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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Kanun Hük
münde Kararnameler hakkında gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Görevle yurt dışına gidecek olan Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'ye Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İ. Kaya 
Erdem'e de Maliye ve Gümrük Bakam Vural Arı-
kan'ın, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 

Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın Dışişleri Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi; 

Genel Kurulun^ bilgisine sunuldu. 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Malatya yö

resinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeyeceğine 
dair (6/6) ve 

Kayısı ürününe taban fiyatı verilip verilmeyece
ğine ilişkin (6/7), 

Sözlü soru önergelerine Tarım, Orman ve Köy iş
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan cevap verdi. 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğhı'nun, 
pancar taban fiyatına ve pancar üreticilerinuı 1983 
yılından kalan alacaklarına ilişkin (6/8) ve 

İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Yükseköğ
retim Kanununun uygulanmasından doğan sorunlara 
ilişkim (6/10), 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, ener
ji üretimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/9) de sö?.lü 

soru sahibi ve ilgili bakan Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından; 

Ertelendiler. 
6.5.1957 Tarih ve 6964 Sayılı Ziraat Odıları ve 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddeleri
nin. Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 
6.5.1957 Tarihli ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 18.5.1983 Tarihli ve 67 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6964 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair (1/26, 1/27) (S. Sayısı : 7) ve 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ,'îe 
1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 55 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 15 i 2 
Sayılı Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
(1/1, 1/2) (S. Sayısı: 11); 

Kanun Hükmünde Kararnameler kabul edildi. 
15 Şubat 1984 Çarşamba günü saat 15.00'te top

lanılmak üzere birleşime saat 18.10'da son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Halil İbrahim KARAL 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Yavuz KÖYMEN Durmuş Fikri SAĞLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 

KÂTİP ÜYELER : Cüneyt CAN VER (Adana), Yavuz KÖYMEN (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşı-
oğlu'nun, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre gö
revden alınan personelden suçsuz olanlarının göreve 
başlatılarak emeklilik hakkının kazandırılması konu
sunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel üç arka
daşıma gündem dışı söz vereceğim. Ancak, gündem 
dışı söz verme ile ilgili kısa bir açıklamada bulunaca
ğım: 

Bilindiği gibi, gündem dişi konuşma Parlamento
nun önemli bir müessesesidir ve parlamenterlerin çok 
tabiî bir hakkı ve yetkisidir. Ancak, her hak gibi bu 
hakkın kullanma biçimi ve usulü de hukuk kuralla
rıyla belirlenir ve düzenlenir. Bizim şimdi uygula
makta olduğumuz Tüzüğümüze göre de bu hak dü
zenlenmiştir. İlgili 60 inci maddeye göre, gündem dışı 
söz isteyen arkadaşlarımızın, birleşimden çok önce 
o birleşim başkanına başvurarak yapacakları gündem 
dışı konuşma hakkında ilgili maddedeki bilgileri ver
meleri ve verdikleri bu bilgiye göre bu madde hüküm
leri çerçevesinde konuşmalarını yapmaları zorunludur. 

Arz ederim. 
Şimdi gündem dışı konuşmalara geçiyoruz. 
1402 sayılı Yasa ve Emekli Sandığı konusunda Af

yon Milletvekili Sayın Yüzbaşıoğlu. 
Buyurun Sayın Yüzbaşıoğlu. 
Süreniz beş dakikadır, lütfen konunun dışına çık

mayın. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon) 

— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; 

Özgür ve serbest seçimler sonucu millî iradeyle 
kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu
günkü Hükümetimizden önceki hükümet döneminde, 
milletçe geçirdiğimiz bunalımlı günlerde, Büyük Türk 
Milletine yıllarca değerli hizmet vermiş pek çok ka

mu görevlisi hukuk dışı haksızlıklara ve ailecek mağ
duriyetlere uğratılmıştır. Bu mağdur görevlilerden ve 
aile efradından uğradıkları yasa dışı haksızlıkları dile 
getiren pek çok mektup aldım, sizlerin de almış oldu
ğunuz kanaatindeyim. 

12 Eylül sonu Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Ek 2559 sayılı Kanun ile 
20 yılını dolduran memurlara emekliliklerini isteye
bilirle ve kurumlarına bu memurları icabında resen 
emekliye sevk edebilme imkânı getirmiştir. 

Tatbikatta ise, Devlet kendilerinden hizmet bek
lediği için, istekle veya resen emekli etmediği bu gö
revlilerden bir kısmı sonradan 140)2 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun değişik 2 nci maddesi gereğince görevden 
alınmıştır veya kurumunca istifaya zorlanmıştır. Her 
türlü maddî ve sosyal haklarından mahrum bırakılmış
lardır. Üç yıldır bütün aile efradı geçim sıkıntısı için
dedir. 

Bu durumda olup, 20 senesini doldurmuş olanla
rın emekli olmaları için bir kanun teklifini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş bulunuyo
rum. 

Sayın özal Hükümetinin Başbakan Yardımcısı Sa
yın Kaya Erdem'e, Yüce Meclisin huzurunda yürek
ten arzı teşekkür ederim. Kendilerini makamında zi
yaret ettim. Emekli olabilmek için az bir müddetleri 
kalmış; ama 12 Eylülden bugüne kadar da bir görev 
verilerek bu az müddetlerini doldurma imkânı veril
memiş, mevcutları az geçmiş dönem bir kısım parla
menterin, emekti olmadan önce çalışmış olduğu ku
rumlarda noksan hizmetlerini tamamlamaları için 
kendilerine onore hizmet vermeyi, görev vermeyi 
olumlu ve anlayışla karşıladılar. Uygulamada bu an
layışı gösterecek olan sayın bakanlara da şimdiden 
arzı teşekkürler ederim. 

Benim Yüce Meclise arz etmek istediğim, hukuk 
devleti ile bağdaşmayan, 20 senesini; yani emekli ola
bilme müddetini doldurmayanların acı durumudur. 

— 637 — 
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Sıkıyönetim komutanlıklarının genel güvenlik, asa
yiş veya kamu düzeni açısından çalışması sakıncalı 
görüldüğü gerekçesi ve isteğiyle bağlı bulundukları 
bakanlıklarca birçok kamu görevlisi görevlerinden 
alınmışlardır. Bunlar hakkında bugüne kadar geçen 
müddet içinde hiçbir soruşturma yapılmamış, savun
maları alınmamış, yetkili disiplin kurulu kararı alın
mamış ve görevden alınma nedeni dahi kendilerine 
bildirilmemiştir. 

