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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

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

oğlu'nun, Erzurum ve yöresinde 30 Ekim 1983 
günü vukubulan depremden sonraki durum ile 
ilgili gündem dışı konuşması. 

2. — Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'm,' 
Kars'ta bir veteriner fakültesinin kurulması 
gerektiği hakkında gündem dışı konuşması. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

• .1. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen 
milletvekillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/14). 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Turan Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanının Afşin - Elbistan termik tesislerinde 
yaptığı inceleme gezisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/18) 
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3 . — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
dar gelirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen 
hizmetlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi {6/23) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
af konusundaki beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Turan Bayezit'in, Kahramanmaraşspor'a ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/25). 

6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangii' 
in, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin-
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/22) 

7. — istanbul Milletvekili Halil Orhan 
Ergüder'in, Ticaret Kanununda yer alan çek 
hukuku hükümlerinin yeniden düzenlenmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) 

8. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan 
Ergüder'in, Türk Medenî Kanununun' yeniden 
düzenlenmesi konusunda çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi {6/27) 
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Sayfa 
9. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan 

Ergüder'in, İcra ve İflas Kanununun yeniden 
düzenlenmesi konusunda çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/28) 

10. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan 
Ergüder'in, yabancı uyruklu kişilere işledikleri 
suçlardan dolayı verilen cezaların kendi ülkele
rinde infazı konusunda çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/29) 

B) Yazdı Sorular ve Cevapları 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş 

Arpacıoğlu'nun, pancar üreticilerinin alacakla- -
rina ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/12). 

2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Denizli ilinin eğitim ve spor sorunla-
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Sayfa 
rina ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı 
cevabı (7/27). 52:55 

3. •— Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Denizli'yi Akdenize bağlayan yol 
projelerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakam 1. Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/29). 55:56 

4. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet 
Turan Bayezit'in, inşaatı durdurulan Kahra
manmaraş Çimento Fabrikasına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal 
Büyükbaş'ın yazılı cevabı (7/33) 56:57 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'daki bir yapıya İmar Affı Kanununun 
uygulanmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 1. Safa Giray'ın 
yazılı cevabı (7/37) 57:58 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Hayri Osmatılırğ-
lu, bankerzede halkın ıstırabına adil ve acil bir çıra 
bulunması gerektiği hakkında gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Bundan evvelki yasama dönemlerinin sıra numa
ralarını değiştirmemek kaydıyla, bu Yasama Dönemi
nin 17 nci Dönem olarak anılması ve bundan sonraki 
yasama dönemlerinin de buna göre teselsül ettiril
mesine dair Başkanlık önerisi kabul edildi. 

Çanakkale, Kırşehir, Gümüşhane, Sinop, İsparta, 
Kastamonu, Çankırı ve Bitlis İllerinde olağanüstü hal 
ilan edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/326) ka
bul olundu. 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, bakan
lıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekillerine 
ilişkin (6/14), 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turhan 
Bayezit'in, Enerji ve (Tabiî Kaynaklar Bakanının 
Afşin - Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme 
gezisine ilişkin (6/18), 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar gelirli f 
vatandaşlara götürülmesi vaad edilen hizmetlere iliş
kin .< 6/23), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af konusun
daki beyanına ilişkin (6/24) ve 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan. 
Bayezit'in, Kahramanmaraşspor'a ilişkin (6/25); 

Sözlü soru önergeleri önceki birleşimlerde mehil 
verildiği içlin; 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangi'l'in, tütün üre
ticilerinin sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi de 
(6/22) Maliye ve Gümrük Bakanı Genel Kurulda 
hazır bulunmadığından, 

Ertelendiler. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Dev

let İhale Kanununa ve bu Kanuna göre yayımlanacak 
tüzük ve yönetmeliklere ilişkin sözlü soru önergesine 
(6/12), Bayındırlık ve İskân Bakanı 1. Safa Giray 
cevap verdi. 

11.11.1983 Tarihli ve 2953 Sayılı 1984 Malî Yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (t) işaretli cetvelde değişiklik 
Yapılması Hakkında (1/454) (S. Sayısı : 17) ve 

18.2.1963 Tarihli ve 196 Sayılı Dış Seyahat Harca
maları Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılması
na Dair (1 /453) (S. Sayısı: 19); 
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Kanun tasarılarının maddeleri kabul edilerek tüm
leri açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda ka
bul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

14.7.1964 Tarihli ve 499 Sayılı Yurt Dışında Ça
lışan İşçilere Konut ve Küçük Sanat Kredisi Açılması 
ve ödünç Para Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair (1/449) 
(S. Sayısı: 18) ve 

'8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet ihale Kanu
nunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 
(1/455) (S. Sayısı: 20); 

5.3 .1984 

Tasarılar 
1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile 

İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Yetki Kanunu Tasarısı. (1/459) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa giriş tarihi : 2.3.1984) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuri
yeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Ka
rarların Tanınması ve Yerine Getirilmesi Hakkındaki 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı. (1/460) (Adalet ve Dışişleri Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1984) 

Teklifler 
1. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, 6831 

Sayılı Orman Kanununun 1744 Sayılı Kanunla De
ğişik 81 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi. (2/37) (İçişleri; Tarım Orman ve Köy İş
leri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.3.1984) 

2. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer ve 18 Ar
kadaşının, Kooperatifçilik Meslek Liseleri Kanun 
Teklifi. (2/3«) (Millî Eğitim; Plan ve Bütçe Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.3.1984) 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakîr Öğüaç 
ve 8 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa 11.8.1977 Tarih ve 2098 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek Birinci Maddeye 2 Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi. (2/39) (Sağlık ve Sosyal İşler; 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 1.3.1984) 

4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ile An
kara Milletvekili Sururi Baykal'ın, 14.11.1983 Tarih ve 
2954 Sayılı (Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu-

Kanun tasarıları da kabul olundu. 
6 Mart 1984 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 

üzere birleşime saat 18.50'de Son verildi. 

