ve bölücü terör mihraklarının, 
devlet otoritesini zaafa uğratarak, vatandaşlarımızı 
sindirmek, geçmiş dönemlerde sürdürükleri faaliyetle
rini yeniden gündeme getirerek, rejimin sağlıklı işle
mesini önleme'k amacıyla, terör hareketlerine uygun 
zemin yaratma gayreti içinde bulundukları anlaşıl-
maktadır.Ancak, güvenlik kuvvetlerimiz, devlet ve re
jim düşmanlarına karşı, kanunlar çerçevesinde, karar
lılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Hükümetimiz, 
yıkıcı, bölücü şer unsurlarının bir kere daha yurdu
muzu kana bulamalarına asla müsaade etmeyecektir. 

Yüce Meclisin bütün üyelerinin, ülkemizde huzur 
ve güvenliğin idamesi amacıyla, terörizme karşı mü
cadelede yanımızda olduğu inancındayız. 
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Yukarıda arz ettiğim değerlendirmeler doğrultu
sunda : Sıkıyönetimin devam ettiği, Diyarbakır, Hak
kâri, Mardin, Siirt ve Van illerimizde bu uygulama
nın sürdürülmesi; 

Olağanüstü hal uygulaması bulunan, Adana, Ağrı, 
Bingöl, Elazığ, Hatay, İstanbul, Tunceli ve Şanlıurfa 
illerimizde bu uygulamanın devam ettirilmesi; 

Ankara, İzmir ve Kars illerimizden olağanüstü hal 
uygulamasının kaldırılmasına karar verilmesi hususun
da hükümetimiz teklifinin Yüce Meclisçe desteklene
ceğini ümit ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakanlık teskereleri üzerinde hü
kümet açıklama yapmış bulunmaktadır. 

İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, tezkerelerin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Musa Ogün'ündür. 

Buyurun Sayın Öğün. (DYP sıralarından alkış
lar) 

DYP GRUBU ADINA MUSA ÖĞÜN (Kars) 
— Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; sıkı
yönetim ve olağanüstü hal uygulamaları konusundaki 
bakanlar kurulu kararları üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Heyetinizi saygı ile 
selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ISayın İç
işleri Bakanımızın, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, 
Siirt ve Van illerimizde sıkıyönetimin: Adana, Ağrı, 
Bingöl, Elazığ, Hatay, İstanbul, Şanlıurfa ve Tunceli 
illerinde de olağanüstü halin devam ettirilmesiyle il
gili açıklamalarını dinlemiş bulunuyoruz. 

Sıkıyönetimle ilgili olanlar dışında verilen bilgiler, 
muhteva itibariyle 4 aylık periyotlar halinde devam 
edegelen devrelerde ifade edilenlerden pek farklı ol
mamaktadır. Böyle olduğu gibi, olağanüstü hal uygu
laması için, Anayasamızın 120 nci maddesinde açık
lanan, hür demokrasi düzenini veya temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şid
det hareketlerine ait veya şiddet olayları sebebiyle 
kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması ile ilgili cid
dî belirtileri de ihtiva etmemektedir. Aksine, biraz 
önce Sayın Bakanın saydıkları, bildiri dağıtma, pan
kart asma ve birtakım çatışmalar gibi verilen bilgi
ler, her zaman vuku bulacak ve normal şartlar içe
risinde güvenlik kuvvetlerimizin başarıyla mücadele 
ve bertaraf edebilecekleri olaylar cümlesindendir. 
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Ayrıca, sayıları açıklanan saldırı ve çatışma olay
larının mahiyetleri hakkında da bir açıklamada bu
lunmadılar veya bulunmak istemediler. Hal böyle 
olunca, ister istemez zihinlerde, «Acaba yurdun be
lirli bir kısmında çok önemli olaylar mı cereyan 
etmektedir?» gibi istifhamlar beliriyor. 

Sayın milletvekilleri, şayet ülkenin bir kesiminde 
bir kısım insanlarımızın temel hak ve hürriyetlerini 
kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını gerektiren olaylar 
cereyan ediyorsa veya demokrasi ve kamu düzenini 
bozucu eylemler varsa, bunların bütün yönleriyle 
Meclise açıklanması hükümetin görevidir. Bunun ak
sine vaki hareket tarzı ve düşünoeler, yüce Meclisi 
bir tasdik makamı olarak görmek anlamını taşır ki, 
tasvibi asla mümkün değildir. 

IDeğerli milletvekilleri, 12 Eylül 1980'den bu ya
na, ülke ve millet bütünlüğümüzü parçalamayı hedef 
alan bölücü, yıkıcı anarşik eylemlerin sona erdiril
mesi temel amacıyla ilan edilen sıkıyönetim, bu
güne kadar başarılı bir şekilde görevini yürütmüş
tür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçleri
mizin üstün feragat ve /gayretle verdikleri mücadele 
sonucunda, ülkede bir ölçüde huzur ve güvenlik 
ortamı sağlanmıştır. Ancak, bütün bu iyi gelişme
lere rağmen, Türkiye üzerinde oynanan karanlık 
oyunların sona -ermediğini de ifade etmek isterim. 
Nitekim, halen doğu ve güneydoğu bölgelerinde cere
yan eden olaylar, bu oyunun değişmeyen senaryosu
nun bir tekrarıdır. 

Misakımillî Türkiye'sinin bir bölümünün koparıl
masını istihdaf eden olayların, silahlı kuvvetlerimiz 
ve güvenlik kuvvetlerimizce bertaraf edileoeğinden 
asla şüphemiz olmamakla birlikte, kısa zamanda 
netice alınmasının önemini sayın hükümetin dikkat
lerine sunarım; özellikle Ortadoğu'da gelişen ortam, 
bunu daha da hayatî hale getirmektir. Bu bakım
dan hükümet, daha ciddî ve titizlik içerisinde olarak 
hudut emniyeti üzerinde durmalı ve her türlü imkânı 
kullanıp, bunu temin ederek, sızmaları önlemelidir. 

Ayrıca, 'bölgenin sosyal yapısıyla, aile zıddiyet
lerini de dikkate alarak, ihbarla bilgi ve istihbarata 
ağırlık verme yerine, doğru bilgi akımını sağlayacak, 
bilgileri doğru değerlendirecek elemanlarla, bu bilgi
leri - gerekli yerlere süratle ulaştıracak modern istih
barat araçlarına sahip haber alma teşkilatını kur
malı, eğer var ise takviye etmelidir. 

Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerimizin kısa 
sürede sonuca ulaşmasında gerekli olan bu tedbirlerin 
yanında, bugüne kadar devamlı olarak söyleyegeldi-
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ğimiz, bölgede yaşayan insanlarımızın eğitim ve 
kültürel gelişmesini, sağlamak için, ekonomik bünye
yi güçlendirici çalışma ve yatırımlara hız verilmelidir. 
Takdir edersiniz ki, silahlı kuvvetler ve güvenlik 
kuvvetlerimizle sağlanan güvenlik ve huzur ortamı
nın devamlılığı, ancak bölgede bu imkânların sağlan
masıyla mümkün olur. 

Değerli milletvekilleri, maruzatımın bundan son
raki kısmında, kısaca da olsa, Türkiye'yi de içerisi
ne alan Ortadoğu ile ilgili dış kaynaklı haber ve hare
kât senaryolarına dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

(Bazı yayın organlarında yer alan bu tür yayın
lar, kamuoyumuzu ve özellikle de bölge sakinlerini 
tedirgin etmektedir. Hele son olarak Sayın Başbaka
nımızın bir gazetede yer alan, «özal'dan İran - Irak 
savaşı için yorum» cümlesi altında, «Bize görev 
dıüşe'bilir» başlığını taşıyan haberde, «Süper güçler 
iki tarafın da galip gelmesini istemiyor; ama devam 
ederse, o bölgede başka ateşler yakabilir. Bir çözüm 
yolu açılırsa, bize de görev düşebilir» şeklindeki, an
laşılması oldukça güç bu beyan ve benzerlerinin, te-

. dirginiği daha da artıracağından endişe duymakta
yız. Temennimiz, hükümetin, konuyla ilgili alarak 
kamuoyunu, aydınlatıcı, inandırıcı bilıgiılenle teçhiz 
etmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, hiç şüphe yoktur ki, hepi
mizin arzusu, Türk Devletinin, ülkesi ve milletiyle 
bütünlüğünün korunması ve demokrasinin bütün 
kurallarını işletmek suretiyle, fevkalade tedbirlere 
ihtiyaç göstermeden yönetilmesidir. Bu bakımdan, 
devletin tüm kurum ve kuruluşları hu sorumluluğun 
idraki içerisinde olmalıdır, özellikle, 'bütün görevli
lerin, siyasî etkiler dışında görev yapmalarını, dev
letin otoritesini zedeleyici, yasalara aykırı icraata te
vessül etmemelerini, bu tür fiillerin, halen eylemlerini 
sürdürmek isteyenlere yarar sağlayacağını unutmama
larını temenni eder, yüce heyetinizi saygılarımla 
selamlarım. ((DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öğün. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa

yın Vecihi Ataklı; buyurun efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

SHP GRUBU ADİNA VECİHİ ATAKLI (Şanlı
urfa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım 
ve SHP Grubu adına yüce 'Meclisi saygıyla selamla
rım. 