Anayasa Mahkememiz hukuk devletinin tanımını 
şöyle yapmıştır : «tnsan haklarına saygı gösteren ve 
bu hakları koruyan, adil bir hukuk düzeni kuran ve 
bunu devam ettirmeye kendisini hükümlü sayan, bü
tün davranışlarında hukuk ve Anayasaya uygun, bü
tün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı bulunan 
bir devlettir.» Evet sayın milletvekilleri; Anayasa 
Mahkemesi hukuk devletini böyle tanımlamaktadır. 

Anayasamızın 6 ncı maddesi; «Egemenlik, kayıt
sız şartsız milletindir. Hiçbir kimse veya organ kay
nağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kulla
namaz» der; ama bahsettiğim bu kişilere, kaynağını 
Anayasadan almayan yetki kullanılmıştır. 

Anayasamızın 10 uncu maddesi; «Herkes, kanun 
önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları 
bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uy
gun olarak hareket etmek zorundadırlar» der. 

Anayasamızın 15 inci maddesi ise, son paragrafın
da; «suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya ka
dar kimse suçlu sayılamaz» demektedir; ama bu kişi
ler mahkeme kararı olmadan suçlu sayılmışlardır. 

Anayasamızın 17 nci maddesi ise; «Herkes, yaşa
ma, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapıla
maz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza
ya veya muameleye tabi tutulamaz» der. 

Anayasamızın 129 uncu maddesi ise, «Memurlar 
ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları 
mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin 
cezası verilemez» kesin hükmünü getirmiştir; ama bah
settiğim mağdur kişilere, değil mahkeme kararı, tef
tişler dahi yapılmadan cezalar verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıoğlu, bir dakikanız 
var efendim. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devam
la) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; eğer Anayasa Mah
kemesinin tanımını yaptığı hukuk devleti inancımızı 
samimî olarak koruyacak ise ve eğer Anayasamızın 
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biraz önce arz ettiğim maddelerine saygılı isek, du
rumlarını açıklıkla arz ve ifade ettiğim görevlilerin 
suçsuz olanlarının emekli olabilmek için göreve baş
latılması hususunda Hükümetin anlayış göstermesini 
istirham eder, Yüce Meclisinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşıoğlu. 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'in, Avru
pa Konseyinin son toplantısı hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Avrupa Konseyinin son toplantısı 
hakkında konuşmak üzere Burdur Milletvekili Sayın 
Çelikbaş, buyurun efendim. 

Sayın Çelikbaş, süreniz beş dakikadır efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; son 
Avrupa Konseyi toplantısıyla ilgili maruzatta bulun
mak üzere huzurunuzdayım. 

Yerinde vermiş olduğunuz karar sonucunda seçi
len Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Konseyi 
Türk Heyeti olarak üç yıllık bir aradan sonra Danış
ma Meclisinin 30 Ocak - 2 Şubat toplantısına giderek 
yerlerimizi aldık, Genel Kurulun ve komisyonların ça
lışmalarına katılarak konuştuk ve oy kullandık. 

Huzurunuzda derin bir memnuniyetle ifade ede
yim ki, üç siyasî parti mensuplarından oluşan Heye
timiz, Meclis ve Komisyon toplantılarında tam bir 
ahenk ve samimî bir işbirliği havası içerisinde vazife 
ifa etmeye muktedir, mütecanis bir ekip olduğunu 
dost ve düşmana karşı gösterebilmiştir. (Alkışlar) 
Bundan dolayı, Heyete dahil bütün değerli arkadaş
larıma buradan şükranlarımı ifade ediyorum. 

Sayın milletvekilleri; gezilerimizde edindiğimiz iz
lenimler ve gözlemlerimiz, toplantı öncesinde ve bü
tün toplantı boyunca sürdürdüğümüz temaslar bize 
gösterdi ki, dışarıda aziz milletimiz ve memleketimiz 
aleyhine bir sistem dahilinde çalıştırılmak üzere oluş
turulmuş organize güçler vardır. Çoğunu memleketi
mizden kaçan, vatan ve millet sevgisinden yoksun 
bedbahtların oluşturduğu bu güçler, her fırsattan ya
rarlanarak Türkiye'mizi Batı ülkelerinden tecrit et
mek, dışlamak, memlekette demokratik parlamenter 
rejimi yaşatmamak, ya da ülkeyi parçalamak suretiy
le meşum emellerine nail olmak gayreti içindedir. 

Bu hıyanet şebekelerinin yanı sıra, büyük üzün
tüyle ifade ediyorum ki, iç politika mücadelesini dı
şarı taşırıp, yabancılardan medet umarak müttefik 
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aramak ve edinmek gayretleri tezahür etmektedir ki, 
bu bizler için dehşet verici bir görünüm olmuştur. 

Bütün bu gerçekler, bizlerin Türk Milletinin vekil
leri olarak her türlü parti mülahazaları dışında millî 
menfaatlerimiz üzerinde ne kadar hassas olmamız ge
rektiğini vurgulayan hadiselerdir. 

Diğer taraftan şayanı şükrandır ki, üç yıllık bir fa
sıladan sonra katıldığımız bu ilk Avrupa Konseyi top
lantımızda, bahis konusu dış müttefiklerin Türkiye' 
nin Danışma Meclisinde yer almasını behemehal ön
lemek maksadıyla yetki belgelerimizi reddettirmek 
gayretleri, her defasında Meclis ve komisyonların ço
ğunluğu tarafından bertaraf edilmiştir. Böylece, millî 
menfaatlerimiz aleyhine çalışan bütün çevreler, Kon
sey kararıyla bir kere daha hüsrana uğratılmıştır. 

Sayın üyeler; burada temas etmeden geçemeyece
ğimiz bir husus, Yunanlı parlamenterlerin tutumudur. 
Dünya politikasında menfaat iştiraki olduğunu bildi
ğimiz ve bu nedenle kendileriyle iyi ilişkiler ve işbir
liği içinde yaşamayı arzu ettiğimiz komşu Yunanistan 
parlamenterlerinin Strasbourg'ta yürüttükleri hasmane 
davranışlar bizleri cidden müteessir etmiştir. 