Başkanı 
Başkanvekili 

Yıldırım AKBULUT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Cüneyt CANVER Cemal ÖZBİLEN 

Adana Kırklareli 

Pazartesi 
ı 

nun 19 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması
na Dair Kanun Teklifi. (2/40) (Anayasa Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.3.1984) 

5. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 8 Arkadaşının, 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 uncu Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/41) 
(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.3.1984) 

6. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 19 
Arkadaşının, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 71 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. 
(2/42) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi.: 2.3.1984) 

Tezkereler 
1. — Hüseyin Taşkın ve Mehmet Bozbay Hakla

rındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi. (3/327) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.1984) 

2.. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi. (3/328) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2.3.1984) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Urfa 

İlinde toprağa kavuşturulan ailelerin bazı sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/36) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.1984) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

— 47 — 
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2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'tin, ta
rım ve hayvancılık alanında uygulanan Hükümet po
litikasına ilişkin Tarım ve Orman ve Köy İşleri Ba
lkanından sözlü soru önergesi. '{6/37) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 2.3.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakar Öğünç'ün, 

birinci ve ikinci Kıbrıs Barış Harekâtına geçici görevle 
katılmış olan gemi adamlarının istihkaklarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/51) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.2.1984) 

• 2. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, 
Türkiye Denizcilik Kurumundan emekli olan per
sonelin bazı sosyal haklarına ilişkin Başbakandan 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum ve yöresinde 30 Ekim 1983 günü vu
ku bulan depremden sonraki durum ile ilgili gündem 
dtşı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaş
lar var. 

Kars Milletvekili Sayın Aziz Kaygısız, Kars'ta bir 
veteriner fakültesi kurulması hakkında gündem dışı 
söz istemektedir. 

Buyurun Sayın Kaygısız... («Yok» sesleri). 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu, 

30 Ekim 1983 günü vuku bulan Erzurum ve yöresi 
depremi nedeniyle gündem dışı söz talep etmekte
dir. 

Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 

yazılı soru önergesi. (7/52) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.2.1984) 

3. — Erzurum Millet vekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bankalarca verilen konut yapım kredisine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/53) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1984) 

4. —• Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Ziraat Odaları delege seçimlerine ilişkin 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/54) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1984) 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgiırin, 
çimento fabrikalarınca bayilerden alınan teminata ve 
satıcılardan istenen yerleşim raporlarına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından: yazılı soru önergesi. 
(7/55) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1984) 

Süreniz beş dakikadır efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Partimiz Halkçı Parti Grubunca alınan bir karar 
gereğince 2.2.1984 ile 9.2.1984 tarihleri arasında Er
zincan, Erzurum, Kars illerinde deprem gören yer
lere imkân ölçüsünde gidilmiş, bu yöredeki ilçe ve 
bazı büyük yerleşim yerlerinde felaketzedelerle görü
şülmüş, bu konuda bir rapor hazırlanarak Halkçı 
Parti Genel Başkanlığına sunulmuştur. 

Ancak, konunun aciliyeti bakımından. bu gezi
mizde edindiğimiz izlenimleri bendeniz kişisel olarak 
sizlere arz etmek ve ilgili bakanlıkların dikkatlerini 
çekmek için söz almış bulunuyorum. Ben sadece Er
zurum iline ait bilgilerimi aktaracağım. 

- • • — * § * • « • — < " * * 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap EGE 
KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çankırı), Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 
nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. (Halkçı Parti sıralarından 
«Yoklama yapın» sesleri). 

III. —BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Sayın milletvekilleri, 30 Ekim 1983 Erzurum dep- | 
remi, mevsim koşulları da düşünülürse, hakikaten 
deprem olan yörelerde bir felaket olmuştur. Allah 
böyle felaketi bir daha göste'rmesin temennisindeyiz. ! 

Erzurum ili içinde deprem neticesinde tespit edi- 1 
len genel tablo şudur : 

Horasan'da 1 295 ağır hasarlı; yani yıkılmış ev, 
799 orta hasarlı ev, 1 647 az hasarlı ev tespit edil- j 
miş. 

Narman'da 1 246 ağır hasarlı; yani yıkılmış ev, 
1 306 orta hasarlı, 1 491 az hasar ev tespit edilmiş. 

Oltu'da 108 ağır, 160 orta, 120 az hasarlı ev. 
Şenkaya'da 52 ağır, 78 orta, 170 az hasarlı ev. 
Tortum'da ise az hasar diye 74 bina yıkıldığı tes

pit edilmiş. Toplam olarak 2 886 ağır, 2 631 orta, 
4 313 az hasarlı bina tespit edilmiş. Ölü sayısı ise, 
1 159'dur, bu kadar insan vefat etmiş; telef olan hay
vanlar ise, 6 700 büyükbaş, 17 990 küçükbaştır. 

Ancak, listede yapılmış olan tespitler gerçekleri 
yüzde 50 aksettirmemektedir. Şunu arz edeyim ki, 
orta ve az hasarlı kısımların daha ziyade ağır hasar
lıya geçilecek çok bölümü vardır. Kaldı ki, o tarih
ten beri zaman zaman vuku bulan daha az şiddet
teki depremlerde ve ayrıca bahara geçişte topraktaki 
gevşemelerde bu arızaları yeniden büyüteceği için, 
belki de az ve orta hasarlı binalar daha şimdiden 
ağır hasarlı duruma geçmiş bulunmaktadırlar. Bu ne
denle behemehal hasar tespitlerinin Nisan 1984 ayı 
içerisinde tekrar yaptırılmasını öneriyorum. Ancak, 
hasar tespitlerinden önce, Hasar Tespiti Yönetmeli
ğinin behemehal gözden geçirilmesi ve çok insafsız 
bulduğum bu yönetmeliğin de kırsal kesim yapı ko
şullarına göre behemehal yeniden düzenlenmesi ge
reklerine işaret etmek isterim. 

Ayrıca, deprem gören köylerde telef olmuş hay
vanlar için, o kişilerin aynı ekonomik güce kavuştu
rulmaları bakımından bir ödeme yapılmasını da uy
gun bulmaktayız. 

Kaldı ki, yörede Pasinler, Oltu, Narman ilçe mer- I 
kezleri ve Şenkaya'nın Gaziler merkezinde hasar tes
pitleri yapılmamış veya geçiştirilmiş olup, vatandaş
lar mahkeme marifetiyle bu tespitleri yaptırmak zo
runda kalmışlardır. Bu gibilerin de dikkate aldırılma- I 
sini yetkililerden istirham etmekteyiz. I 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanız kaldı. 
HtLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ayrı

ca, Horasan ve Oltu kaymakamları hakkında çok 
değişik söylentiler yaygın halde dolaşmaktadır. Bu 
kaymakamların İçişleri Bakanlığı müfettişlerince in- | 
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celemeye alınması; ya kaymakamların aklanması, ya 
da eğer anlatılanlar doğru ise cezalandırılmaları ba
kımından bir tetkike tabi tutulmasını öneriyorum. 

Bu bölgelerde yaşam koşullarının ağır olması, 
depremin hasar vermesi üzerine, büyük boyutta in
san kitlesinin gerek yurt içi, gerekse yurt dışında 
kendilerine iş temini hususunda ilgi bekledikleri gö
rülmüştür. 