Sıkıyönetimin 5 ilde • ve olağanüstü halin de 8 ilde 
devamına ilişkin hükümet tezkeresini görüşmekteyiz. 
Sıkıyönetimin ilan edildiği 12 Eylül 1980 tarihinin 

üzerinden tam 6 yıl 2 ay 1 gün geçmiştir; bugün, 5 
ilde sıkıyönetimin, 8 ilde de olağanüstü halin devamı 
istenmektedir. 6 yıldır hâlâ olağan duruma geleme
miş olmamızı, hükümetin anlayış ve uygulamaların
daki tutumu dolayısıyla, önemli bir eksiklik olarak 
görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bazı noktaları birlikte 
değerlendirmek durumundayız. Birincisi Şimdiye 
kadar, sıkıyönetim ve olağanüstü hal bütünüyle neden 
kaldırılmamıştır? Acaba, hükümet olarak uyguladığı
nız politikalar hedefine mi ulaşmamıştır? Açık bir 
deyişle, sıkıyönetimin devamını zorunlu kılan nedenler 
bugüne kadar neden giderilememiştir? Hükümetin 
'bundaki ihmal ve kusur derecesi nedir? Bu konuda 
Meclise yeterli ve inandırıcı bilgi verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, ikinci nokta,- sıkıyönetimin 
neden belli illere inhisar ettirilmiş olmasıdır. Eğer, 
şartlar belli illerde sıkıyönetimin devamını zarurî kı
lıyorsa, bu şartlar açık ve seçik olarak anlatılmalıdır 
ve neler olduğu da söylenmelidir. 

! Güney hudutlarımızın ötesinde çeşitli ayrılıkçı 
grupların ve fraksiyonların müşterek bir cephe oluş
turdukları doğru mudur? 

İran ve Suriye tarafından Ortadoğu'da ve özellikle 
Irak üzerinde oluşturulmaya çalıştırıldığı gözlenebi
len ve yurdumuzu da hedef aldığı anlaşılan etnik, 
ideolojik, dinsel ve siyasal oluşumlar yaratılması ça
balarına karşı hükümet neler biliyor, neler düşünüyor 
ve ne gibi önlemler alıyor? Son güney doğu operas
yonundan sonra, 'bugüne kadar ne gibi iç ve dış 
gelişmeler olmuştur? Hükümet, Meclise bu konu
larda açıklık getirecek bilgiler vermelidir. 

Sayın milletvekilleri, sıkıyönetimin devamı istenen 
bölgede silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir bölümünü, 
ıgünlük sıkıyönetim uygulamaları içinde görüyoruz. 
Oysa, silahlı kuvvetlerimizin temel görevi, eğitimi, 
disiplini, modern silahları ve yüksek moral gücüyle, 
yurt savunması için en ileri derecede hazırlıklı ol
masıdır. Silahlı kuvvetlerimizin önemli bir bölümü
nün, sıkıyönetim dolayısıyla temel görevinden uzak 
tutulması gibi bir sakıncayı önlemenin yolu yok mu? 
IBu düşünülerek, ileriye dönük çalışmalar yapılıyor 
mu? Acaba, diğer güvenlik güçlerini ve özellikle jan
darma kuvvetlerini, bölgenin hepimizce çok iyi bili
nen coğrafî yapısı ve ulaşım ve iletişim sistemlerinin' 
etkisini büyük ölçüde azaltan karakteri göz önünde 
tutularak, silah, araç, gereç ve özellikle hareket ka
biliyeti yönünden uygun bir şekilde teçhiz ederek, 
orduyu bu görevden tamamen kurataramaz mıyız? 
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Hükümetimizin ve Genelkurmayımızın bu yöndeki 
çabaları ve tedbirleri nelerdir? Bunları bilmek ihti
yacındayız ve bunları bilmek bizim hakkımızdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin bütün problem
leri, yalnız sıkıyönetim devamı istenen 'bu 5 ile mi 
inhisar etmektedir? Eğer böyle ise, bunun gerekçesini, 
bölge halkına inandırıcı bir şekilde anlatmak lazım
dır. Sade vatandaşın bu uygulamalardan haksız 
yere sıkıntıya düşmesini önlemek, haksızlık yapan
ları cezalandırmak, halkın korunduğu hususunda inan
dırıcı olmak, bugün için son derece önemli bir görev 
haline gelmiştir. 

Hükümet, demokratik sistemin getirdiği bir sivil 
hükümet olduğu bilincine, artık kavuşmaya ve yasal 
uygulamaların hudutları içine girerek, halka sahip 
çıkmaya mecburdur. Bu illerde devletine, örf ve 
ananelerine, vatanına bağlı olarak yaşayan bölge hal
kını, sıkıyönetimli bir bölge halkı olarak yaşamanın 
ezikliğinden ve psikolojik etkisinden süratle kurtarma
lıyız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bizce çok önemli bir nokta 
da, sıkıyönetim denetimi ile ilgilidir. Sıkıyönetim ve 
olağanüstü hal rejiminin tasarruflarının yargı denetimi 
dışında tutulması nedeniyle, hata ve eksikliklerinin 
neler olduğunu tespit edememekteyiz. Bu yüzden bin
lerce kişi, aileleri ve hatta mensup oldukları meslekî 
kuruluşlarla birlikte töhmet altında bırakılmış, birçok 
aile yoksulluğa itilmiş, nicelerinin şeref ve haysiyet
leri zedelenmiştir. Sıkıyönetim komutânlıklarınca sa
kıncalı durumu kaldırılan insanlara haklarını ver
meyen bu hükümet, bir askerî dönemdeki hükümet 
kadar dahi demokrat olamamış ve bu uygulamayı, 
partizanca, kendi yandaşlarını bir yere yerleştirmek 
için kullanmıştır ve buna devam etmektedir. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz, sıkıyönetim ve ola
ğanüstü hal rejimleri anayasal müesseselerdir; durum 
gerektirdiğinde ilan edilir ve uygulanır. Şimdi bu nok
tada bir saptama yapmak istiyorum. Bugün Sıkıyöne
tim Kanunu ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
kanunlarında, sıkıyönetim komutanlarının işlemleri 
yargı denetimi dışında tutulmuştur. Oysa sıkıyöne
tim işlemleri, yönetsel işlemlerdir. Bu işlemlerin yar
gı denetimi dışında tutulması mümkün değildir. Bu
gün yürürlükteki mevzuat, açıkça Anayasaya aykırı
dır. Bu durumu devam ettiren iktidarın, demokratik 
ve hukuksal ayıbını ve sorumsuzluğunu burada açık
ça tescil etmek istiyorum ve hükümete soruyorum: 
Neden, mevcut mevzuatta gereken değişiklik yapı-
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larak, Anayasaya uygun hale getirilmiyor? (SHP sı
ralarından alkışlar) Bu hükümet demokrasiye mi inan
mıyor, hukuka mı inanmıyor, yoksa bu yasal düzen
lemeyi yapmaya gücü mü yetmiyor? Bunu yapabil
mek için bir yerlerden bir işaret mi bekliyor? Biz, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, sıkıyönetim ta
sarruflarını yargı denetimi dışında bırakan mevzuat 
hükümlerinin süratle düzeltilmesini istiyoruz; bunu, 
demokrasi adına, (hukuk adına ve Anayasanın amir 
hükümleri adına istiyoruz. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugün 5 ilde sürdürülen sıkı
yönetim koşullarının süratle giderilerek, oralardan 
kaldırılması ve sona erdirilmesi en büyük dileğimiz
dir. Biraz evvel Sayın Balkan, «Olağanüstü şartla
rın üstünden aşılmış ve yurdumuz normal düzene 
kavuşturulmuştur» dediler. Sayın Bakanın, sıkıyöneti
min ve olağanüstü halin devam ettiği bölgelerde mey
dana gelen olayların, diğer bölgelere nazaran nicelik 
ve nitelik bakımından son derece düşük olduğu, ver
diği rakamsal bilgilerden anlaşılıyor ve bunların ola
ğanüstü bir durumla önlenmesi gerekmeyen basit za
bıta olayları olduğu da açıkça görülüyor. 