Buna karşılık, Konsey çalışmalarında memnuni
yetle müşahede ettiğimiz bir başka husus da, Tür
kiye'nin Avrupa'da yalnız olmadığını belirten, Türki
ye'nin dostluğuna değer veren pek çok güzide parla
menterlerin de var olduğunu tespit imkânını bulmuş 
olmamızdır. Bu da tabiî hepimizin orada millî guru
runu okşamıştır. 

Sayın üyeler; sözlerimi bitirirken derhal arz ede
yim ki, bugün artık demokratik parlamenter rejimi
mizi huzur, güven ve istikrar içinde yürütmek ve her 
gün biraz daha geliştirmek, Avrupa Konseyinde mem
leketimizin dostlarının artmasında başlıca amil ola
caktır. Artık şu anda milletlerarası platformda Avru
pa Konseyi - Türkiye ilişkileri değil; fakat Avrupa 
Konseyi içinde Türkiye bahis konusudur. Bu neden
le diyoruz ki, hangi partiden olursak olalım, bu hu
susu gözden uzak tutmayarak çalışmalarımıza yön 
vermek hepimize düşen millî bir görev olmaktadır. 

Avrupa Konseyinde Heyetiniz olarak bize verdiği
niz yetkiyi bu anlayış içinde kulanmaya devam edece
ğimizi belirtir, hepinize sevgi ve saygılarımı sunar, 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, teşekkür ederiz efen 
dim. 

3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Eylül 1980 öncesi görev yerlerine gitmediklerinden 
müstafi sayılan öğretmenler hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — 12 Eylül 1980 öncesi görev yerle
rine gidemediklerinden müstafi sayılan öğretmenler 
konusunda gündem djşı konuşmak üzere Sayın Sağe-
sen, buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri; anarşinin doruk noktalarına tırmandığı 12 Eylül 
1980 öncesi hükümetleri zamanında politik nedenler
le yapılan öğretmen atamalarına uyan; yani atandık
ları yörelere giden öğretmenlerin türlü tecavüzlere uğ
radıkları, hatta birçoğunun hayatlarından oldukları 
hepinizin bilgileri içindedir. 

Şu veya bu siyasal parti veyahut partiler ayırımı 
yapmaksızın söylüyorum; genelde kişisel kinlenmeler 
veya çıkarlara dayalı parti kanallı şikâyetler sonucu 
yapılan bu devir öğretmen atamalarından binlerce 
öğretmenin fiilen yuvaları dağılmış ve büyük bir pe
rişanlığın içine itilmişlerdir. 

öldürülme korkusuyla yeni atandıkları görev yer
lerine gidemeyen ve görev kabul etmediğinden değil, 
edemediğinden müstafi duruma düşen veya düşürülen 
bu seçkin öğretmenler için Millî Eğitim Bakanlığı 1983 
yılı ortalarında yeniden göreve çağrı çıkarmıştır. An
cak, uygulamada bu çağrı çok sınırlı kalmış ve kut
sal mesleğin değerli üyelerinin büyük çoğunluğunun 
perişanlığı süregelmiş ve hâlâ da süregelmektedir. 

Akılcı olarak tanıdığım ve öyle kalacağına inan
dığım ya da inanmak istediğim Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Sayın Vehbi Dinçerler'in, sosyal yön
leriyle aciliyeti kaçınılmaz olan bu konuya bir çözüm 
getirmesi en halisane dileğimizdir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sağesen. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Moskova'ya gidecek olan Başbakan Turgut 

Özal'ın dönüsüne kadar, Başbakanlığa Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/311) 

BAŞKAN — Güın'dame geçiyoruz. 
Gündemin «SunuşıİJaır» kısmında iki a'dst Ournhuır-

başkanlığı 'tezkeresi vıaıridra", okutup ayrı ayrı bilgile ri-
ri'izıo sünacağun.-

Türkiye Büyük M'ileit Mecfai Başkaınlkğııma 
Sovyet Sosyalist Cuımhuriyetter Biriliği Devlet Baş

kanı Yürü Amdropöv'uın cenaze törenine katıülmak üze
re Moskova'ya gidecek olian Başbakan Turgut Özlal' 
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in dönüşüne kadar; Başhalkarthğa, Devlet Bakanı 
Kâzım Ok'say'ım vekiıMulk etaesinıim, Başbakanım tekli
fi üzenine, uygun görülmüş okluğunu bi.lgil'erimize su-
nasrvm, 

Kenan EVREN 
Cummuırfaatşkamı 

BAŞKAN — 'Bigilksrönü'ze sunuilimuştur. 
2, — Suudî Arabistan'a resmî bir ziyarette bulu

nacak olan Cumhurbaşkanı Kenan Evrenin dönüşü
ne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın ve
kâlet edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/312) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi olkutıuyotnuim : 

Türkiye Büyük Miıülöt Mecfei Başkanlığıma 
Suuidli Arabistan Krallıı Fahd Bin Abdülazüz'im <da-

vetllilsıi dllaraik 21 - 25 Şubat 1984 tarihleri ara'&ımda 
Suudi Analbüıstain'a ıresimî bir ziyarette buliumaeağum-
dan, (dönüşüme Iklaıdıar; Cumhurbaşkanlığıma, Türkiye 
Büyük Millet M'eclüsi ''Başkanı Necmettin Kaıra duman 
vekâlet edecek'tir. 

Biîgleniriizle sunanım. 
«Kıenan EVREN 
Cummurbaşkanıi 

'BAŞKAN — 'Billlgillerlimize sunıuilmustur. 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı hakkın

daki Meclis Soruşturması önergesinin, gündemin «Özel 

III. — SORUL. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-

lu'nun, pancar taban fiyatına ve pancar üreticilerinin 
1983 yılından kalan alacaklarına ilişkin sözlü soru
su ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın ce
vabı. (6/8) 

BAŞKAN — Gündemim 'Sözlü Sorular kısmına 
geçiyoruz. 

Birimci sıııriadaki, Amasya Milletvekili Arsam Sa
vaş Arpacııoğlu'mun, pancar tabam fiyatına ve pancar 
üretıiciterıimim 1983 yılımdan ikallam aSliacaiklarına 'JÜ'ş-
kin Sanayi ve Ticaret Bakamundam sözlü soru ön erge-
simim görüşülımesüme başHıyoıruz. 