Bu yöredeki insanlar yazı yaylalarda geçirmekte
dirler. Kaldı ki, yayla evleri ve komları da yıkıktır. 
Bu yıkık evleri ve komlarını yaz gelmeden, haziran
dan önce kereste gibi ihtiyaçları kredi ile de olsa 
karşılanırsa, bu vatandaşlarımız hiç olmazsa haziran 
ayına kadar yayla kom ve evlerini yapmak suretiyle, 
ekonomik güçlerini bu şekilde yaylada temin ettikle
rine göre, hiç olmazsa gelecek kış aç kalmayacaklar
dır. 

Köylerde az ve orta hasarlı meskenlerin de yeni
den sökülüp yapılması, yenilenmesi gereklidir. Bu 
gibi yapılar için kereste, demir ve çimento kredili 
olarak verilmek suretiyle, belli bir projeye göre köy
lülerin kendilerinin yapmaları sağlanabilir. Köyleri
mizde işgücü fazlası, biliyorsunuz vardır. 

Şimdilik bu kadarla durumu arz ederken; bu yö
relere tekrar gidecek olan bakanların ve ilgili millet
vekillerinin halkın bu dertlerini yerinde tetkiklerini 
ve dönüşlerinden önce yapılacak deprem konutları
nın yapımlarını hızlandırmalarını, ayrıca yeni bir ha
sar tespitinin behemehal nisan ayı içerisinde yaptırıl
masını istirham ile hepinize selam ve saygılarımı su
narım. (HP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğ-
lu. 

2. '— Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'in, Kars'ta 
bir veteriner fakültesinin kurulması gerektiği hakkın
da gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Aziz Kay
gısız, Kars'ta bir veteriner fakültesinin kurulması 
hakkında gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun efendim. (MDP sıralarından alkışlar). 
Sayın Kaygısız, söz süreniz 5 dakika. 
AZİZ KAYGISIZ (Kars) — Sayın Başkan, Yü

ce Parlamentonun muhterem üyeleri; gündem dışı 
söz alışımın nedeni, şarkın sınır kalesi Kars'ımızda 
Cumhuriyetten bu yana geri kalmışlığın genel pano
ramasını, temel sorunlarını ve çıkmazlarını yüksek 
huzurunuza getirmekten ziyade, ekonomik hayatın 
belli bir kesimini olumsuz yönden etkileyen bir du
rumu takdir ve değerlendirmeye sunma hedefine yö
neliktir. 
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Vilayetimizde et kombinası, uzun yıllar heder 
olan hayvan ve hayvancılığımıza hiçbir olumlu çö
züm getirmemiştir. Çok büyük ve fazla hayvan po
tansiyeli olan vilayetimizin bu gelir kaynağı ülkemiz 
ekonomisine büyük ölçüde yarar sağlamaktadır. Bu 
kaynağın değerlendirilmesi süreci içerisinde, zor du
rumda bıraktırılmakta olan potansiyel de gittikçe kay
bolmaya yüz tutmaktadır. Kader ve alınyazımız sa
yılabilecek bir - iki sınaî tesis de, Devletin hizmet eli 
zaviyesinden aynı talihsizliğe mahkûmdur denilebi
lir. Her ne hal ise kombina da doğmadan ölme baht
sızlığına uğratılmaktadır. 

Burada önemli bir noktayı vurgulamak da yerin
de olacaktır. Türkiye İkinci Büyük Hayvancılık Kong
resinde Kars'ın hayvan potansiyeli ve popülasyonu, 
mera ve flora zenginlikleri tüm boyutlarıyla değer
lendirilmiş, bölge ve illerinin dengeli kalkınması da 
göz önünde tutularak Veteriner Fakültesi Profesör
ler Kurulunun bilimsel verilere dayanan belirlemele
rine göre, patronaj müessese Ankara Veteriner Fa
kültesi olmak kaydıyla Türkiye'nin dördüncü veteri
ner fakültesinin Kars'ta kurulmasına oy birliğiyle ka
rar verilmiştir. Gelişmenin bu aşaması da düğümlen
mekten öteye gidememiştir. 

Şimdilik sözü fazla kaydırmadan önce, önemli 
bir soruna parmak basmak-lüzumunu ve mecburiye
tini hissedeceğim. 

Bölgeler ve şehirlerarası dengeli kalkınma: özel
likle bu girişimin Doğu ve Güneydoğudan başlatıl
ması, ötedenberi üzerinde durulan stratejilerin ana 
esaslarıdır. 

Potansiyelimizin ve istihsalimizin yoğunluğu di
ğer illerle kıyaslandığı takdirde, dengeli kalkınma 
felsefesi açımızdan veteriner fakültesinin Kars'ta ku
rulmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu sonuçta ili
mizin coğrafî, beşerî, kültürel ve iktisadî şartlarının 
muhassalası önemli rol oynamaktadır. 

Köylümüz fennî bakım, beslenme ve barınak ko
nularında ve hastalıklara karşı mücadelede bilgi ve 
teknikten yoksundur. 

Hayvancılık uygulamasına dayanan görgü ve eği
timle ıslah tedbirlerinde öncülük yapacak bir bilim 
örgütünün yokluğu her geçen gün ağırlığını hissettir
mektedir. Barınak şartlarının düzeltilmesi, meraların 
kalite, kantite ve hijyen yönünden ıslahı rehber ör
gütünün kaçınılmaz varlığına dayanmaktadır. 

760 bin nüfuslu ilde, bin ilkokul, 90 orta dereceli 
okul faaliyet göstermektedir, ilkokullarda 140 bin, 
orta dereceli okullarda 40 binin üstünde öğrenci bu-
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lunmaktadır. Böylesi güçlü bir kültür ortamında bir 
veteriner fakültesinin bulunmayışı başlıca ıstırabımı
zın miğferidir. 

Bir veteriner fakültesi, istediği öğrenci ortamını 
da fazlasıyla beraberinde bulacaktır ve yükseköğre
nimden yoksun gençler için de bir nimetin teminatı de
ğerini taşıyacaktır. Teknik ve besi anlayışından yok
sun bir ortam içinde Kars'ın hayvancılık potansiyeli
ni popülasyona dayalı rakamlarla göz önüne sermek 
en makbul yoldur. 