Demokratik parlamenter sistemin üçüncü yılını 
idrak ettiğimiz bugünlerde, sıkıyönetimi gerektiren 
hallerin kalmadığı hükümetçe ifade edilen illerde 
olağanüstü halin devamına ve orada bu sefer sivil bir 
sıkıyönetimin uygulanmasına «evet» diyemez, bunu 
asla kabul edemeyiz. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sözlerimi bitirmeden, vatanımızın bütünlüğünü, 
Türk Ulusunun özgürlüğünü, cumhuriyetimizi her 
türlü tehlikeden koruyan, yurtta güvenliğimizin, 
dünyada barışın en büyük güvencesi olan silahlı 
kuvvetlerimize olan sonsuz güven ve inancımızı be
lirtir, yüoe Meclisi saygıyla selamlarım. {SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ataklı. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hilmi Biçer; 

buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA HİLMİ BİÇER (Si

nop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı 
illarâmizde devam etmekte olan olağanüstü haMn 

İ 8 ilimizde ve sıki'yönetıiımin de 5 ilimizde devamı
na dair Bakanlar Kurulumuzun aldığı kararın onay
lanması ile ilgili olaralk yapılan bu müzakerelerde 
grubumuzun görüşlerini- arz etmek üzere huzuria-

| irınızdıayım. Bu vesile ile gerek grubum, gerekse 
I şahsım adına yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Memleketimizde uzun yıllardan 'beni çok zor 
şartların ilcimde yaşandığı hepimizin malumudur. 
Bu şartlar o kadar ileri 'dereceye vardı ki, 12 Ey
lül Öncesinde vatandaşımız sokağa çıkamıyordu; 'bu
nun tabiî neticesi olarak, ihtilâl, onunla birlikte bir
takımı yasaklar da geldi. 

Mihrakından çılkan düzen yeniden kurulamıyor. 
Bunun için 'bir zaman sürecine ihtiyaç olduğu aşi
kârdır. 67 il ile 'başlayan yasakların, 'bugün 5 ile in
dirildiğini görüyoruz. Mazide ve günümüzde cereyan 
öden olayları gözden geçirtince, yasakların 'bu kadar 
azaltılması, ister istemez, icraat için 'başarı olarak 
görülmektedir. 

Millî iradeyi temsil eden bir parlamentonun, ola
ğandışı yöntemleri ve yasakları savunması çok zor
dur; ama bundan başka çare yoksa, şartlar normale 
avdet edinceye kadar, Anayasamızın da öngördüğü 
tedbirleri almak ve savunmak 'bizler için de bir gö
rev olmaktadır. 

İçte ve dışta bize huzuru çok görenler vardır. 
Bunlara karşı 'Meclis olarak da, millet olarak da 
uyanık olmaya mecburuz. 

19.7.1986 tarihinden itibaren geçen 4 ay içinde 
vukua gelen olayları ve bu kanarların gerekçelerini 
Sayın Bakanımız biraz önce yüce heyete detaylı bir 
şekilde arz ettiler. Bunları tekrara lüzum görmüyo
rum. Burada dikkati çeken 'bir husus var : Bu 4 ay
lık süre İçinde olaylarda pek çoğalma görülmüyor; 
ama ölüm nispetlerinde biraz artma var, bu da, 
anarşistlerin kalleşçe kurdukları pusuların eseri olsa 
gerek. 

Sıkıyönetimin devamı istenen illerimizin listesine 
şöyle bir,göz attığımızda; İran ve Irak hudutlarımı
za bitişik illilerimizin sıkıyönetimin devamı istenen il
ler olduğu kalayca anlaşılır. Bu 'bölgelerdeki anar
şik faaliyetleri yıllardan heri izliyor ve çeşitli vesi
lelerle ıbu kürsüde dile getiriyoruz. Bu bölgelerde ara
zinin coğrafî yapısı son derece engebeli ve yerleşim 
'birimlerine ulaşım oldukça güçtür. İran ve Irak Sa
vlasının, ister istemez etkisi 'bu bölgelerde hissedil
mektedir. Bu 'bölgeler teröristlerce de üs olarak kul-
lanıılimaya çok müsait görülmektedir. Aynı zaman
da Iran ve Irak'ın, mücavir sahaları olarak, 'bura
lardan daha da içerilere sızılıması anarşiistlerce dü
şünülmektedir. Anormal şartların devamı süresince, 
nötr mal yönetimlerin 'bu şartlar içerisinde mücade
lesi elbette zordur. Bu sebeple, ıbu 'bölgelerimizde 
'bir süre daha sıkıyönetimin devamında yarar ola
cağı kanısındayız. 

Bölücü faaliyetlerde nihaî darbenin -vurularak 
köklerinin kazınması için askerî güç bugün içim lü
zumludur. Şu hususu sevinçle ifade edelim ki, her 
sahada üstün kabiliyeti münakaşa edilmeyen Türk 
Ordusu, teröristlerle mücadelede de ihtisas sahibi 
olmuş ve özel yetiş'tirilen timlerle çok iyi neticeler 
almaktadır. 

Hükümetimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 
kalkınması hususunda üstün gayretler içerisinde olup, 
memleketin! en büyük projeleri bu bölgede uygulan
maktadır. Ancak, hedefi, geri kalmışlığı önlemek ol
mayan anarşinin 'bunu da 'baltalamak istediği, son 
suikast teşebbüsü ile ortaya çıkmıştır. Bilindiği gi'bıi, 
Elbistan Santralımızın uçurulması hususunda, çok 
yakın bir tarihte bir ekibin yakalandığı her gün ga
zetelerde ilan edilmektedir. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Sui
kast değil, sabotaj. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Sabotaj diyelim, 
öyle 'tashih etmek daha İyi olur; evet. 

Bu ve buna benzer hareketler, müzakerelerin öne
mini ve örfî idarenin lüzumunu bir kat daha artır-
mıyor mu? 

Hemen hemen her zaman ve özellikle son gün
lerde, bu ve buna benzer birtakım olaylara, gazete 
sütunlarında rastlanmaktadır. Bu durum karşısında, 
kritik bölgede bulunan bu illerimizde bir süre daha 
sıkıyönetimin uzatılması, gerek o bölgede oturan va
tandaşlarımızın sağlığı ve gerekse devletlimizin bü
tünlüğü ve güvenliği yönünden lüzumludur kanaa
tindeyiz. Bu sebeple hükümetin bu kararını olumlu 
buluyoruz. 

Olağanüstü hallin devamı isteğine gelince : Bir 
süre daha olağanüstü halin devamı istenen Adana 
ve İstanbul gibi illerimiz, metropoliten şehirler olup, 
çok büyüktürler. Buralarda her türlü hareketin ol
ması, faullerinin saklanması kolaydır. Bütün illegal 
örgütler büyük şehirlerimizde barınmaktadırlar, özel
likle dünyanın nefretle izlediği Sinagog katliamı İs
tanbul'da olmuştur. Onun için, bugünkü 'müzake
relerde İstanbul, bir kat daha önem taşımaktadır. 

Diğer vilayetlerimizden Hatay'ın, Suriye'ye ve 
kaynayan Ortadoğu'ya kapı olması, onun da öne
mini artırmıyor mu? 

Diğer vilayetlerimizin durumları da, gene İran -
Irak Savaşı sahalarına olan yatkınlıkları ve sızmaya 
müsait bölgeler olmaları nedeniyle önemlidirler ve 
buralarda da, bir süre daha olağandışı yönetime ih-



T. B. M. M. B: 25 13 . 11 . 1986 0 : 1 

tiyaç hissedilmektedir. Bu kararı da olumlu bulu
yoruz. 

Yekvücut millet olarak, başla yüce Meclis ol
mak üzere ıbir süre daha bazı tedbirlere ve sıkın
tılara aziz vatanımızın selameti için katlanmak zo
rundayız. 