Sayım Arpactoğlu, bura'da mı?.. Burada. 
Cevaplaındııracak Biafen?.. Burada. 

Gündemde Yer Alacak İşler» kısmında yer. alması 
ve Meclis Soruşturması açılıp açılmaması konusun
daki görüşmelerin 22 Şubat 1984 Çarşamba günkü 
birleşimde yapılmasına, dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışıma Korulumun 'bir önerisi 
vardır, okutup onayımıza sunacağımı : 

Danışma Kumullu Öneriisi 
Danışma Kurulunun 15.2.1984 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Ercüment Konukman Turam Bayezit 

ANAP Grubu Başkanvekili HP Grubu Görevlisi 
Arif Atalay 

MDP Grubu Başkanvekili 
ÖNERİ : 
Genel Kurulun 1 Şubat 1984 tarihli 29 uncu Bir

leşiminde okunmuş bulunan, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı hakkındaki Meclis Soruşturması önerge
sinin, Gündemim «özel Gündemde Yer Alacak İş
ler» kısmında yer alması ve Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre, Meclis Soruşturması açılıp açılma
ması konusundaki görüşmelerin. Genel Kurulun 22 
Şubat 1984 Çarşamba günkü Birleşiminde yapılması 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önerigeyii okutuyoınum : 
Türkiye Büyük M.iıîıle't Mecfei Başkamiıığına 

Pamcar ünetüciterimüm önümüzdeki aylar ekimlime 
baş'Iamiacalk 'ürün ıtaban fiyaıtfarıimım hangi taırihtere 
kadar açıık'îıamacağı, bugünkü 'enflasyon ölçüterıiıne gö
re ödenecek 1983 bakiye alacakların maliyetler naza
rı 'itıübaıre allıinarak ıniasıiî bir fiyat politikası uyguüiama-
cağı Ve kaç lira Üzerinden, ödeme yapıiliacağımıı Sayın 
Samayii ve Ticaret Bakamı Cahit Aral'dıaın sözlü olla
ra k açiiklamasunıı arz ederiim. 

Arsan Savaiş Arpactoğlu 
Amasya MiMetvekili 

'BAŞKAN — Buyurun Sayım Balkan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayım Mec'l'i siin muhte
rem 'üye'Deri; Amasya Milletvekilimiz Arsam Savaş 

VE CEVAPLAR 
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Arpacı oğlu'mun sözflü sorusunu cevaplandıracağım; 
bu maksatla huzurunuzdayıım. 

Şekerpancarıntm taban fiyatınım ne zaman tespit 
edileceği ve hangi esaslar üzenimden tespit edilıeoeği 
hususundaki sorusunu şu şekilde cevaplandırmak is
terim : 

Taban fiyatları, daha önce Yüce Meclislin ide ıma-
ılumu olduğu üzere, gerek akaryakıt, gerekse gübreye 
yapılan ziam ve enflasyon sürati, aynı zamanda ilaç 
masraflariinım artışı ida nazarı âtibare aliımarak, haızır-
fladıığiimıız 'bir forımlü'lie göre kesinlikle hesap edilecek
tir ve bu ıta'ban fiyatım ilanı, ise yakında olacaktır. 
Gün vermek şu dakika mümkün değil; fakat bütün 
haaiıriıklıart yapmış durumdayız. 1'%'iiM teşekkülerden 
de ayrıca raka'mlları allmiiş bulunmaktayız. Onlarım da 
mültaltaallanylia beraber büzüm tespit ettiğimiz ırakaım-
lıarilıa bu rakam karşı'toştıirıil'ip, (tespit edilip illan edile-
oeifctiir. 

,1983 yılı, m&ium olduğu üzere, taban fiyatımız 6 
Türk Lirası idi kilogram başına; fakat esas oton bu
rada, yüzde 16 şeker ihtiva eden için 6 likaydı. Her 
polarizasyon derecesi için 37 (kuruş ilave dlunuyordu 
ve 1983 yıllında kilogram başıma 6 lira yerime, şu da
kikaya kadar 6 lira 81 ikuruş ödemiş bulunmaktayız. 
Dermek İki, şekerin pdlarizasyon katsayısı daha yüksek 
olmuştur ve kesilen fire oranlliarı yüzde 10,54 otlmna-
sunıa rağmen, 6 'lira 81 İkuruş olarak kilo başına 'bir 
fiilî ıtalban fiyat teşekkür etmiş durumdadır. 

Oiğer taraf tam, 1982 yılımda ekili arazilerimizin 
verimi 12 milyon 108 bin ton idi. 1983te 12 milyon 
130 bin ton; yani binde 2 kadar bir artış vuku bul
muştur. Bu 'siene, malluimunuz olllduğu üzere Ağrı Fab
rikası devreye girecektir. Gelecek sene nasip olursa El
bistan Fabrikası, öbür sene, gerek Çarşamba ve ge
rekse Konya Ereğ'ü Şeker Fabrika'ları devreye gire
cektir. Bunlların giriş durumunla göre de ekim saha
ları, bildiğimiz gibi bir plan dahilinde artnrıiımalkita-
dır. Şeker f ablukalarınım kapasitesine muvazi oilaralk 
bu sahaflar artımılmakta olduğu gibi, ihracat maksa
dıyla da yine ekim sahaları artırılmaktadır. 

Astada Türkiye'min bugün 1 milyon 200 hin ton 
şekere ihtiyacı vardır. İsitihtak ettiği şekerin miktarı 
budur. HJallbuki geçen sene Isitihsaflıirniz 1 milyon 600 
bin tondu. Bu sene 1 ımiiliyon 570 'bin itan tahmin edi
yorduk; fakat şu dakika 6 tane fabrika kaildi çalış
makta olan, o fabrikaların son istilhsıail rakamlanna 
göre, bu isene de 1 milyon 600 bin tonu kesin olarak 
egale etmiş olacağız. Bu duruma göre ihraç için im-
kânıimız artmış oluyor. Şu dakikaya kadar 354 bin 
•ton ihraç etmiş bulanmaktayız; 371 hin tonluk anfaş-

ımıaınız mevcut ve ayrıca 125 hin ton yeni bir aril/aş-
ma ıdaiha yaptılk. Ancak, 150 bin ton veya 175 bin 
ton bir anlıaşma ıdaiha yaparsak, gerek Türkiye ihti
yacımı, gerekse ihracı karşıiiamıış olacağız. Bu suretile 
hem Türk dahili şeker istihlak piyasamız hem de 
dünya piyasasını karşıllayacak tarzda dengelemiş bu
lunacağız. 