Koyun mevcudunun 1983 yılı istatistiklerine göre 
2 747 690 olduğunu kaydetmek yerinde olur. Bu ra
kam tüm yurt sathında, bütünlüğünün yüzde 6'sını 
temsil etmekte, en yüksek seviyeyi vurgulamaktadır. 
Dokuz milyon sığır popülasyonu yurt zenginliğinin ni
rengisini oluşturmaktadır. 

Uygar bazı Batı Avrupa ülkelerinde hayvancılığı 
bu ölçülerde bulmak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
AZİZ KAYGISIZ (Devamla) — Ne var ki, Cum

huriyetin kuruluşundan bu yana halkın yeterli bilgi 
ve beceri düzeyine ulaşmaması, meraların büyük öl
çüde rantabl şekilde değerlendirilememesi, mahdut ev 
ekonomisine dönüklük, teknolojimin gereklerine uy
gun eğitim ve araçlarından yoksunluk her yıl binler
ce hayvanın telef olmasına sebep olmaktadır. Millî 
gelirin büyük ölçüde heba olması, bir veteriner fakül
tesinin yokluğundan kaynaklanmaktadır. 

Yukarıda arz edildiği üzere, hayvansal ürünleri
mizin iptidaî usullere rağmen millî gelire katkısı yüz
de A,\ olarak tespit edilmiştir. Bu miktarı kısa bir 
süre içinde yüzde 20'ye ulaştırmamız mümkün ola
cağını bilim adamları ve teknokratlar defalarca teyit 
etmişlerdir. 

Türkiye İkinci Hayvancılık Kongresi, Veteriner 
Fakültesi Profesörler Kurulu kararlan doğrultusun
da sınır kalesinin bir veteriner fakültesine kavuşturul
ması, yalnız Kars'ın değil, tüm Doğu illerinin ıstı
rabını giderecek, yaşama şartlarını yükseltecek yegâ
ne formüldür. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Kenan Evren Kars'a teş
riflerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
ne, veteriner fakültesinin acilen hizmete sokulması yo
lunda kesin direktif vermişlerdir. Kars'ta bulunan es
ki Dedekorkut Eğitim Enstitüsü bina ve yurtları bu 
hizmete tahsis edilmiş ve bunun yanında 60 milyon 
liralık da bir ödenek gönderilmiştir. Hal böyle iken, 
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bugüne kadar her
hangi bir girişimde bulunmamıştır. 

5ft — 
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BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
AZİZ KAYGISIZ (Devamla) — Bir vesileyle ifa

de edildiği gibi, Kars bugüne kadar kalkınma sektörü
nün herhangi bir dalından yararlanamamış, tamamen 
kendi kaderine terkedilmiştir. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14) 

2. —-Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Ap 
şin - Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/18) 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar ge
lirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/23) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af ko
nusundaki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/24) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraşspor'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/25) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sözlü sorulardan (6/14), (6/18), (6/23), (6/24), (6/25) 

numaralı sözlü sorular mehil istendiği için görüşüle
meyecektir; gelecek birleşimlere kalıyor. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 
— Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir soru sorabi
lir miyim? 

Benim sözlü sorularımın müddeti ne kadardır? 
Acaba sizdeki notta var mı? 

BAŞKAN — Efendim özel olarak zatı âlinize bil
direcekler. 

6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, tü
tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22) 

BAŞKAN — (6/22) numaralı sözlü soruya geçi
yoruz. 

Sayın ismet Turhangil?,. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 

in, Ticaret Kanununda yer alan çek hukuku hüküm
lerinin yeniden düzenlenmesinin düşünülüp düşünül-

Büyük ıstırabımızın Yüce Meclis ve Hükümetçe 
takdir edileceği inancı ve ümidini muhafaza ediyoruz. 

Acil dileğimizi yüksek takdirlerinize arz eder, say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaygısız. 

mediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/26) 

BAŞKAN — (6/26) numaralı sözlü soruya geçi
yoruz. 

Sayın Ergüder?.., Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmdştir. 
8. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 

in, Türk Medenî Kanununun yeniden düzenlenmesi 
konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi. (6/27) 

BAŞKAN — (6/27) numaralı sözlü soruya geçi
yoruz. 

Sayın Ergüder?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmliştir. 
9. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 

in, İcra ve İflas Kanununun yeniden düzenlenmesi 
konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

BAŞKAN — (6/28) numaralı sözlü soruya geçiyo
ruz. 

Sayın Ergüder?... Ydk. 
Sayın Bakan?... Yok. 

v Soru ertelerım'iştir. 
10. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder7 

in, yabancı uyruklu kişileri işledikleri suçlardan do
layı verilen cezaların kendi ülkelerinde infazı konu
sunda çalışma yapılıp yaptlmadığına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü sorujönergesi. (6/29) 

BAŞKAN — (6/29) numaralı sözlü soruya geçi
yoruz. 

Sayın Ergüder?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmliştir. 
Gündemimizdeki sözlü soruların sırasıyla görü

şülmesi için 7 Mart 1984 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.25 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-

lu'nun, pancar üreticilerinin alacaklarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakimi 
ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'in yazılı ceva
bı. (7/12) 

Türkiye Büyülk Millet Meclisli Başkanlığına 

1983 yılı Pancar üreticilerine ait olan alacakların 
ne zaman ödeneceği Mart ayına kadar borçların ta
mamının Hükümetçe bitirilip bitirilmeyeceğini Baş
bakan Gayın Turgut özal'ın yazılı olarak açıklama
sını arz ederim. 17.1.1984 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya Milletvekil 

T . C . . . . • • • 

Başbakan Yardımcılığı 2.3.1984 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 002/590 

Türkiye Büyük Mİlet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9.2.1984 tarih ve K.K.T.D. 18/106-18/01388 
sayılı yazısı. 

Amasya 'Milletvekili Arsan Savaş Arpaeıoğlu ta
rafından 'Başkanlığınıza sunulan Yazılı Soru öner
gesi tarafımdan cevaplandırılmış olup, ilişikte sunul
maktadır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlü'nun Yazılı Soruları 
Cevabıdır. 

1983 yılında 12 769 565 ton pancar ürünü mu
bayaa edilmiş olup, bunun karşılığında pancar üre
ticilerine 86 224 milyon TL. borçlanılmıştı. Bu mik
tarın 29 456 milyon TL.'lık kısmı üreticiye öden
miştir. Geriye kalan 56 768 milyon TL.'lık borcun, 
20 milyar TL.'lık bölümü 1984 Şubat ayı sonuna ka
dar, 20 milyar TL.'lık bölümü 1984 Mart ayı sonu
na kadar ve bakiye 16 768 milyon TL;'lık bölümü de 
1984 Nisan ayında ödenecektir. 