En kısa sürede herkesin gıpta edeceği, laf ile de-, 
ğil, her yönden ve gerçekte yasaksız 'bir ülke haili
ne ıge'memizi Cenabı Allah'tan niyaz eder, yüce 
heyeti tekrar saygıyla selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Sayın Vecihi Akın; şahsı

nız adına buyurun efendim. 
VECİHİ AKIN (Konya) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
hepimizi şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Müsaade buyurursanız, bu önemli konuda birkaç 
hususa değinmeyi kendime 'bir görev saydım; onun 
için yüksek huzurlarınızı birkaç dakika işgali ede
ceğim. 

'Hafızam beni yanıltmıyorsa, 1983 senesi Aralık 
ayında, sıkıyönetimin -birkaç ilden kaldırılması ve 
bazı illerde de uzatılması konusu ilk defa görüşülür
ken, grubum adına ben de huzurlarınıza çıkıp, gö 
rüşler'.'ımizi açıklatmış ve yine yanılmıyorsam demiş
tim ki : Sıkıyönetimin kalkmasını, istemek 'başka şey
dir, kalkması için gereken ortamın hazırlanması bam
başka bir iştir ve kanımca, hükümete düşen göre\ 
de -o zaman da belirtmiştim- sıkıyönetimin kalkma
sı için gereken ortamı, mümkün mertebe en kısa za
manda 'hazırlayıp, 'bütün yurttan sıkıyönetimi kaıl-
dunmaktır. Yine o zaman demiştim ki : «Sıkıyöneti
min ilanını veya devamını en az isteyen, en son is
teyenler de, omuzlarında çok yıldız taşıyan büyük 
rütbeli subaylardır» 

O balkımdan biz, bir an evvel sıkıyönetimin kalk
masını isteriz; ama memleketi de her şeyden çok se
veriz, üstün tutarız. Bu bakımdan, ortam hazırlan
madıkça, üzülerek de olsa, kaldırılmasından yana 
olamayız. 

Şunu da üzülerek belirteyim ki, 12 Eylül 1980' 
den 1983 senesine kadar olan devreyi almıyorum; 
ama 1983'ten bugüne kadar üç sene getçi. Demek 
ki, hükümet, üç senede bu ortamı Türkiye'de tam 
manasıyla sağlayamadı ki, şimdi yüce Meclisin hu
zuruna, sıkıyönetimin 5 ilimizde devamı için bir 'tez
kere ıgelmiştir ve yanıılmıyorsam 8 ilde de favkalade 
halin devamı istenmektedir. Bu, üç sene gibi olduk
ça uzun bir zamandan sonra üzücü bir neticedir. 

Sayın milletvekilleri, ben burada bilhassa şunu 
belirtmek istiyorum : Terörün, anarşinin mihrakları 
belli. Bunlar nerede eğitiıliyor, hangi devletlerden 
yardım görüyor, Türkiye'ye kimler tarafından, ne 
ımafcsatla gönderiliyor; ıbunlar hep belli. Ben bunu 
bir pınara benzetirim. Bu pınar kaynadıkça, yani bu 
anarşistler oralarda eğitildikçe, siz Türkiye'de ne ted
bir alırsanız alın, sıkıyönetimin kalkması için (gere
ken ortamı sağlayamazsınız, sayın hükümet ve Sa
yın Bakan; binaenaleyh, bu iş böyle uzar gider. Onun 
için, burada dış politika çok önemli. Pınar, belli, ne
rede kaynıyor; anarşistler nerede yetişiyor, ne mak
satla Türkiye'ye gönderiiiyor,• bunlar hep biliniyor, 
herkes biliyor. O halde, bu mihrakları ortadan kal-
durmadıkça, burada gelip, «Şu kadar terörist yaka
landı, şu kadar silah ele geçirildi» demenin 'bence 
hiçbir anîaımı yok. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — (Bravo, 
kaynağa inmek lazım. 

VECİH t AKIN (Devamla) — Esas konu kay
nak; kaynağı kurutabilmek. Bu da tabiî, hükümet 
politikasıyla başarılacak bir sonuçtur. Bunu görür
sek, anlarsak, elbette ki, büyük mutluluk duyaca
ğız. 

Yine 'istemememe rağmen, bir konuya dokun
madan da geçemeyeceğiz. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Hükümetin, 62 ilden 
sıkıyönetimi kaldırdığını da göz önünde bulundu
run. 

VECİHİ AKIN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, Sayın Bakanı çok büyük bir dikkatle dinledim. 
fstedum ki, fevkalade halin kaldır ıilması teklif ©dilen 
3 ilden, bilhassa Ankara için daha detaylı bilgi ver
sinler. Çünkü, son günlerdeki gazete haberlerine gö
re, -başka bilgim yok; özür dilerim. Bazen sayın 
'başkanlar müdahale ediyorlar «Gazete haberleriy
le konuşmayın» diye; ama başka bilgi olmayınca da 
'başka mehazımız, yok- eğer bunlar doğruysa -iki, 
tekzip edilmiyor- Türkiye'nin üzerinde büyük oyun
lar oynanmak isteniyor; planlar var ve bunların bü
yük bir kısmı da, maalesef, gelip gelip Ankara'ya 
dayanıyor; bazı sefaretler bile işin içinde. O halde, 
acaba ne gibi istihbar! bilgiler var ki, hükümet, An
kara'dan fevkalade halin kaldırılmasını yüce Mecli
se teklif ediyor? Ben, Sayın Bakanın izahatında -dik
katle dinledim- bu hususta beni tatmin edecek bir 
cümle göremedim, bulamadım; eğer lütfederlerse se
vinirim. 
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HİLMİ BİÇER (Sinop) — daldırdıklarına göre, 
ıgerek var ırnı? 

VECİHl AKIN (Devamla) — Efendim, kaldır
manın gerekçesi olması lazım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş-
miayabm. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ba
kan biliyor ımu? 

VECİH'İ AKIN (Devamla) — Sayın Bakan bu
radalar efendim... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, 'bu konuşmam .size 
de caridir efendim, lütfen... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Te
şekkür ederi Jm Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sayın hatip. 
VECİHt AKIN (Devamla) — Yine garip bir 

tesadüf -'ben öyle niteliyorum- ne zarman yurt için
de çok önemli hazı gelişmeler olsa ve yurt .dışımın 
da ıbununla 'ilgisi bulunsa, Sayın Hükümet ©aşfcamı-
•mız, Barbakanımız Türkiye'de bulunmuyorlar; öyle 
geliyor, işin gelişi böyle oluyor. Malumunuz, Gü
neydoğu Anadolu'da dik olaylar başladığı zaman da 
Sayın Başbakanımız Türkiye'deydi; ama Ankara'da 
değillerdi, Bodruım'dalardı ve o zıaıman da, üzülerek 
ısöyleyeyim, yanlış bir (teşhis 'koymuşlardı, o teşhisi 
epey sonra anladılar ve değiştirdiler. Bu sefer de, 
bu önemli olaylar olurken, Sayın Başbaikannmız. 
uzunca bir süre ıdıiyeyiım ıbeniım için, Uzalkdoğu'da 
seyahatteydiler. Yurt içinde bulunup, bu olayları ta
kip etmek bence çok daha önemli gibi görünüyor. 

Beni sabırla dinlediniz; hepinize saygılar, sevgiler 
.sunanım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkereleri üzerinde 
'başkaca söz isteyen?.. Yok. 

Tezkereler üzerindeki müzakereler tamamlanmış
tır. 

Şimdi tezkereleri tekrar okutup, her tezkereyi 
ayrı ayrı oylarınıza ısunacağıım. 

İlk tezkereyi okutuyorum : 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3.6.1986 tarihli ve 188-2/04322 sayılı yazı
mız. 

Millî Güvenlik Konseyinin (1) numaralı bildirisi 
ile bütün yurtta ilan olunan ve son olarak (5) ilde 
19.7.1986 tarihinden itibaren 4 ay süre ile uzatılması 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4.6.1986 tarihli ve 
33-sayılı kararı ile onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; 

Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Van illerin
de 19.11.1986 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre 
ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar Ku
rulunca 3.11.1986 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3.6.1986 tarihli ve 188-2/04323 sayılı yazı
mız. 