Bugüne kadar köylüye 86 ımülyar 200 milyon bor
cumuz 'tahakkuk etmiş. 'Bunun 36 milyar 200 milyon 
ilirasımı ödemiş duruimdaiyız. !Bu hafta 5 mülyar lirası 
ödendi; o sebepten ddlayı borcumuz 50 (milyara düş
tü. Şu dakikaya kadar yüzde 40 civarında bir ödeme 
yapmış bulunmaktayız. Her hafta 5 milyaır llira öde
mek suretiyle Nisanın sonuna kadar müstahsille 'bor
cumuzu ikmal etmiş dlacağız. 

Yüksek Meclisimizin mıallumu olduğu üzere, diğer 
ürünlerimıizıin paralarınım hepsi şu dakikaya kadar 
ödenmiştir. ©ir tek ödenmemiş olan pancar dıa ise, 
haftada 5 milyar ödemek suretiyle bu vecibemiz Ni
san sonuma kadar yerine getirilmiş olacaktır. 

Yüksek bilgilerinize arz ederim. 
Teşeikkür ederim efendim. (ANAP isiıralarımıdam 

alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bakam. 
İSayım Arpacıoğîu, bir açıklamanız oiliaoak mı?... 

Buyurun^ 
Süreniz 5 dakikadır, 
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amalsya) — 

Sayın Başkan, Yüce MıeClü&in sayım milletvekillileri; 
Sayın Bakana açıklalmiailairandan dolayı teşekkür 

ederim. Ancak, sözü edilen bakiye pancar bedeli ana
caklarınım Mart ayıma ıkaidiar bitirilip bitirilmeyeceği 
hususunda bir açıklık görülmediği gibi, avaıris olarak 
bugüne kadar verilen meblağa baktığımızda da an
cak yüzde 30 ddlıayında bir ödeme yapıildığı göze 
çarpmaktadır. Bu da gösteriyor ki, pânaair üreticile
rimin alacakları ha'len yüzde 70 civarıımdiadır. wSayın 
Balkanımız «50 milyar llüra civarımda» dediler; an
cak elimdeki rakamilar 55 milyarın üzerinde görünü
yor. Bu meblağın Mıart ayı sonuna kadar ödenmesini 
küçük çiftçi keşlimi sabıırsızilıJkHa beklemektedir. 

Nisan ayı sonuna kadar ödenecek oları haftalık 5 
milyariılk meblağ ine gibi ferahlık getirecektir ve üre
tici Mart ayımda vergisini verebilecek midir? Nite
kim, ekim safihası bu aydan sonra da başlayacaktır; 
çünkü ekim taahhütleri yapUlmıştır. 

Raporlardan ainia'şılacağı üzere, üretimde de bir 
düşme dlimuştur. Ayrıca, girdi kademlerimden 'kimya
sal gübre, tohumduk, akaryakıt tüketim miktıarlaıiım-

j da görülen artışlar, tarım sektörünüm gelişime hızın-
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da binde 711'Jk 'bir gerileme meydana getirmiştir. Bu
ma göre hedef 1984 yıllımda yine düşük seviyede ka-
laoaıfctıır. İşte ortiadireğim hali... 

Tarımsal gdlirddki bu olumsuz gelişmeler, tarım 
sdktörünün 'saınıayı ille d'emgdli bir biçimde geıl'i'şırne-
sinü; dolayısıyla trruillılıî gelirin bütünlüğünü oilumisuz 
olarak etkÜiemdk'tedir. Bu hüsüs, ekim ısahıaflıaıniintn 
daralması ihttimalınii aırtıırmakta, böylece şdker fabri
kalarının tam ıkıapaisSteyle çalhşmıalâıranı da tehlikeye 
düşürimetotedlir. Ayrıca fabrikalar arası şekerpancarı 
transferi doğmalktadıır. Bulgun hâlâ yaipnlıııyoır. Bu da 
büyük masraflara baliğ oılmıaklla 'beraber, maliyet fi-
yatlaırınıın yükseHmıesİıne 'de dtki yapmaktadır. 

Bugünkü İktidarım daha çok ihracat pdltikasıinım. 
şeker ihracatına ters yönde dtlkii yaptıüı ortaya çıkı-
yor. Halen depolardaki evvdllkıi serodlerden kalan 
'kristali! şeker ıstokllaramı ıdla haitırlaıtmalk isterimi. Bu 
hal ya'tırımlîaıra, istihdamla ters etki yapacalkitır; dola
yısıyla işsizlik (Eylül 1983 tarihi itibarîyle işsizlik 642 
binıe uülaştığı gii'bi) slüraltüli sekide artacaktır. 

Sayım imiletydkilllieriı; tamim ürünıleri fiyatlarımda 
ortalatma artışım yüzde 20 illa 25 'düzeyinde tutulduğu 
kabul edilirse, şdkerpancarındıa bu oran, bugüne ge-
liinceye kadar yüzde 18,4 gibi düşük bir pay olmuş
tur. Nitekim 'alım fiyatlarınıın genel fiyat sevi yeşim
den daha az arttığı ıdıa bu şekilde göze çarpmakta'diır 
ve görüllmektedir. Bu rakamlar enflasyonun çok al
tında bir durumu ortaya çıkardığı gibi, çiftçiyi gizli 
bir zararın 'içerisine de sokmaktadır. 

1983 yılında ortalama enflasyon oıramı yüzde 30 
olmuş; hedef allıtnah enflasyon oramı töste yüzde 20 ol
duğuna göre, 'gerçdkleşen ırakaım yüzde 50 ollmaıkta-
dır. Talban fiyaliaranı bu gerçekleri nazarı itibatra ala
rak saptamanın hem. tarım sektörünün ollümlu ge-
Hişmesi yönümden, hem ide çiftçiyi ıdarboğazdaın kur
tarmak ye tarım ülkesi ollan yurdumuzda iferikli yıü-
laıida şdker ithalatı zorunlluğuyla karşı; ikıarsıya gelıim-
memesıi yönün'den büyük yaraırt olacaktır. 