Pancar üreticilerinin 1982 ürününe ilişkin alacak
ları tamamının ancak Ağustos 1983'te ödendiği göz 
önüne alındığı takdirde, 1983 yılına ait ödemelerin 
fazla bir gecikme olmadan yapılacağı ortaya çık
maktadır. 
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i 1984 yılı pancar ürününe ilişiklin borçların tama
mının ise, zamanında yani 1985 Şubat ayı sonuna 
kadar ödenebilmesi için gerekli çalışmalar yapılmak-* 
tadır, 

I Bilgilerinize sunulur. 
I 2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in. 
I Denizli ilinin eğitim ve spor sorunlarına ilişkin so-
I rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. 

Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı. (7127) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı arz ederim. 2.2.1984 

I Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin 

Denizli ili 150 bin merkez nüfusu 11 ilçesi ve 
I 400'ü aşkın köyleri ile birlikte büyük bir şehirdir. 
I Eğitim ve öğretim yönünden büyük bir potansiyele 
I sahip bulunmaktadır. Halen Denizli'de 9 Eylül Üni-
I versitesine bağlı İnşaat fakültesi dışında herhangi 

bir fakülte yoktur. Merkezde doktor sayısı 200'e ya
kındır. Yıllardır tıp fakültesi isteği Bakanlığınıza ra-

I porlar halinde intikal etmiş bulunmaktadır. Ege böl
gesinde olduğu kadar bu fakültemin Denizli'de açıl-

I ması sağlık yönünden yurdumuz içinde gereklidir. 
Sporda da gelişme kaydeden ilimizde tek bir Şe

hir \3tadi vardır. Toprak zemindir. Ayrıca Denizli-
[ spor dışında amatör klüplerin sayısı da fazladır. Bi-
I rinci Mgde futbol oynayan Denizlispor bu çağda çim 
I sahadan mahrumdur. 

I Eğitim enstitülerinin fen, matematik, sosyal bil
giler ve edebiyat bölümünden mezun oldukları halde 
öğretmenliğe atanmayan 3 bine yakın (Türkiye gene-

I ünde) gençlerimiz vardır. Bu gençler görev verilme
diğinden bunalım içindedir. Ve ailevî yönden de 

I maddeten ve manen de mağdur durumdadırlar. Bu 
nedenle : 

I 1. Denizli'de bir tıp fakültesinin açılması dü
şünülüyor mu?. Düşünülüyor ise çalışmalar hangi 
aşamadadır?. 

I 2. Denizli'de Şehir Stadına ilaveten yeni bir fut
bol sahası daha düşünülüyor mu?. Mevcut Şehir Sta
dının çim saha haline getirilmesi için çalışmakr han
gi "aşamadadır?. 1984 yılı içinde bitecek imlidir?. 

3. Eğitim enstitülerinin fen, matematik, sosyal 
bilgiler, edebiyat bölümünden* mezun olup yıllar
dır bekleyen öğretmenlerin tayinleri olacak mıdır?. 

I Ne zaman tayin edileceklerdir?. 

file:///3tadi
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4. Denizli ili Çal ilçesinde bulunan, yeri ka
mulaştırılmış olan Pratik Kız Sanat Okulunun bina
sı 1984 yılı içinde inşasına başlanacak mıdır?. 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 2.3.1984 

Spor Bakanlığı 
Yütoâköğrdüim Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : ÜNİV-84-266/008637 
Konu : Soru önergesi 

Tüririye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
7.2.1984 gün, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkan
lığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/27-742/01406 
sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in ilgi 
yazınız ekinde alınan yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor 'Bakanı 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in soru
ları : 

1. Denizli'de Tıp Fakültesi açılması. 
Açıklama : 
Bu konuda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığın

dan alınan yazı fotokopisi ekte sunulmuştur. (Ek-1) 
2. Denizli'de şehir stadına ilaveten yeni bir fut

bol sahası yapılması. 
Açıklama : 
Denizli ilinin tesis ihtiyacı Bakanlığımızca bıilin-

möktedir. Ancak, Bakanlığımıza verilen yatırım büt
çe ödeneklerinin azlığı nedeniyle, gereken yatırımlar 
istenilen düzeyde gerçeJdeştirilememektedir. 

Denizlıispor 1982 - 1983 futbol sezonunda Türki
ye 1. ligine terfi etmiştir. Denizli şehir stadının çim-
lendiriknesi Bakanlığımızca planlanmış ancak, De-
niziispor, sahasının çimlendirilmesi nedeniyle bir dev
relik müsabakalarını deplasmanda oynayacağından, 
isteği 'kabul etmemiştir. 

Ayrıca stadların çimlendirilmesinde yedbk bir fut
bol sahasının bulunması gerekmektedir. Bu nedenle, 
1983 yılı sonunda yedek futbol sahası ikmal edil-
mıiş olup, stad futbol sahasının 1984 yılında alt ya
pı ıslahı ile çimlendirme işlemlerine başlanılacaktır. 

Bunun yanısıra stad kale arkası tribün inşaatı da 
1984 yılı içerisinde bitirilecektir. 

Denizli iline yapılacak olan yatırımları gösterir 
liste ekte sunulmuştur, (Ek-2) 

3. öğretmen Tayinleri 
AçıMama : 
Fen Bilgisi, Matematik I, Sosyal Bilgiler ve Türk

çe öğretmenine Türkiye genelinde ihtiyaç bulunma
maktadır. iBu nedenle söz konusu branşlardan 1983 
döneminde atama yapılamamış, Edebiyat ve II. 
Devre Matematik branşlarında ise öğretmene ihtiyaç 
duyulduğundan kadro imkânları ölçüsünde atama ya
pılmıştır. 

Kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak han
gi branşlarda atama yapılacağı, 1984 atama döne
minde muhtemelen Haziran ayı içerisinde ianlarla 
kamuoyuna duyurulacak kadro ve ihtiyaçlar ölçü
sünde söz koıiüsu branşlardan da atama yapılabile
cektir. 

4. Pratik Kız Sanat Okulu Binası 
Açıiklama : 
Söz konusu arsa üzerine pratik kız sanat okulu 

binasının yapımı Bakanlığımızca 1984 yılı yatırım 
programına teklif edilmiş ancalk, Devlet Planlama 
Teşkilatınca programa alınmamıştır. 

Konu 1985 yılı yatırım programına tekrar teklif 
edilecektir. 