19.7.1986 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 
(11) ilde uzatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 4.6.1986 tarihli ve 34 sayılı kararı ile onaylanmış 
bulunan olağanüstü halin; 

1. Ankara, İzmir ve Kars illerinden 19.11.1986 
günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılma
sının, 

2. Adana, Ağrı, Bingöl, Elazığ, Hatay, İstanbul, 
Şanlıurfa ve Tunceli illerinde 19.11.1986 günü saat 
17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 3.11.1986 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, izin 

verir misiniz? 
BAŞKAN — Ne vesileyle efendim? 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bu oylamayla ilgili 

usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 5 ilimizde sıkıyönetimin uzatılması 
ve 8 ilde de olağanüstü halin devamı hususunda bu
raya hükümet tezkeresi gelmiştir. 

Şimdi, hepinizin de dikkatini çekmiştir, bunlar iki 
ayrı rejimdir; yani sıkıyönetim ve olağanüstü hal ay
rı ayrı rejimlerdir ve uygulamaları da ayrı şekilde ya
pılmaktadır. 

Geçen sefer de bu yapıldı ve bunun üzerinde, bi
liyorsunuz, itirazlar da oldu; her ikisinde şehirlere 
göre değişen, değişik durumlar arz eden ve bizim de 
şahıs olarak, grup olarak haklılık derecelerini tespit 
edeceğimiz durumlar vardı. Bunların ikisinin aynı ke
feye konup da, sıkıyönetimle, olağanüstü hal rejimi
nin beraber oya sunulması yanlıştır. Zannediyorum 
ki, Başkanlığın da bu hususu daha önceden takdir 
edip, ayırması lazımdır. (ANAP sıralarından «Ayrı ay
rı dedi» sesleri) 

Hayır, «ayrı ayrı» demedi, «beraber» dedi.' 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — «Ayrı ayrı oylayaca

ğım» dedi beyefendi. 

500 — 
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PAŞA SARIOĞLÜ (Devamla) — Ayrı ayrı oyla-
tacaksa, bizim ona itirazımız yoktur, ben o zaman 
sözümü geri alıyorum; fakat anladığımız şekliyle, ge
çen sefer de böyle olduğu için, itirazım bu noktada 
idi. Bu yapılıyorsa, mesele yoktur; o zaman sözlerimi 
tashih ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sıkıyönetimin uzatılmasını 
ayrı oylayacağız, olağanüstü halin devamını ayrı oy
layacağız. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anlaşıldı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — 5 ilde sıkıyönetimin uzatılmasına dair 
tezkereyi okutup oylayacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3.6.1986 tarihli ve 188-2/04322 sayılı yazı

mız. 
Millî Güvenlik Konseyinin (1) numaralı bildirisi 

ile bütün yurtta ilan olunan ve son olarak (5) ilde 
19.7.1986 tarihinden itibaren 4 ay süre ile uzatılması 
Türkiye, Büyük Millet Meclisinin 4.6.1986 tarihli ve 
33 sayılı kararı ile onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; 

Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Van illerin
de 19.11.1986 günü saat 1700'den itibaren 4 ay süre 
ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar Ku
rulunca 3.11.1986 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
(Turgut Özal 

Başbakan 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3.6.1986 tarihli ve 188-2/04323 sayılı yazı
mız. 

19.7.1986 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 
(II) ilde uzatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 4.6.1986 tarihli ve 34 sayılı kararı ile onaylanmış 
bulunan olağanüstü halin; 

1. Ankara, İzmir ve Kars illerinden 19.11.1986 
günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılma
sının, 

2. Adana, Ağrı, Bingöl, Elazığ, Hatay, İstanbul, 
Şanlıurfa ve Tunceli illerinde 19.11.1986 günü saat 
17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 3.11.1986 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, fıkraları ayrı ayrı oylayın lütfen. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, bu husus daha evvel

ce de münakaşa konusu yapıldı. Zaten, uzatılması ta
lep edilmediğine göre, kendiliğinden kalkacak. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Oy-
lamayın öyleyse. 

BAŞKAN — Tezkere o şekilde geldiği için böyle 
işlem yapıyoruz; aslında haşiv olabilir. Bu itibarla, 
mahzur görmüyoruz efendim. 

Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, aceleye getirmenin bir rolü yok ki efen
dim... İş, usulî muamele sağlık kazansın. (ANAP sı
ralarından «Oyluyor, oylama yapıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Kabul etmeyenıler... Kabul edilmiş
tir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hü
kümeti ikaz edin lütfen, Meclis Başkanlığı olarak; bir 
şeyin kaldırılması Meclisin onayına tabi değildir Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, biz de onu işaret ediyoruz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 

zaman ikaz edin hükümeti; her zaman bu şekilde oy-
latıyorsunuz. 

BAŞKAN — İkaz etmek milletvekillerine ait bir 
konu, Başkanlığa ait değil efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
zaman söz verin, biz buradan söyleyelim; söz vermi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Bu vesileyle de ikaz ediyorsunuz 
efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Olur 
mu efendim? İkaz ediyoruz, bir işe yaramıyor. 
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V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant o ğlu'nun, 

kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama Teşki
latı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı tsmet Kaya Erdemin cevabı (6/682) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?,. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Devlet Planlama Teşkilatı bütçesine «İk
tisadî ve Malî Transferler» adı ile konulan fonların 
1985 yılında miktarları ne kadar TL. olmuştur? 

Soru 2. Devlet Planlama Teşkilatı bütçesindeki 
«İktisadî ve Malî Transfer» adı ile konulan bu fon
lardan 1985 yılında (ayrı ayrı) kalkınmada öncelikli 
yörelerden 1 inci ve 2 nei derecedeki illerin her bi
rinde, mahallî tasarrufları ve potansiyeli harekete ge
çirmek amacı ile kullanılan (kullandırılan) miktarlar 
ne kadardır? 

(Hangi sektörlerde ve hangi firmalara?) 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Erzurum Milletvekilimiz 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun soru önergesine cevap 
arz edeceğim. 

Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinde yer alan Ma
lî Transferler Fonu 1985 yılında 500 milyon Türk Li
rası, İktisadî Transferler Fonu 250 milyon Türk Li
rası olarak yer almıştır. Ancak, yılı içinde iktisadî 
Transferler Fonuna talep olmaması, Malî Transfer
ler Fonundan da fazla talep olması nedeniyle; İktisadî 
Transferler Fonundan Malî Transferler Fonuna 200 
milyon lira aktarma yapılmış ve bu suretle Malî Trans
ferler Fonu 700 milyon Türk Lirası, İktisadî Trans
ferler Fonu da 50 milyon Türk Lirası olmuştur. 

İktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluş
ları ve bunların bağlı ortaklıkları aracılığı ile kulla-

VE CEVAPLAR 

nılan İktisadî Transferler Fonundan 1985 yılı içinde 
harcama yapılmamıştır. 

İl özel idareleri aracılığı ile kullanılan Malî Trans
ferler Fonundan 672 milyon 500 bin Türk Liralık 
harcama yapılmıştır. Yapılan bu harcamaların dökü
mü aşağıda olduğu şekildedir: 

Adıyaman: Gölbaşı Tarım ürünleri Değerlendir
me Yatırım Sanayii, Türk Ticaret Türk Anonim Şirke
ti, Un Fabrikası 12,5 milyon lira. 

Bingöl: Genç Tuğla Kiremit ve Benzeri İnşaat 
Malzemeleri Anonim Şirketi, Kiremit - Tuğla Fab
rikası 40 milyon lira. 

Bitlis: BEST Sigara, Tütün ve Su ve Tarım Ürün
leri Sanayii Ticaret Anonim Şirketi, Sigara Fabrikası 
60 milyon lira. 

Gümüşhane: Gümüşhane Kireç Sanayii Anonim 
Şirketi 40 milyon. 

Gümüşhane: Güdesan Değirmencilik, Dericilik Ti
caret Anonim Şirketi, Un Fabrikası, 50 milyon. 

Hakkâri: iplik Fabrikası, 30 milyon. 
Kars: Tuz Tesisi, 60 milyon. 
Siirt: Meyanhalı Üretim Tesisi, 40 milyon. 
Tunceli: Un, İrmik Fabrikası, 30 milyon. 
Van: Et Entegre Sanayii Anonim Şirketi 50 mil

yon. 
Çankırı: Tuz Tesisi, 40 milyon. 
Çankırı: Mermer Üretim Tesisi, 50 milyon. 
Çorum: Pik Döküm Sanayii, 30 milyon. 
Erzincan: Sentetik Çuval Ambalaj Sanayii, 50 mil

yon. 
Kastamonu: Turizm ve Tohum Geliştirme Projesi, 

30 milyon. 