'BAŞKAN — Sayım Arpacıoğlu, bir dadıikaınız kal
dı, llütfen sözlerinizi bağlayınız efendim. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Siıze açıklayacağım enltereslan bitr rakamı vaır : Bu
gün beher klio ışidkerpancairıınıın malltiyetli 904 kuruş-. 
tor. Alıımlllarda ödeneodk miktar ise 600 kuruş olldu-
ğumıa !göre, çiftçi mağdur değil midir? 

Tespitlerimize göre şdkerpaıncarıınjdatn kesıien fi-
rdîler çiftçi aleyhine çok yüksek oranıdadıır. Bu tes
pittiler tdkniik 've i'llmî verlere dayanırraayıp, (kantar te
sellim memurlarınım da lirisfflyatıifiıne bııralkı'lmalktaldur. 
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Çiftçiyle 'ilse taahhütlerinde kanunî yüzde 20 fire 'kes
me hakkı bdlirtiilmişjken, elimde mevcut IhaylM fiş var, 
onu da arz edeceğim; fişjlerdlen görüleceği üzere, yüz
de 60 orainında kdsülen 'bu fireler çiftçiyi tedlirgiin et
mektedir. On ton pancarın ıail!fcı tonunu fireye çııka-
rıp, dört tonunu değerlendiriyorsunuz, bir de para-
isıını zaman laişumuna uğratıp bir seneyi aışlkın bir sü
rede ödüyorsunuz, kısacası; dktiriyorsumıuz, patrasını 
enflasyonla uğraltıyarsiunuz, avansımı zamanınldia Ödıe-
miyorsunuz, şekere yapıllan zamların farkımı ortadüre-
ğe yansıtmıyorsunuz, ondam sonra sosyali adaletten 
bahsediyoirsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Arpacı oğlu, süremiz 'doldu 
efendim, tefen sözünüzü bağlayınız. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayım Başlkalnılm. 

Sayım miİIetveklileri; laçık'Iaımladıan geçemdyeoeğim 
bir husuisu dıa arz edeyim : Çifitçlinlin »en tabiî hakkı 
ollan Ikıuru ye yaş küspe tevziatı iiyi iişletllmıemekte-
dir. Haiklkt olanlar çoğu zaman mağdur edıülmefete, 
ihtiyaca cevaip vermidklten uzak fcaillmıakitadır. Geçen 
sendlere göne oranlar azaltılmış; yaş küspe yüzd'e 15, 
kuru küspe 'İse Ibilnde 5 nıispetüride çiftçiye tevzii, edıll-
mektddiir; yanü iteslıım ettiği pancar oraınıımda. Bumun 
haricinde de parayla 'satılıyor. 

BAŞKAN — Sayım Arpaoloğlu, 'komuşmıa süre
niz dolmuştur, lütfen konuşmanızı balğlayınız ©fen-
dlim.v 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efertdim. 

'Bu ıniîspeMerin yükseltMmdsIimıi çiftçıımiz bdkÜemeık-
tedir. Kemdi ürettiği mah&üiün yan ürünü öllaın kuru 
ve yaş küspenin ıtahd'itlli olmıalsı, hayvancılığı ve be-
slidil'iği menfî yönıde etikdllemekte dllup; lailtınlterli' 'ile lüret-
tiği: pancarın kilosunu 6 liradan tesliiım ediyor, artığı 
olan küspenin kilosunu dıa 21 ıliradain ger*i 'alıyoır. 

Sayım Hükümdtin bu husüsüarı dikkate aılaralk ıge-
rekli tedbirleri alteasiinıı, ekim alanlarınıı esJkliıdem oü-
duğu gibi 4 seneye çıkartmayı ve hiıriim alama d!üşen 
'istihsali yükselltodk suretiyle orta ;diıreği güçllıenti'iır-
me'sli.., 

BAŞKAN — Lütfen bağlayım efendim. 
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum efendim. 
(ANAP sıralliairından «Demagoji yapıyorsunuz» 

s'dsfarÜ) Aihırcundaiki bağlı lineğinıi sat'turmıayıp, bu sıök-
tör'ün gelişmiş hızımı yüzde 3,5'dan yukarıya çekme
leri, pancar ekicileri çiftçisiimün biraz ıdalha geniş ne
fes allmıalarını sağlıamıall'arı en haHisame dilieğimıizdiir. 

642 — 
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Yüce Meclise ssaygılairumı sunuyorum. (Alkışlar) 
Teşekkür edetrim Sayın Başkanım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıöğlu; 

sürenizi 'biraz ifca'ştınız. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

BAŞKAN — Efendim, sözlü sorular bölümünde 
ikinci sunadaki Erzurum M'ilrtıetvekdlli Hilmi Naiîbarit-
oğlu'nun, enerji üretimime ilişkim Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanfimdıam sözdü soru önergesi hakkımda 'ilgili 
Sayın 'Balkan'ım bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük M'il'fet Meclisi Başkanlığına 
Mecfâsimıizin 15 Ocak 1984 günkü gündeminde 

builiumıaın, Erzurum 'Mlilietvekiılli Sayım Himü Nalîbant-
oğkı'nun, enerji ürettim1! hakkındaki sözlü soru öner
gesinin ıgörüşülmesıriin, gereMi bilgiferin daha 'iyi der-
temebilmesi ve değerforadiırillm'esi için bir hafta ertelen
mesi hususunu fensipl'erinüze laırz edenim. 

Oemlall Büyükbaş 
Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanı 

BAŞKAN — Eritdlıame tallebi olduğumdan, bu söz-
(l'ü soru önergesinün görüışüllmesini de eriteliyoruz. 

3. — îzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Yük
seköğretim Kanununun uygulanmasından doğan so-

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.— Çorum Milletvekili Mehmet Besim Göçer'in, 
Çorum Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zara
rın önlenmesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı H. Cahit Aral'ın yazılı cevabı. (7/11) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
M. Besim Göçer 

Çorum Milletvekili 
9 'Ocak 1984 günlü Milliyet Gazetesinin 10 uncu 

sayfasında «Çorum Çimento Fabrikası Kentte bron-

runlara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/10) 

BAŞKAN — Efendim, sözlü sorular bölümünün 
üçüncü sırasında bulunan İzmir Milletvekili Mahmut 
Akkılıç'ın, Yükseköğretim Kanununun uygulanmasın
dan doğan sorunlara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesini de, Sayın 
Akkılıç izinli bulunduğundan erteliyoruz. 

4. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
vergi anlayışı konusundaki beyanına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/11) 

IBAŞKAN — Yine sözlü sorular bölümünün dör
düncü sırasında, İstanbul Milletvekili Günseli Öz
kaya'nın, vergi.anlayışı konusundaki beyanına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın özkaya?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu sözlü soruyu da, Sayın Bakan bulunmadığı 

için erteliyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri; gündemimizde bugün için 

görüşülecek başka konu bulunmadığından, gündem
deki sözlü soruları sırasıyla görüşmek için 16 Şubat 
1984 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.45 

VE CEVAPLAR 

şitin yayılmasına neden oluyor» başlıklı bir yazıyı 
okudum. Yargıtay tarafından, Çorum Çimento Fab
rikasının bacasından çıkan kükürt dioksit gibi zehirli 
gazların, çimento tozlarının kentin üzerine devamlı 
yayıldığı, canlıların hayatını tehdit ettiği, özellikle de 
çocuklar ve yaşlılarda çeşitli göğüs hastalıklarına yol 
açtığı sabit görülmüştür. 

Ancak, buna karşın 'bugüne kadar hiçbir önlem 
alınmadığından, son günlerde Çorum'da hava kirli
liğinin önemli ölçüde arttığı ve kentte bronşit has
talığının hemen her ailede görüldüğü, eczanelerin de 
dolup taştığı ilgililerce şikayet edilmektedir. 

Bu konuda yetkili Bakanlıkça herhangi bir tedbir 
alınmış mıdır? Alınmış ise, ne gibi sonuçlar elde edil
miştir? 

"»• • > • • • « 

in. — SORULA 
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T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Basın ve 'Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 23-01/MİM-35 15.12.1984 

Konu : Çorum çimento fabrikasının çevreye ver
diği zarar Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31.1.1984 tarih ve 7/11-636/00915 sayılı ya
zınız. 

Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Besim Göçer' 
in Çorum Çimento fabrikasının çevreye verdiği za
rarın önlenmesine ait yazılı soru önergesiyle ilgili ce
vabımızın ilgideki yazı ile Bakanlığıma bildirildiği için 
ilişikte takdim edilmiş olduğunu, 

Ancak, mezkûr fabrika ile ilgili T. Çimento ve 
Toprak Sanayi kurumunun Başbakanlığın 16.12.1983 
gün ve 1983/92 sayılı genelgeleriyle Devlet Bakanı 
Sayın Ahmet K. Aiptemöçin'e bağlandığını bilgileri
nize arz ederim. 

H. Cahit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Çorum Milletvekili Mehmet Besim Göçer'in So
rusu : 

9 Ocak 1984 günlü Milliyet Gazetesinin 10 uncu 
sayfasında «Çorum Çimento fabrikası kentte bron
şitin yayılmasına neden 'oluyor» 'başlıklı bir yazı oku
dum. Yargıtay tarafından, Çorum Çimento fabrika
sının bacasından çıkan kükürt dioksit gibi zehirli 
gazların, çimento tozlarının kentin üzerine devamlı 
yayıldığı, canlıların hayatını tehdit ettiği, özellikle 
de çocuklar ve yaşlılarda çeşitli göğüs hastalıklarına 
yol açtığı görülmüştür. 

Ancak, buna rağmen bugüne kadar hiçbir önlem 
alınmadığından, son günlerde Çorum'da hava kirli
liğinin önemli ölçüde arttığı ve kentte bronşit has
talığının hemen her ailede görüldüğü, eczanelerin de 
dolup taştığı ilgililerce şikayet edilmektedir. 

Bu konuda yetkili Bakanlıkça herhangi bir ted
bir alınmış mıdır? Alınmış ise, ne gibi sonuçlar elde 
edilmiştir? 

Cevabımız : 
Çorum Çimento fabrikasında iki döner fırın bu

lunmaktadır. 1 inci döner fırın yaş sistemle çalış
makta olup tozlar teknoloji gereği toz tutma odası 
vasıtasıyla tutulmaktadır. Fırına verilen hammadde 
i% 36 civarında su ihtiva etmektedir ve bu nedenle 
bacadan çıkanların büyük çoğunluğu duman değil 

su buharıdır. Ancak bir çimento fabrikasının baca
sından çıkması nedeniyle halk tarafından toz ve du
man olarak nitelendirilmektedir. 

Kuru sistemle çalışmakta olan 2 nci döner fı
rının elektro filitresi ıslah edilmiş ve gaz soğutma ku
lesi ilave edilmiştir. Bu iş için yaklaşık 80 milyon TL. 
harcanmıştır. 

Fabrikanın ihtiyarî haricindeki ani elektrik kesil
meleri ve voltaj dalgalanmaları dışında elektro fi
li tre muntazaman çalışmaktadır. 

Ancak, bu fabrikamızda da, yakıt olarak, tüm 
sanayi sektöründe kullanılan 6 no. fuel-oil ve ma
halli kömürler kullanılmakta ve gaz analiz cihazları 
ile yanma olayı sürekli takip edilmektedir. 

Şikayet konusu kükürt gazları, ilgili üretken te-
şekküllerce ıslahı gereken yakıttan kaynaklanmakta 
olup, bu Türkiye'mizin gündemindeki genel sorunu
dur. 

Şu hususu belirtmekte de zaruret görüyoruz. 
Sınai kuruluşlarca büyük emek ve para sarfı sure
tiyle alınan tek yanlı önlemler, zamanla etkinliğini 
çevre faktörleriyle yitirmektedir, örneğin sınaî tesis
lerle yerleşim alanları arasındaki emniyet bandı, ve
rilen inşaat ruhsatlarıyla bizzat belediyeler tarafın
dan ihlâl edilmekte ve bilâhare de bu kuruluşlarca 
sınaî tesisin faaliyeti şikayet konusu edilmektedir. 
Bu durum çimento fabrikası için son derece belir
gindir. 