EK : 1 

201.2.1984 
TC 

Yüksek öğretim Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı : £0/07.06.00(3/ 
(532-19901' 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 

(Yükseköğretim Genel Müdürlüğü) 

İlgi : 16.2.1984 tarih ve ÜNİV - 84-266/G. YÖK 
- 6825 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığından alman 7J2.1984 gün ve 7/27. 
42/01406 sayüı yazııya atıfta bulunularak Denizli ilin
de bir tıp fakültesi açılması konusunda görüş sorul
makta, konu ile ilgili yetkili bir temsilcinin isminin 
bildirilmesi istenilmektedir. 

Bugün Türkiye'de 21 tıp fakültesi mevcuttur. Bun
lar; 2547 ve 2809 sayılı kanunların yürürlüğe girme
sinden önceki tıp fakültelerinin dağılımından etkilen
miş olup, daha sonraki düzenlemelerle ülke düzeyin
de dengeli dağılımlarına önem verilmiştir, 

Bu cümleden olmak üzere Denizli ilimize yakın 
İzmir'de 2, Antalya'da 1' tıp fakültesi mevcuttur. Bir 
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tıp fakültesinin kuruluş maliyeti; 1983 cari fiyatları 
ile 20 ÛOK) OKKK OOIO lirayı geçmektedir. Çok daha ön
ceki yıllarda kurulmuş ve gelişmekte olan üniversi
telerde yer almış olan tıp fakültelerinin ihtiyaçlarını 
tamamlamak şöyle dursun, temel makine, teçhizat, 
hatta inşaatlarını tamamlayacak ödenekler ayrılma
mışken yeni bir tıp fakültesinin açılması uygun görül
memektedir. Malumları olduğu üzere bir tıp fakül
tesinin kurulması sadece bina ve makine, teçhizat te
mini demek değildir. Bu fakülteye gönderilecek öğ
retim elemanı konusu da önemli bir sıkıntı yarata
caktır. Çünkü 21 tıp fakültesinin kadro donatımını 
sağlamak, kolay olmayan ve kısa sürede bitirileme
yecek bir olaydır. Bütün bunlara ilaveten, Türkiye' 
nin çeşitli illerinde hiçbir yükseköğretim kurumu 
bulunmazken, Denizli ilimizde bir Eğitim Yüksekoku

lu ye bir Mühendislik Fakültesi mevcuttur. Bu kuru
luşların yapı ve makine, teçhizat durumları tatmin
kâr olmaktan çok uzak bulunmaktadır. Yükseköğre
tim kurumlarına ayrılan ödenekler çerçevesinde söz 
konusu kurumları daha fazla geliştirmeye de imkân 
'bulunamamaktadır. 

Yukarıda zikredilen tespitler karşısında herhan
gi bir vilayette yeni bir tıp fakültesi açılması teklifi
ne katılmak mümkün görülmemektedir. 

Konu ile ilgili yetkili temsilcimiz Yükseköğretim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürol Ataman'dır. 

Arz ederim. 
Başkanı Adına 
Başkanvekili 

Tahsin özgüç 

DENİZLİ İLİ 

1984 YILI YATIRIMLARI 

Sıra 
No. 

A) 

01 

B) 

01 
02 
03 
04 
05 

06 
07 
08 

İşin Adı 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İŞ
LER : 
Kapalı Yüzme Havuzu 
İkmal İnşaatı (25 Mt.) 
BEDEN TERBİYESİ GN. MD. CE 
YÜRÜTÜLEN İŞLER : 
Spor Salonu 
Spor Salonu 
Cankurtaran Kamp Merkezi İkmali 
Stad Kale Arkası Tribün İkmali 
Açık Spor Sahaları ve Soyunma 
Odal. Yap. 
Futbol Sh. Soy. Od. Y. 
Antreman Sİ. İkm. İnş. 
Stad Drenaj ve Altyapı Isl. ile Çim* 
len. 

İlçesi 

Merkez 

Merkez 
Çivril 
Merkez 
Merkez 

Buldan N 
Çal 
Çal 

Merkez 

Tarihi 

Baş. 

77 

76 
76 
84 
84 

84 
84 
84 

84 

Bit. 

86 

84 
84 
84 
84 

84 
84 
84 

84 

EK : 2 

(Bin TL.) 

Proje 
tutarı 

200 000 

1984 170*r 

Yılı öde. 

1 000 

100 
100 

2 000 
4 000 

2 000 
2 000 
2 000 

18 000 
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DENİZLİ İLİ 

1984 - 1988 YILI YATIRIMLARI 

Sıra 
No. 

Q 

01 
02 

03 
04 
05 

işin Adı 

5 İNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA 
PLANINDA YER ALAN YATI
RIMLAR : 
Personel Lojmanı 
Antreman Salonu 
(1 Adet Seyircisiz) 
Spor Sİ. (1 500 Kş.) 
Spor Sİ. (1 500 Kş.) 
Spor Sİ. (1 500 Kş.) 

3. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli'yi Akdenize bağlayan yol projelerine. ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 1. Safa Giray' 
in yazılı cevabı. (7/29) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı arz ederim. 2.2.1984 

Denizli Milletvekili 
Halil ibrahim Şahin 

Denizli'nin Çameli ilçesi üzerinden Fethiye'ye, Ka
le ilçesi üzerinden Muğla'ya bağlanma (yol) proje
leri uygulanmaya çoktan başlamasına rağmen henüz 
tamamlanmamıştır. Denizli'nin: Akdenize bağlanması
nı dolayısıyla ülkemizin Denizli üzerinden Akdeniz 
kıyı şeridine bağlantısını sağlayacak olan bu yolla
rın Türk sanayii, tarımı ve turizmi için önemi bü
yüktür. Çameli ilçesi Fethiye yolu Üzümlü kasaba
sı mevkiinde 5 Km.'lik' bir kesim kalmış durumda
dır. Burası tamamlandığında asfalta hazır bir duru
ma gelmiş olacaktır. Keza Kale - Muğla bağlantısı 
da ağır olarak devam etmektedir. Bu iki yolun ta
mamlanması yukarıda yazılı faydalan vereceğinden, 

1984 yılı içinde her iki yolun bitirilerek asfaltlan
ması ve trafiğe açılması mümkün müdür? 

(Bin TL.) 
Tarihi 

Proje 1984 
ilçesi Baş. Bit. tutarı Yılı öde. 