Sinop: İç Giyim Eşyası Sökse örme ve Konfeksi
yon Sanayii Ticaret Anonim Şirketi, 30 milyon. 

Sivas: Yem Sanayii, Çepni Gücü Yem Sanayii 
Anonim Şirketi, 30 milyon. 

Toplam, 17 tesis ve şirket: 672 milyon 500 bin 
Türk Lirası. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Nalbantoğlu. 

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

Esasen Sayın Bakanımız, dün teşvik kredileriyle, 
Doğu'da teşvik edilen yatırımları söylemeliydi; onu 
hıfzetti, yani söylemedi; fakat Devlet Planlama Teşki
latı hesaplan içerisinde saklanan teşvik kredilerini bu-
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rada açıklamış oldu ki, bunlar «İktisadî ve Malî 
Transferler» adı altında yapılmış. Bunların 250 mil
yon lira civarındaki bir kısmı iktisadî transferlere, 
bir kısmı da malî transferlere ayrılıyor ve ondan son
ra da, Devlet Planlama Teşkilatınca niçin, hangi esasa 
göre, neden bazı illerdeki bazı firmalara bu paralar 
veriliyor? 

Demin Sayın Bakanımızın yanıt olarak söyledikle
ri rakamlardan birkaç tanesini not edebildim. Zaten 
bunun tümü 625 milyon liradır. 700 milyon liralık malî 
transfer yapılmış; ama bunun yanı sıra da 50 milyon 
liralık iktisadî transfer yapılmış; fakat bu 700 milyon 
liranın da 625 milyon lirası kullanılmış. 

Adıyaman'da bir tesise 12,5 milyon lira, Bingöl'de 
bir tesise 40 milyon lira, Bitlis'te sigara fabrikası tesi
sine 62 milyon lira; bundan başka Kars'ta tuz, Tunce
li'de un, Van'da entegre et tesisi ve Çankırı, Çorum, 
Erzincan'daki sair tesisler için de küçük küçük pa
ralar vermek suretiyle, güya oralarda yatırımlar yap
tırmış!... 

Bizler, bu şekilde Devlet Planlama Teşkilatının 
bütçesine saklanarak bazı teşvikler verilmesini ve bu 
teşviklerden dolayı gerek bazı sektörlere ve gerekss 
bazı kişilere yardım yapılmasını istemiyoruz. Esas 
teşvik kredileri ne şekilde veriliyorsa, o esaslar tespit 
edilmek suretiyle - (Ki, senede zannediyorum 30 - 40 
milyar lira bu şekilde teşvik olarak veriliyor; bunları 
da oraya aktarıp) - o usul ve esasa uyularak, bu gibi 
özel sektöre teşvik kredileri tahsis edip, Doğu Ana
dolu'nun bilhassa geri kalmış yörelerinde yatırım ya
pılmasını, öncelikle ve ehemmiyetle istiyoruz. Teşvik 
kredisi verilmiş olan bu üç, beş tesise veya her ilde bir 
tanesine -belki, bilmiyoruz bir koruma da olmuş 
mudur; bunu da tetkik etmediğimiz için iddia etmi
yorum - bu şekilde göstermelik olarak, Devlet Plan
lama Teşkilatının takdirine bırakılarak yapılan teşvik
leri, malî transferleri uygun bulmadığımı arz etmek 
istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
2. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — 2 nci sıradaki Sayın Günseli Özka
ya'nın sorusu, izinli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öldü
ğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Sayın Kadir Narin'in, 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. s 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Sayın Fikri Sağlar'ın, 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru sahibi 2 nci defa bulunmadığından, soru düş

müştür. 
5. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, Sayın Kadir Narin'in, 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
nin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/699) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortaklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN — 6 nci ve 7 nci sıradaki sorular, Sa
yın Nalbantoğlu'na ait olup, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 8 inci sırada, Sayın Osman Bahadır' 
m, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bahadır?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 

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

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki Sayın Enver özcan' 
in sorusu, görevli bulunmaları sebebiyle ertelenmiştir. 
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10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü .soru önergesi 
(6/758) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki, Sayın Nalbantoğlu' 
na ait soru, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — 11 inci sırada, Sayın Reşit Ülker'in, 
Başbakandan sorusu var. 

Sayın Ülker?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorularına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Sayın Davut Abacıgil' 
in, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

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

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemizde 
uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/772) 

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

Sayın Can?.. Yoklar. 
Cevap verecek bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Sayın İbrahim Ural' 
m, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Küttür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Sayın Davut Abacıgil' 
in, Kültür ve Turizm Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — 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 Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/819) 

BAŞKAN — 16 nci sırada, Sayın Salim Erel'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 

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

BAŞKAN — 17 nci sırada, Sayın Fikri Sağlar'ın, 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

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

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

BAŞKAN — 18 inci sıradaki, Sayın Enver özcan'a 
ait soru, görevli bulunmaları nedeniyle; 19 uncu sı
radaki, Sayın Nalbantoğlu'na ait soru, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 20 nci sırada, Sayın Muzaffer Yıl
dırım'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
21. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

BAŞKAN — Sayın Günseli Özkaya'nın 21 inci sı
radaki sorusu, izinli bulunmaları sebebiyle ertelen
miştir. 
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22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir ve ilçe 
belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzelkişilere 
ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/849) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Sayın Türkân Arıkan' 
in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz 
Titiz'in cevabı (6/854) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Sayın Arıkan'ın, 
Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Tınaz 
Titiz tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 

Soru : Aşağıda belirtilen müesseselerde yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında ödenen ücret-
lerin yıllık brüt genel toplamı ile prim, kâr payı ve 
diğer ödemelerin yıllık brüt genel toplamı aşağıdaki 
cetvele göre müesseseler itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Ayrı ayrı her müessesede yönetim komitesi 
üyelerine toplam olarak ödenen 

Prim, kâr payı ve 
Ücretlerin yıllık brüt diğer ödemelerin yıllık 

Yıl genel toplamı brüt genel toplamı 

1984 
1985 

Müesseseler: 
1. Pamuk Satın Alma ve Çırçır Fab. Müessesesi, 
2. Adana Pamuklu Sanayii Müessesesi, 
3. Adıyaman Pamuklu Sanayii Müessesesi, 
4. Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi, 
5. Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi, 
6. Erzincan Pamuklu Sanayii Müessesesi, 
7. Diyarbakır Pamuklu Sanayii Müessesesi, 
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8. Karaman Pamuklu Sanayii Müessesesi, 
9. Kahramanmaraş Pamuklu Sanayii Müessesesi, 

10. Nevşehir Pamuklu Sanayii Müessesesi, 
11. Malatya Pamuklu Sanayii Müessesesi. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arı
kan'ın sözlü sorularına cevap arz ediyorum. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultu
sunda teşkil edilen müessese yönetim komitesi üye
lerine, yürütmekte oldukları asıl görevlerinden (mü
essese müdürlüğü, müessese müdür yardımcılığı veya 
servis müdürlüğü) dolayı 657 sayılı Kanuna göre ya
rarlandıkları ödemeler, yani maaş, ek gösterge, yan 
ödeme, özel hizmet tazminatı, yakacak yardımı ile 
aile ve çocuk yardımı dışında veya 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca sözleşmeli olarak is
tihdam edilenlere, hizmet sözleşmelerinde belirtilen üc
ret dışında hiçbir ödeme yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan?.. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 24 üncü sıradaki Sayın Günseli Öz-
kaya'ya ait soru, izinli bulunmaları dolayısıyla erte
lenmiştir. 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/856) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/857) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yöne
tim ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yılla
rında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/858) 
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BAŞKAN — 25, 26 ve 27 nci sıradaki, Sayın Tür- ı 
kân Arıkan'a ait sorular, içtüzüğün 97 nci madde
sine göre ertelenmiştir. 