Özetlemek gerekirse, fabrika ünitelerindeki toz 
tutma ve yakma tesisa'tlarımızdaki düzen ve teç
hizatlar, modern teknolojinin gerektirdiği düzeyde 
tutulmakta ve memleket ekonomisinin elverdiği nis
pette büyük yatırım ve yenileme masrafları ihtiyar 
olunarak, şikayet konusu edilen hususlar, insan sağ
lığına zarar vermeyecek ve çevre kirlenmesine sebep 
olmayacak bir düzeye indirilmiş bulunmaktadır. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremi nedeniyle köylerini terk eden 
ailelerin iş ve konut sorunlarına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı î. Safa Giray'ın yazılı ce
vabı. (7/16) 

25 . 1 . 1984 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve îslkân Ba
kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
(Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
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30 Ekim 1983 Erzurum depremi nedeniyle köyü
nü terk edip komşu illere giden ailelere 50 000 lira 
verilmiş olup bu aileler gittikleri yerlerde en çok bir 
ay sonra yine de yardıma muhtaç duruma düşmüş
lerdir. 

1. Bu gibilere, deprem görmüş köy muhtarlığın
dan belgelemek koşuluyla devletçe iş verilemez mi? 

2. Ankara'ya gelmiş olan aiilelere, kiraların faz
lalığı nedeniyle Hasköy'deki boş binalar ikametleri 
için verilemez mi? 

3. Bu gibi ailelere yeniden bir geçim parası ve
rilemez mi? 

T.Q 
Bayındırlık ve İskân Baikanlığı 14 Şubat 1984 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 1-04-04/064-215-25-1, 1578 
Konu : Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun ya
zılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30.1.1984 gün ve 7/16/01185 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde gönderilen Erzurum Milletve

kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru önerge
sindeki sorulara cevabımız şöyledir; 

Bilindiği gibi, 30.10.1983 Erzurum - Kars depre
minde konutları yıkılan ve ağır hasar gören aileler
den kışı köylerinde geçirmek isteyenlere, yapacakla
rı geçici barınaklar karşılığı olarak 150 OOO'er lira 
ve 'istekleri halinde bedeli karşılığında kereste yar
dımı yapılmıştır. 

Köylerinde kalmak istemeyip komşu illerde kışı 
geçirmek isteyenlere de 50 OOO'er, uzak illere giden
lere 75 OOO'er lira, gidecekleri illerde Devletten baş
kaca bir yardım istememek kaydı ile hibe olarak ve
rilmiştir. | 

1. Afetzedelere, yurt içinde Kamu Kurum ve Ku
ruluşlarına ait işyerlerine göndermede ve işe alınma
larında öncelik tanınmasına dair 25.1.1984 gün ve 
84/7658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı alınmış ve 
2.6.1984 günlü Resmî Gazetede de yayınlanmıştır. 

2. Bu afetzedelere 1984 inşaat mevsiminde daimî 
konutları inşa edilerek verilecektir. 

Ankara'da bu ailelere geçidi olarak tahsis edilebi
lecek boş konutlarımız bulunmamaktadır. 

3. Geçici iskân yardımları ilgili valiliklerinde gö
rüşü alınarak ibelirlenmüş ve afetzedelere, istedikleri 
geçidi iskân tarzına göre ne gibi yardım yapılacağı 
önceden duyurulmuştur^ 

Şu anda daimî iskânla ilgili çalışmalar devam et
mekte ve onun gerektirdiği ödenek sağlanmaktadır. 

Bu nedenle köylerini terk edip, çeşitli illere gi
den afetzede ailelere yeniden nakdî yardım yapılma
sı düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
1. Safa Giray 

Bakan 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Erzurum ve Kars depremi nedeniyle yapılan 
yardımların dağıtımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı î. Safa Giray'in yazılı cevabı. (7/19) 

25 . 1 . 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Erzurum ve Kars yöresinde 30 Ekim 1983 Pa
zar günü meydana gelen deprem nedenleriyle dep-
remzedelere Ibugüne kadar, 

1. İç yardımlardan 1 919 588 000 TL? 

Dış yardımlardan 14 443 801 dolar yardım te
min edildiği (takriben 4 477 578 310 TL.) ve fakat 
İmar ve İskân 'Bakanlığınca felâketzedelere nakit ola
rak 1 212 000 000 TL. ödenmiş olduğu doğru mu
dur? 

2. Aradaki fark olan 5 185 166 310 TL. nm ne
reye sarf edildiğinin bildirilmesini? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 14 Şubat 1984 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü! 

Sayı : L-04-04/215-25-1, 064-1579 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.1.1984 gün ve 7/19/687/01189 sayılı ya

zınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan Erzurum Mfi'lletvekili 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Erzurum - Kars dep
remleri nedeni ile yapılan bağış ve harcamalar hak
kındaki yazılı soru önergesinde istediği bilgiler şöy
ledir. 

1. 6 Şubat 1984 tarihi itibariyle bu deprem ne
deniyle liç bağış olarak T. Emlâk Kredi Bankası An
kara Şubesindeki 10 No. lu hesapta 2 552 787 148 
lira toplanmıştır3 
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Dış bağış olarak, Merkez Bankası Ankara Şube
sindeki 350904000 hesapta 486 228 527 lira toplan
mıştır. Ayrıca 10 milyon Amerikan Doları da bu 
hesaba intikal edecektir. 

Afetzedelere nalkit olarak dağıtılacak miktar 
640 000 000 liradır. Bakanlığımızca yapılan (Bu na
kit dağıtımlar da dahil) tüm harcama 1 330 000 000 
liradır. 

2. Bağış hesaplarından henüz hiçbir harcama 
yapılmamıştın Bu bağışlar, daimî iskân çalışmaların
da kullanılacaktır. 

Yapılan harcamalar tamamen Afetler Fonundan 
(karşılanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray, 

Bakan 

»•-<« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

32 NCt BİRLEŞİM 

15 . 2 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

İl 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-

oğlu'nun, pancar taban fiyatına ve pancar üreticile
rinin 1983 yılından Ikalan alacaiklarma ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/8) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

3. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Yük
seköğretim Kanununun uygulanmasından doğan so
runlara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/10) 

4. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
vergi anlayışı konusundaki beyanına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/11) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN 0ELEN DİĞER İŞLER 