Merkez 86 87 150 000 

Merkez 
Buldan 
Sarayköy 
Tavas 

T.C. 
Bayındırlık ve 

Bakanlığı 

85 
85 
85 
85 

87 
87 
87 
87 

iskân 

Karayolları Genel 
Müdürlüğü 

80 000 , 
200 000 
200 000 
200 000 

1 Mart 1984 

Sayı : 03-Bak. F. H. Md. 
22.275-1146 

Konu : Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 7 Şubat 1984 gün ve Gen. Sek. Kan. ve 

Kar. Dai. Bşk. lığı Kan. ve Kar. Md. lüğü 7/29-744/ 
01408 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekindeki Denizli Milletvekili Sayın 
Halil ibrahim Şahin'in Denizli'yi Akdenize bağlayan 
yol projelerine ilişkin yazılı soru önergesi için hazır
lanan bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bakan 

Kale - Muğla Yolu : 
1984 Çalışma Programı Devlet yolları yapım ve 

onarım bölümünde 77 EOl 0590 D.P.T. No. ve 
356 000 000.— TL. ödenekle yer almaktadır. Yolun 
tamamının 1988 yılına kadar bitirilmesi öngörülmek-



T. B. M. M. B : 42 

le beraber ödenek imkânları sağlandığı takdirde da
ha erken bitirilebilecektir. 

Kale - Muğla yolunda; Kale Km. : 75+000 ol
mak üzere, Km. : 75+000—96+245 (Akçay köprü
sü) arası 1.2.1982 tarihinde müteahhide ihale edilmiş 
olup, 31.8.1984 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. 
işin bugüne kadar % 80'i tamamlanmıştır. Km. : 
96+245 (Akçay köprüsü) —115+000 arasının da 
1984 yılı içinde ihale edilmesi öngörülmektedir. Km. : 
115+000—135+000 arasında 1983 yılında emanet 
olarak çalışmalar sürdürülmüş olup 1984 yılında da 
çalışmalar devam edecektir. 

Km. : 135+000—151+000 (Muğla) arasında yol, 
alttemel malzemesi dahil bitirilmiştir. 

Ayı. - Çameli - Üzümlü - Fethiye Ayr. Yolu : 

1984 Çalışma Programı il yolları yapım ve onarım 
bölümünde 68 EOl 1380 ve. 65 EOl 1740 D.P.T. No. 
ve toplam 80 000 000.— TL. ödenekle yer almakta 
olup, yolun tamamının 1988 yılına kadar bitirilmesi 
öngörülmektedir. 

Km. : 0+000—12+000 arası onarılmış, sanat 
yapıları ikmal edilmiş, alttemel ve temel malzemesi 
çekilmiştir. Geometrik ve fizikî standardı yeterli olup, 
asfalt sathı kaplaması yapılmıştır. 

Km. : 12+000—44+000 (Çameli) arası kısmen 
onarım görmüş, sanat yapıları, alttemel ve temel mal
zemesi tamamlanmış olup, asfalt sathî kaplamalıdır. 

Km. : 44+000—47+000 arası projeli olarak ona
rım görmüştür. Sanat yapıları, alttemel ve temel mal
zemesi tamam olup .asfalt sathî kaplamalı olarak ge
çit vermektedir. Geometrik ve fizikî standardı yeter
lidir. 

Km. : 47+000—67+000 arası projeli onarım gör
müş, sanat yapıları, alttemel ve kısmen temel malze
mesi tamamlanmıştır. Bu kesim stabilize olarak geçit 
vermektedir. ^ 

Km, : 67+000—73+000 arası geçmiş, yıllarda 
toprak işleri ve sanat yapıları projeli olarak ihaleye 
çıkartılmış olup, bazı sanat yapıları ve toprak işleri 
noksan kalmıştır. 

Km. : 73+000—82+000 arasının ise projesi ha
zır olup henüz herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 
Bu kesim hamyol niteliğinde olup, ileriki yıllarda ele 
alınacaktır. 

1984 yılı ödeneği ile Km. : 58+000—67+000 ara
sının temel malzemesi nakli işleri ile Km. : 67+000— 
73+000 arasının eksik sanat yapıları, toprak işleri 
ve alttemel malzemesi naklinin yapılması öngörülmek
tedir. 
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Km. : 82+000—89+000 arası, projelerinin ikma
lini müteakip program dahilinde ileriki yıllarda ele 
alınacaktır. 

Km. : 89+000—99+000 arasında toprak işleri 
bitmek üzere olup, 1984 yılında gerekli sanat yapıla
rı ihale edilerek tamamlanacaktır. 

Km. : 99+000—102+000 (Üzümlü) arasının top
rak işleri 1982 yılında püremanet olarak, sanat yapı
ları da 1983 yılında taşeronlara ihale edilerek yaptırıl
mıştır. 

Km. : 102+000—119+000 (Üzümlü - Fethiye 
Ayr.) arasının geometrik ve fizikî standardı yeterli 
olup; önceki yıllarda onarım görmüş, sanat yapıları 
ve temel malzemesi tamamlanarak asfaltlanmıştır. 

Çalışma Programına göre her iki güzergâhta top
rak işleri, sanat yapıları, alttemel ve temel malzemesi 
tamamlanan kesimler müteakip senelerde asfalt prog
ramına alınacaktır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, 1-984 Yılı Çalışma Prog
ramına göre, her iki yolun da 1988 yılına kadar biti
rilmesi planlanmış olup, 1984 yılı içinde bitirilerek 
asfaltlanması mümkün görülmemektedir.. 

Ancak, gerekli ödenek imkânları sağlandığı tak
dirde 1988 yılından daha önce bitirilebilecektir. 

4. »—• Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, inşaatı durdurulan Kahramanmaraş Çi
mento Fabrikasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş'in yazılı ceva
bı. (7/33) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İnşaatı durdurulan Kahramanmaraş Çimento Fab

rikası İle ilgili sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sa
yın Cahit Aral ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Sayın Cemal Büyükbaş tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
121.2.1984 

M. Turan Bayezıit 
Kahramanmaraş Milletvekili 

Sorular : 
1. Kahramanmaraş Çimento Fabrikası için - ce

vabınızın tarihine kadar - arsa alımı, inşaat ve diğer 
giderler olarak yıllar itibariyle harcanan paranın mik
tarı ne kadardır? 

2. İnşaat hangi tarihte ve hangi sebeple durdu
rulmuştur? 

