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! > • • < * • • » 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, son zamanlar
da Yunanistan'ın ' Ege'de emrivakilere geçebileceği 
veya Güney Kıbrıs'ta mevcut askerî mevcudiyetini 
dengeyi bozacak ölçüde takviye edebileceği haber
leri üzerine Yunan Hükümetinin uyarılması konu
sunda gündem dışı bir konuşma yaptı; aynı konuda 
Devlet ıBakanı Mesut Yılmaz da İçtüzüğün 60 inci 
maddesine göre açıklamada bulundu. 

Yunanistan'ın Ege'de ahdî dengeyi, Kıbrıs'ta mev
cut statükoyu bozarak Türkiye ve bölgenin güvenli
ğini tehdit edecek herhangi bir girişimine karşı Yu
nan Hükümeti ve milletiyle dünya kamuoyunun uya^ 
rılmasraa dair siyasî parti grup başkanvekillerinin 
müştereken verdikleri önerge okundu; Başkanlıkça. 

Türk milletinin bu konuda ittifak halinde bulunduğu 
belirtilerek önergenin oylanmasına ihtiyaç olmadığı 
açıklandı. 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, ba
kanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekillerine 
ilişkin (6/14), 
• Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Afşin -
Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme gezisine 
ilişkin (6/18), 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, dar gelirli va
tandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere iliş
kin (6/23), 

— 71 — 



T. B.M. M. B:44 27 , 3 s 1984 0 : 1 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af konu
sundaki beyanına ilişkin (6/24), 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in, Kahramanmafaşspor'a ilişkin (6/25), 

Sözlü soru önergeleri. önceki birleşimlerde mehil 
verildiği için; 

Manisa Milletvekili ismet Turfıangirin, tütün 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi 
de (6/22), Maliye ve Gümrük Bakanı Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından; 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya

net Vakfına İlişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/39) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1984) 

2. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yaş 
meyve ve sebzelerin dış pazarlamasında karşılaşılan 
sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. 1(6/40) ((Başkanlığa geliş tarihi : I8.3J1984) 

Yazıtı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, gıda maddeleri üreten kuruluşların yeniden 
düzenlenmesine ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri 
'Bakanından yazılı soru önergesi. (7/59) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 8.3.1984) 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cum

huriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki 
Nihaî Protokol'ün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı. (1/461) (Sağlık ve 
Sosyal İşler; Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.3.1984) 

2. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1977 Malî Yı
lı Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/462) (Sayıştay Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.1984) 

3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1978 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/463) (Sayıştay 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.1984) 

4. — 28 Ocak 1964 Tarihli Protokol ile Değişti
rilen Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara 
Karşı Kanunî Sorumluluk Hakkındaki Sözleşmeyi 
Tadil Eden 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol'ün 

Ertelendiler. 
40 inci Birleşimde alınan karar gereğince 27 Mart 

1984 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üzere bir
leşime saat 15.35'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

iskender Cenap Ege 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

İçel Çankırı 
Durmuş Fikri Sağlar Saffet Sakarya 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, De
nizyollarının Yalova - İstanbul expres seferleri yaz 
tarifesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/60) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.1984) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kadı
köy İlçesi Kayışdağı Mahallesinin su ihtiyacına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/61) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.3.1984) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Yalova 
İlçesi iBağlarbaşı -mevkiinde heyelan nedeniyle evleri 
yıkılan yurttaşların sorunlarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi. (7/62) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.1984) 

I Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. (1/464) (Adalet ve Dışişleri Komisyonları
na) {(Başkanlığa geliş tarihi : 9.3.1984) 

5. — Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakında Kanun Tasarısı. (1/4İ65) (Plan ve 

J Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
I 14.3.1984) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuri
yeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesine Ek Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. (1 /466) (Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tairihi : 14.3.1984) 

7. — 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka
nununun Değişik 19 uncu Maddesinin İkinci Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname. (1/467) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 

I (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.1984) 
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8. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Mad
desine Bir Fıkra ilave Edilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname. (11/468) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 16,3.1984) 

9. — Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname. (1/469) (İçiş
leri; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 23.3.1984) 

Teklif 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 3 Ar

kadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 8.7.1971 Tarih ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen 
1.6.1976 Tarih ve 2013 ve 28.4.1982 Tarih ve 2665 
Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi. (2/44) (Plan vdBütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 12.3.1984) 

Tezkereler 
1. — Mehmet Uçaroğlu, Fevzi Işık ve İbrahim 

Yalçın Arkan Haklarındaki ölüm Cezalarının Yeri
ne Getirilmesine Dair (Başbakanlık Tezkeresi. 1(3/329) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.3.1984) 

2. — Necdet Sözbir Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 
(3/330) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14.3.1984) 

3. — Konya Milletvekili Salim Erel'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi. (3/331) (Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.3.1984) 
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4. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi. (3/332) (Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1984) 

5. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1980 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi. (3/333) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 21.3.1984) 

6. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1981 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi. (3/334) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 21.3.1984) 

Raporlar 
1. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun B?zı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Rızı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 
54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Barı 
Hükümleri ile 1136 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştiriîmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me ve Adalet Komisyonu Raporuv(l/3, 1/4) (S. Sa
yısı : 24) (Dağıtma tarihi : 26.3.1984) (Gündeme) 

2. — Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet 
ve Anayasa Komisyonları Raporları. (1/107) (S. Sa
yısı : 25) (Dağıtma tarihi : 26.3.1984) (Gündeme) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER: M. Murat SöKMENOĞLU <Hatay), Saffet SAKARYA (Çantan) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır, 

(Antalya Milletvekili Osman Esgin Tipi'ye kadar 
yoklama yapıldı)., 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
/.ı — Ordu Milletvekili Bahrîye Üçok'un, Sam

sun - Giresun arasında ve 'Ordu IH sınırları içindeki 
karayolunun durumu hakkında gündem dtsı konuş
ması, 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel bir ar
kadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

Ordu karayolunun durumu konusunda Ordu Mil
letvekili Sayın Bahriye Üçok; buyurun efendim. (!HP 
sıralarından alkışlar). 

Sayın üçok, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin değerli üyeleri; bugün, yıllardan beri 
çile çeken bir bölgenin şoförleri ve bu arada motor
lu araçlarla yolculuk yapan yerli, yabancı yolcular 
adına bir sorunu dile getirmek için söz almış bulu
nuyorum. ~. 

İBu bölge, batıda Samsun İl sınırı ile doğuda Gi
resun 11 sınırı arasında kalan Ordu Karayolu par
çasıdır. Bilindiği üzere Samsun'dan geçen karayolu, 
Türkiye'nin kuzeydoğu sınır kapısı olan Sarp'a kadar 
uzanır. Bu yol, aynı zamanda Avrupa ile İran ve 
Asya'nın başka ülkelerini de- birbirine 'bağlayan bir 
yoldur; çok işlektir, yoğun bir ticaret yoludur. Çay, 
findik, SEIKA (mamulleri, kasaplık hayvan, deniz 
ürünleri, "bitkisel yağlar ve madenlerin nakli için hep 
bu yoldan yararlanmak zorunluluğu vardır. 

Nüfusun yoğun duşu ölçüsünde ithal ihtiyaçla
rı da büyük olan Doğu Karadenizin tek ulaşımı, 
dar bir şeritten ibaret olan bu karayolundan yapılır. 
Ancak, bu şerit günde binlerce motorlu taşıta hiz-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re başlıyoruz. 

met verdiği halde dardır, elverişsizdir; ama bu ge
reksinmeler bir yana, ben bugün sizlere Samsun ile 
Giresun arasında kalan Ordu karayolundan, özellik
le bu yoldan söz etmek istiyorum. 