28. — 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 — 28 inci sırada, Sayın Hüseyin Avni 
Güler'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Güler?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
29. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey

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

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Sayın Abdurrezak 
Ceylan'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ceylan?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

30. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Sayın Salim Erel'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

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

31. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, belediyelerce yurt dışından kredili temin olunan 
iş makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/873) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Sayın Yılmaz thsan 
Hastürk'ün, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek üzere İskenderun' 
da depolanan dizel ve fuel - oil'in bir şirket tarafından 
gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Sayın Sökmenoğlu' 
nun, Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

ı 33. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli 
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Sayın Barış Çan'ın, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Say m Can?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 

Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) 

35. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 

BAŞKAN — 34 ve 35 inci sıradaki sorular Barış 
Çan'a ait olup, aynı sebeple ertelenmiştir. 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) 

BAŞKAN — 36 nci sıradaki, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'na ait soru, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

37. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışla
rına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türel'in cevabı (6/867) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Sayın Murat Sök-
menoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum: 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Irak'tan dış ülkelere seVk edilmek üzere İskende

run'a getirilip, depolanan yakıtın bir müddettir gemi
lere usulsüz olarak verilmesi ve 15.8.1986 tarihinden 
itibaren de istanbul'da da başlatılacak transit yakıt 
satışlarının yarattığı sonuçlar hakkında aşağıdaki so
rularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
Sudi Türel tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
hususunda delaletinizi saygıyla rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

•1. Irak'tan getirilen petrol ürünleri için 10 $/ton 
başına fon uygulaması kararı alınmışken niçin uygula
maya geçilmeyerek sürekli ertelenmektedir? 

2. Asgarî 300 000 ton transit petrol ürünü üzerin
den 3 milyon $ fon geliri niçin gözardı edilmektedir? 
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Fon uygulamasının sürekli ertelenmesinden hangi fir
malar ve kimler kazançlı çıkmakta ve Devlet ne ka
dar zarar görmektedir? 

3. Transit yakıt getiren kaç tane firma vardır ve 
bu firmalar kimlere aittir? 

4. Adlarının açıklanması istenen bu firmalar açık
tan kâr ederken, niçin TÜPRAŞ Petrol Ofisine mo
torinde 25 - 30 $/tonda, fuel - oil'de 10 - 15 $/ ton ba
şına fon uygulatmakta ve Petrol Ofisinin rekabet ede
memesinden dolayı zarara sokulmaktadır? Bu uygu
lamada amaç nedir? Tedbir niçin alınmamakta, vaki 
müracaatlar niçin kaale alınmamaktadır? 

5. Sizce bu uygulamalar Petrol Ofisini darboğaza 
itip zarara sokarak liman bayilerine âdeta ceza ve
rilmek isteniyormuş izlenimi doğurmuyor mu? Böyle 
bir amaç yoksa hatanın düzeltilmesi için ne gibi ted
bir alınmıştır? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sayın Murat Sök-
menoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışları
na ilişkin yazılı soru önergesi, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevril
miştir. Her ne kadar bakanlığımı ilgilendirmeyen bir 
soru ise de, Sayın Sökmenoğlu'nun şahsına olan sem
patim dolayısıyla, cevap vermeyi bir görev telakki 
ediyorum. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — özel mi Sayın Ba
kan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Devamla) — özel olsa özel olarak 
verirdim. 

Cevap 1-2. 21.2.1986 tarih, 86/10379 sayılı ve 
20.3.1986 tarih, 86/10474 sayılı kararnameler, Tür
kiye üzerinden üçüncü ülkelere yönelik petrol ürün
lerinin karayolu taşımalarında, gümrük giriş ve çıkış
larında tahsil edilmek üzere, beher metrik tondan 10 
dolara kadar Konut Fonu tahsil edileceğini; ancak, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından alınacak 
teşvik belgesiyle, mükelleflerin fondan muaf tutula
cağını hükme bağlamıştır. 

Yukarıda değinilen kararnamelerin uzatılması se
bepleri ise, bu konuda Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığına müracaat edecek yerli firma müracaatçı
larının tespit edilmesi ve bu husustaki kriterlerin be
lirlenmesi içindir. 

Cevap 3. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı
ğınca, yapılan müracaatlar incelenmek suretiyle aşağı

da isimleri yazılı firmalara teşvik belgesi verilerek 
Konut Fonu muafiyeti sağlanmıştır. 

1. DELTA Petrol Ürünleri Ticaret AŞ., 
2. ENAK Pazarlama, Depolama ve Nakliyat, 
3. EKONTUR Ekonomik, Turizm Nakliyat, 
4. AYGAZ A.Ş., 
5. ÖZBA Petrol - Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
6. Anadolu Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık, 
7. özgü Bay tur Konsersiyumu, 
8. INTERNAK Taşımacılık ve Ticaret AŞ., 
9. Anadolu Petrolleri Ali Şükrü Iskefeli, 

10. SODIMPEK Dış Ticaret A.Ş 

Böylelikle, Türk Ticaret Kanunlarına göre kurul
muş yerli firmalar sözkonusu muafiyetten yararlan
dırılmış ve muafiyetten yararlanmak isteyen yabancı 
şirket sermayelerinin, anılan kanun ve diğer kanun
lara göre, ülkemize getirilmesi özendirilmek istenmiş
tir, 

Cevap 4. TÜPRAŞ tarafından, Petrol Ofisi da
hil, tüm şirketlere yapılan ihrakiye satışlarında, fob 
italya afişe fiyatlarına motorin için 20 dolar/ton, 
fuel-oil için 5 dolar/ton ilave edilmektedir. Sözko
nusu ilaveler herhangi bir fon olmayıp, sadece ithal 
veya üretim maliyetinden kaynaklanmaktadır. Petrol 
ürünlerinin satışlarında sübvansiyon düşünülmediğin
den, maliyet fiyatlarının altında bir fiyat uygulaması 
yapılmamaktadır, italya afişe fiyatlarına yapılan 20 
ve 5 dolar/tonluk ilaveler bu amacı taşımaktadır. 

Cevap 5. Yapılan bu uygulamada Petrol Ofisi
nin zararı sözkonusu değildir. Memleketimizde üreti
len motorin, ihtiyaçları karşılayamamakta ve üretim 
açığı ithalat ile kapatılmaktadır, ithal maliyetlerinin 
altında bir fiyat uygulaması halinde, memleketimiz 
açısından bir zarar sözkonusu olabilecektir. Bu du
rumda dahi zarar Petrol Ofisinin değil, TÜPRAŞ'ın 
olacaktır. 

Diğer taraftan, Petrol Ofisinin düşük fiyatla itha
lat yapması ve bunu, kendi liman bayileri vasıtasıyla, 
bakanlığımızca tespit edilen fiyatların altında bir fi
yatla ihrakiye olarak satması mümkündür. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz 
Sayın Sökmenoğlu?.. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
38. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti

cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) 
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BAŞKAN — Sinop Milletvekili Sayın Barış Can' 
in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
39. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me

murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezasının Affı Hakkında Kanunun emniyet mensup
larına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Sayın Metin Üs
tünel'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

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

BAŞKAN — 40 inci sırada, Sayın Halil İbrahim 
Şahin'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te

kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

BAŞKAN — 42 nci sıradaki, Sayın Abdullah Ça
kırefe'nin. sorusu, izinli bulunmaları sebebiyle ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Sayın Mehmet Üner' 
in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Sayın Salim Erel'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 

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

BAŞKAN — 45 inci sırada, Sayın Musa Ateş'in, 
Başbakandan sorusu vardır 

Sayın Ateş?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 46 nci sırada, Halil İbrahim Şahin' 
in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

47. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/875) 

BAŞKAN — 47 ve 48 inci sıralardaki Sayın Sök-
menoğlu'na ait sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine 
göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Sayın Ali Rıdvan 
Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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ALI RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın Baş
kan, dün biz, Meclis Başkanının başkanlığında ve Baş
kanın makam odasında, diğer divan üyeleriyle bir
likte bütçeyle ilgili olarak çalışma halindeydik. Lüt
fen görevli olduğuma dair dünkü... 

BAŞKAN — Efendim, dün zaten bakan da ol
madığı için ertelendi. 

ALÎ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Hak 
kaybına uğramayayım diye ,arz ettim. 

IBAŞKAiN — Hakikiniz zayi olmamıştır efen
dim. 

50. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Orta
doğu ülkelerine yapılan yas sebze ve meyve ihraca
tında karşılaşılan güçlüklere karsı alınacak önlem
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

BAŞKAN — 50 nöi .sırada, Sayın Tevfik ' Bi-
lal'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bilal?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
51. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan ala
caklarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/877) 

BAŞKAN — 51 indi sıradaki Sayın Sökmenoğ-
lu'n'a ait soru, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre er
telenmiştir. 

52. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, 
YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuz
luklar olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 52 adi sıradaki, Sayın Erol Ağa
gil'in, sorusu, görevli bulunmal'arı nedeniyle ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — 53 üncü sıradaki, Günsefili Özka
ya'nın sorusu, izinılli bulunmaları sebebiyle ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Sayın Mehmet Sait 
Erol'un, Başbakandan! sorusu vardır. 