3. Yatırımın devamı için ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir ve hangi tarihte başlanılacaktır? 

Saygılarımla. 
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'., TC 
Enerji ve Tabiî 2.3.Î984 

Kaynaklar Bakanlığı 
Genel Sekreterliği 

Sayı : 7!Q - Gen-Sek/147 

Konu : Kalhramanmaraş Milletvekili Sayın M. 
Turan Bayezit'in önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM 'Bşk. lığının ;22.2.1984 tarih ve Ka. 
Kar. D. Bşk. 7/33/814/ÖÎ833 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Turan 
Bayezit'in inşatı durdurulan Kahramanmaraş Çimen
to Fabrikası hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına vermiş olduğu yazılı önergede Bakan
lığımızla ilgili hususlar için hazırlanan cevaplar aşa
ğıda belirtilmiştir, 

L Kalhramanmaraş Çimento Fabrikası hammad
de etütleri, Devlet Planlama Teşkilata Müsteşarlığının 
6.7.1978 tarih ve 33d3)lÖ-ı6-78-3141 sayılı, Î9.9.1978 
tarih ve 33031Ö-l'l-78-4266 sayılı yazıları ile Bakan
lık Bağlı Kuruluşu olan Maden Tetkik Ve Arama Ge
nel Müdürlüğünce 1978 yılında yaptırılmış ve 1979 
yılında da konu ile ilgili «Kahramanmaraş Çimenta 
Fabrikası Hammadde Etüt Raporu* hazırlanmıştır. 

2. Hazırlanan Rapordan üç kopya Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığına, bir kopya da Türkiye 
Çimento Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğüne gönderil
miştir. 

3. Raporun «Sonuç ve öneriler» kısmında; 
Kalhramanmaraş - Ağyar Köyü civarında kurul

makta olan «Kahramanmaraş Çimento Fabrikası» 
için yakın çevrede elverişli vasıfta çimento hammad
desi olarak kullanılabilecek nitelikte ve ekonomik 
anlamda hammadde imkânlarının tespit edilmediği, 

4. §ayet Kalhramanmaraş il hudutları içerisinde 
çimento fabrikası kurulması düşünülüyorsa, çalışma
ların : 

a) Afşin - Elbistan kömür havzasındaki dekapaj 
malzemesinin çimento hammadde imkânlarının ve 
kurulmakta olan termik santralin cüruflarından isti
fade imkânlarının araştırılması, 

b) Ahırdâğının Kuzeybatı kanadındaki (Bertiz-
yolu) kireç/taşları ile yapılması düşünülen Menzelet 
'Barajının Batısındaki büyük rezerve sahip miosen kil-
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li tortularının çimento hammadde imkânlarının etüt 
ve araştırmasının yapılması, 

c) Süleymanlı Bucağı civarı ve çevresinde çimen
to imkânlarının araştırılması, 

d) Tekir yaylası ve civarındaki oluşumların çi
mento hammaddesi yönünden arattırılması, 

Gerektiği hususları öneri olarak, belirtilmiştir, 
5. Kahramanmaraş Çimento Fabrikası ham

madde etüdü için Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğünce 1979 yılında yaklaşık 400. 000 TL. 
harcanmıştır.! 

6. Yapılan etüt sonucunda belirtilen bölgede çi
mento hammaddesi Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığınca veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir 
araştırma yapılması talep edilmediğinden çalışmala
ra devam edilmemiştir, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakam 
5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan

bul'daki bir yapıya İmar Affı Kanununun uygulan
madığı iddiasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı İ. Safa Giray'm yazılı cevabı. (7/37) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı 

ve İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile dilerim. 22.2.1984 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : İstanbul, Eminönü İlçesi, Saraç İshak Ma
hallesi Şakir Efendi Çeşme Sokak No. l'de, Pafta: 
112, Ada: 699, Parsel: 17'deki iş hanındaki usulsüz 
inşaat hakkında 16.3.1983 gün ve 2805 sayılı İmar 
Affından yararlanması için 7.6.1983 gün ve 658 sıra
ya kayıt yapılarak üçüncü öncelik verildiği halde 
(mal sahibi ve diğer ilgililerce de başvurular vardır.) 
Kışın ortasında haber ve süre verilmeksizin 35 dük
kân, işyerinin kapatıldığı ve burada çalışanların hep
sinin sokağa bırakıldıkları doğru mudur? 

Yasanın 27 nci maddesine göre 1978 de yapılmış 
olan bu yapıya İmar Affı Yasası hükmü uygulanma
sı gerekirken neden uygulanmamıştır? 

Bu uygulanmamanın yasal bir nedeni var mıdır? 
Yoksa sorumlular hakkında bir işlem yapılmış mı
dır? 
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T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Belediyeler Teknik Hizmetleri 2 Mart 1984 

Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : 1 -07 - Tek. .Yrd. Da. Bşk. 
3401922369 

Konu : Reşiıt Ülker'in soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 

İlgi : 24.2.1984 gün ve 7/37-827/01892 sayılı ya
zınız ve eki İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
22.2.1984 günlü soru önergesi. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ilgide kayıtlı 
yazı ekinde Bakanlığıma iletilen ve İstanbul'daki bir 
yapıya 2805 sayılı Yasanın uygulanmadığı iddiasını 

içeren soru önergesi incelenmiş. Bakanlığım arşivin
de konu ile ilgili açılmış bir dosya olmadığından, 
önerge, aynı günlü yazımızla İstanbul Valiliğine in
tikal ettirilerek konunun 710 sayılı Yasa ve buna iliş
kin tüzük uyarınca bizzat İl İmar Müdürlüğü eleman
ları tarafından Plan ve mevzuat hükümleri dahilin
de incelenmesi ve önergeye konu olan inşaat için Be
lediyesince 2805 sayılı Yasa uyarınca yerine getirilen 
işlemlerin belgeler eşliğinde Bakanlığıma bildirilmesi 
istenmiştir. , 

Konu, incelemeye esas olacak bilgi ve belgelerin 
Bakanlığıma iletilmesinden sonra değerlendirilecek ve 
sonuçtan ayrıca bilgi verilecektir. 

Arz ederim. 
I. Safa GİRAY 

Bayındırlık ve İmar İskân 
Bakanı 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

42 NCt BİRLEŞİM 

6 . 3 . 1984 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının 
Afşin - Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme 
gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/18) 

3. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, tü
tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22) 

4. —r İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar ge
lirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/23) 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af 
konusundaki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/24) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraşspor'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/25) 

7. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, Ticaret Kanununda yer alan çek hukuku hüküm
lerinin yeniden düzenlenmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/26) 

8. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, Türk Medenî Kanununun yeniden düzenlenmesi 
konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/27) 

9. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, icra ve İflas Kanununun yeniden düzenlenmesi 
konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

10. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, yabancı uyruklu kişilere işledikleri suçlardan do
layı verilen cezaların kendi ülkelerinde infazı konu
sunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 
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