'Sayın arkadaşlarım, ben, Van, Hakkâarİ, Kars, 
Erzurum bölgeleri dışında hemen tüm Türkiye'yi 
dolaştım. Ordu 11 sınırları içinde kalan karayolunda 
gördüğüm ihmali hiçbir yerde görmedim, hatta köy 
yollarında bile, Her yıl umutla beklemişimdir, yol
ların gerektiğince tamir edilmesini, ama 15.yıl var 
ki bu umudun gerçekleştiğini göremedim. Yapılan 
tamirler yaz sonuna, yağmur mevsimine getirilmiş, 
çukurlar toprakla doldurulmuş, bir-iki gün sonra 
yollar yağan yağmurla eski haline dönüşmüştür. 

Neden Samsun'un, Giresun'un yolları düzgündür 
de Ordu 11 sınırı ay yüzeyinin fotoğraflarında görül
düğü gibi, derin çukurlarla harap bir haldedir? 

Neden hâlâ Oaka'daki tünelin içi, benim gördü
ğüm tarihten bu yana, yani tam 10 aydan bu yana 
beklemeli geçit vermektedir? Kısa bir tünelin içi 
üç-beş günde yapılamaz mıydı acaba? Neden tüne
lin biten yarısı h'iç tamir görmemiş gibi, halen harap 
bir haldedir? Bu kısa geçit, sağlam beton ya da as
faltla kaplanamaz mıydı? 

Ordu^nun en güzel yerinde, Gülistan Otelinin 
önündeki çukurlar yüzünden 8-10 ay içinde üç ara
banın aksı kırılmış, tekerlekler denize uçmuştur. 
Lokanta sahibi deniz kenarına yuvarlanan tekerlek
leri bana gösterdi. Bu ihmal az da olsa millî servetin 
kaybına neden olmaktadır. Yabancılar önünde utanç 
vesilesi teşkil edecek ölçüde ilkellik örneği oluştur
maktadır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Yurdumuzun her türlü doğa güzelliklerini sine
sinde toplayan Ordu ilimize karşı gösterilen bu ihmal, 
bir üvey evlat muamelesinin de ötesindedir. Tekrar 
ediyorum, Ordu ili sınırları içinde kalan karayolu, 
değil başka illerde, köy yollarında bile görülemeye
cek kadar bozuktur, sanki tarihî bir kalıntı görün-
tüsündedir. Ancak ifade etmeliyim ki, bu ihmalin 
sorumlusu bugünkü Hükümet değildir. 

Sayın Bakandan ve Sayın Hükümetten Ordulu
lar adına rica ediyorum, bir an önce bu karayolunu, 
yani aşağı yukarı saatte 5 ila 10 kilometreyle otobüs
lerin yer yer yol alabildiği bu karayolu parçasını bir 
an önce sağlam bir asfalt kaplama ile sağlıklı bir du—-
ruma ulaştırsın; ama yıllar boyu olduğu gibi aldat
maca bir tamir değil, gerçek asflat kaplama bir yol 
olsun. Aksi halde, kimi müteahhitlerin eliyle yapı
lan göstermelik stabilize kaplamalar asla dayanıklı 
olamamaktadırlar ve kısa sürede yıpranıp, kat kat 
pahalı bir görüntü ve maliyet arz etmektedir. 

Teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım efen
dim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Üçok, teşekkür ederim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/., — Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı 

İsmail Özdağlar'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı A. Kurtcebe, Alptemoçiri'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/335) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündemin 
sunuşlar kısmında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır, okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yakıt depoları kiralama ve kara yakıtları ikmâli 

konusunda müzakerelerde bulunmak ve ayrıca ya
bancı petrol şirketleri ile görüşmeler yapmak üzere, 
742 Mart 1984 tarihleri arasında Amerika Birleşik 
Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı İsmail öz
dağlar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı A Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

»BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Ticaret 

Bakanı H. Cahit Aratın dönüşüne kadar Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/336). 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mısır Arap Cumhuriyeti Ekonomi ve Dış Tica
ret Bakanının davetlisi olarak, Kahire Milletlerarası 
Fuarının açılışına iştirak etmek ve iki ülke arasında
ki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için görüşmeler
de bulunmak üzere, 9-14 Mart 1984 tarihleri arasın
da Mısır'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı H. 
Cahit Aral'ın dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı 