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

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

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

BAŞKAN — 55 ve 56 nci sıradaki sorular, Sa
yın Sait Erol'a a'it olup, aynı sebeple ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 57 nci sıradaki, Sayın Günseli Öz
kaya'nın sorusu, izini bulunması nedeniyle ertelen
miştir. 
* 58. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu lev
ha taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur İskanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BAŞKAN — 58 ve 59 uniou sıralardaki, Sayın 
Turan Bayezıifiin soruları, mazeretli bulunimaları se
bebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 60 inci sıradaki Saym Erol Ağa-
gill'ln sorusu, görevli bulumması sebebiyle ertelen
miştir. .•'$! 

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

BAŞKAN — 61 inci sırada, Sayın Salim Erel'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertetenımfiştir. 

62. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın in
tifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilme
sine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshe
dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 
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BAŞKAN — 62 noi sırada, Saym Halil İbrahim 
Şah'in'in, Tarım Ormanı ve Köyişleri Bakanından so
rusu vardır.' 

Sayın Şahin?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.,. Yok. 
Soru ertdenmıiştir. 
63. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz' 

in, Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhmdaki ge
cekonduları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/832) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Sayın Ömer Necati 
Cengiz'in, Bayındırlık ve lısıkân Bakanından sorusu 
vardır, 

Sayın Cengiz?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştür. 
64. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Sayın Davut Aba
cıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmişt'ir. 
65. —7 Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 

Kayseri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta 
olan afet konutu inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Sayın Mehmet Üner' 
in, Bayındırlık ve İskân Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?,.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

66. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir va
tandaşın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/837) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Sayın Kadir Narin' 
in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayıa Narin?... Yoklar. 
Cevap verecek .sayın balkan?... Yok. 
Soru ertelllenlmişitür . 
67. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan'in, Çer

kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Sayın Salih Alcan' 
ıın, Millî Eğ'iMm Gençlik ve Spor Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Alcan?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok.. 
Soru entellenmiştür. 

68. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Ağrı 
İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/839) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Sayın Paşa Sarıoğ
lu'nun, Tanım Orman ve Köyişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayımı Sarıoğlü?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan İlçesi Ağ-
caşar Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

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

BAŞKAN — 69, 70 ve 71 inci sıralardaki, Sayın 
Turan Bayezlit'e ait sorular, mazeretli bulunmaları 
sebebiyle ertelenmiştir. 

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

73. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu - Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/846) 

74. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'bı, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 
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75. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Devlet imkânlarından yararlandırüdığı id
dia edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/848) 

BAŞKAN — 72, 73, 74 ve 75 inci sıralardaki, 
Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'e aiit sorular, izinili bu
lunmaları sebebiyle ertdenm'iştir. 

76. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, 
Çankırı - İlgaz İlçesi Balcı Köyünde meydana gelen 
yangından zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçları
nın karşılanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/870) 

BAŞKAN — 76 cı sırada, Sayın Cemal Özde
mir'in, Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Özdemir?... Buradalar. 

Cevap verecek sayın balkan?... Yok. 

Soru ertelenmiştir.! 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nıın, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair Önerge ve TBMM Başkanlık Divanının Ko
nuya İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/929) (S. Sayısı : 472) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasan ve Tek-
liifileriyle Komisyonlıardan Gelen .Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, Yozgat Milletvekili SelahaHtin Taf-
lıoğlu'nun, Sosyaldemoikrat Halkçı Parti Milletvekil
leri Hakkında Anayasanın 84 üncü Maddesine Uy
gulanmasına Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Di
vanının Konuya İlişkin Kararı ile Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

77. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Kırşehir --- Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/871) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Sayın Mahmud Altun-
alkar'ın, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
78. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'ın, Adıyaman ve Malatya illerine bağlı bazı ilçe
lerde 1986 yılında meydana gelen depremlerden za
rar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan 
ile Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/872) 

BAŞKAN — 78 indi sırada, Sayın Mahmud Al-
tunâkar'ın, Bayındırlık ve iskân Bakanından: sorusu 
vardır. 

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

Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Giresun Milletvekili 
Burhan Kara ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tariih ve 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 tarih 
ve 2882 sayılı Kanumla Değişik 60 inci Maddesinin 
I inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Elklenımesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporunun 
müzakeresine geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

— 511 — 



T. B. M. M. B: 25 13 . 11 . 1986 0 : 1 

Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/987) (S. Sayısı : 491) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, İstanbul Miılktve-
ıkilıi Salbiıt Batumlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında 'Başbakanlık Tezikenesi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporunun müzakeresine geçiyo
ruz. 

Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

Gündemde bugün için görüşülecek bir konu kal-
mamışitır. 

Gündemde bulunan Ikonuları ve basılıp dağıtılan, 
13.11.11986 Perşembe günkü Gelen Kâğıtlarda yayın
lanan ve 18 Kasım 1986 Salı gündemine girecek olan 
502 sıra sayılı kanunu görüşmek için, 18 Kasım 1986 
Salı günü saat 15.00'te toplanmalk üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.54 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

25 İNCİ BİRLEŞİM 

13 . 1.1 . 1986 Perçembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Sıkıyönetimin İBazı tilerde Uzatılmasına 

İlişkin Başbakanlık Tezkeresi 1(3/1179) 
2. — Olağanüstü (Halin Bazı İllerden Kaldırılma

sına, Bazı ÎMerde Uzatılmasına İlişkin (Başbakanlık 
Tezkeresi (J3/M80) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

<5 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

4. — İçel İMilİötvefcili "Durmuş Fikri Sağîar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

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

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

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

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

8. — TraJbtfon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em-

, niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
§oru önergesi (6/702) (1) 

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

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

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

1'2. — Balıkesir 'Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü «oru 
önergesi (6/709) 

•13. — Sinop Milletvekili »arış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/ 772) (1) 

14. __ 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) 

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

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

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

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

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

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

21. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesıi 
(6/775) 

•22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir 
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/849) (1) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/854) (1) 

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

25. — Edime Milletvekili Türikân Turgut Arıkan' 
in, öümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/856) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Balkanından sözlü, soru önergesi 
(6/857) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arifkan' 
in, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yöne^ 

tim ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yılla
rında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/858) (1) 

28. — 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) 

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

30. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ili.şkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) (1) 

31. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, belediyelerce yurt dışından kredili temin olunan 
iş makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/873) (1) 

312. — Hatay (Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun-, dış ülkelere sevkedilmek üzere İskenderun* 
da depolanan dizel ve fuel - oil'in bir şirket tarafından 
gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/861) (1) 

33. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli 
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) (1) 

34. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yıl» 
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) (1) 

35. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) (1) 

37. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışla
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/867) (1) 

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

39. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar île Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 



Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı, iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

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

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

42. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarımsaklı Eğittim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesıi (6/796) 

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

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

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

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

47. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/875) (1) 

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

50. — 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) 

51. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacak

larına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru Önergesi (6/877) (1) 

52. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YÜB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

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

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

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

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

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

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran 'Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu lev
ha taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

59. — 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) 

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

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

62. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın in
tifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilme
sine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshe
dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

63. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 
Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gecekon
duları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 



64. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgÜ'in, Ba
lıkesir tli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

65. — 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) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemıiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

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

68. — Ağrı MilldtvekiH Paşa Sarıoğlu'nun, Ağrı 
İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/839) 

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

70. — Kahramanmaraş 'Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan İlçesi Ağ-
caşar Köyünün ebe ihtiyacına üişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

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

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

73. — Zonguldak MilletvekiH Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu-Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/846) 

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

75. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı id
dia edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/848) 

76. — Tokaıt Milletvekili Cemal özdemir'in, 
Çankırı - İlgaz İlçesi Balcı Köyünde meydana gelen 
yangından zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçları
nın karşılanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/870) 

77. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/871) 

78. — Diyarbakır MilietvekiU Mahmud Alituna-
ıkar'ın, Adıyaman ve Malatya illerine bağlı bazı ilçe
lerde 1986 yılında meydana gelen depremlerden za
rar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan 
ile Bayındırlık ve İskân Bakanından ısözlü soru öner
gesi ^6/872) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun MilletvekEi Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5 . 5 . 1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 mcı Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi; 28 . 5 .1986) 

2. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'mm, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Ko
nuya Mşkin Karan ile Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/929) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 
21.10.1986) 

3. — İstanbul MMetvekii Sabit Batumlu'nun Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/987) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 
30,10.1986) 