Vahit Halef oğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi., (3/337) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İran İslâm Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının da
vetlisi olarak, 7-9 Mart 1984 tarihleri arasında İran'a 
gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına Devlet Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin Başbaka
nın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Pakistan Federal Konseyi Başkanının Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, refakatinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetle Pa
kistan'a davetine icabet edilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/338) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı tezkereleri vardır, okutup ayrı ayrı onayını
za sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Pakistan Federal Konseyi l(Meclis-i) Şûra) Başka

nı Sayın- Khwoja Muhammad Safdar'ın, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanını, refakatinde Türki
ye Büyük Millet Meclisinden bir heyetle birlikte 'Pa
kistan'ı ziyaret etmek üzere davetine icabet edilmesi 
Başkanlık Divanımızın da uygun görüşleriyle Genel 
Kurulun tasviplerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
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BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Bazı milletvekillerine izin verilmesi hakkın
da Başkanlık tezkeresi. (3/339) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza
larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 7.3.1984 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur, 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başjklanı 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Birinci sırada, Denizli Milletvekili 
ibrahim Şahin'in, bakanlıklarda görev aldığı id
dia edilen milletvekillerine ilişkin Başbakandan söz
lü sorusunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sözlü soru sahibi? Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Af
şin - Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/18) 

BAŞKAN — ikinci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanının Afşin - Elbistan termik tesis
lerinde yaptığı inceleme gezisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın soru sahibi?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada, 
Sözlü soru önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanı Sayın Cemal 

'Büyükbaş'ın Anavatan Partisi milletvekilleri ile bir
likte yaptığı inceleme gezisi hakkındaki aşağıdaki so-

Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali, 27 gün 
hastalığı nedeniyle 27.2J1984 tarihinden itibaren. 

Çorum Milletvekili Ali Rıza Akaydın, 18 gün has
talığı nedeniyle 27.12.1984 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza suna
cağım. 

Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali, 27 gün 
hastalığı nedeniyle 27.2.1984 tarihinden itibaren, 

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

Çorum Milletvekili Ali Rıza. Akaydın, 18 gün 
hastalığı nedeniyle 27.2.1984 tarihinden itibaren. 

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

Gündemimizin sözlü sorular kısmına geçiyoruz. 

rumun Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Turan Bayezit 

Kahramanmaraş Milletvekili 

ıSoru : 
Kahramanmaraş'ta yayınlanan istiklâl Gazete

sinin 3IQ Ocak 19Ş4 tarih ve 138 sayılı nüshasında : 
«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Bü

yükbaş ve Anavatan milletvekilleri Türkiye Elektrik 
Kurumu (TEK) işletmelerinde incelemelerde bulun
dular» 'başlığı ile bir haher yayınlanmış ve haberin 
metninde de : 

«Elbistan - Afşin termik tesislerini gezmek ama
cı ile Afşin'e gelen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı ve Kahramanmaraş milletvekilleri iki gün Afşin'de 
incelemelerde bulunduktan sonra Kahramanmaraş'a 
geldiler» şeklinde açıklama yapılmıştır. 

Yazıdan incelemelere katılan milletvekillerinin 
Anavatan Partisi Kahramanmaraş milletvekilleri Sa
yın Alâaddin Kısakürek, Sayın Mehmet Onur ve Sa
yın Ali Topçuoğlu oldukları anlaşılmaktadır. 

!l!. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
Cemal ©üyükbaş'ın iki günlük inceleme gezisini Kah
ramanmaraş'ın 6 milletvekilinden sadece iktidar par
tisine mensup milletvekilleri ile birlikte yaptığından 
haberiniz ve ön bilginiz var mıdır? Sizin ve Sayın 
bakanların gezilerine sadece iktidar partisi milletve
killerinin ve kendi seçim bölgeleri olsun veya olma
sın Anavatan Partisinin ve Meclis grubunun yetkili
lerinin katılması bir tesadüf mü, yoksa partiniz veya 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Hükümetinizce alınan bir prensip kararının mı ne
ticesidir? 

2., ıBu tür incelemelere muhalefet partilerine men
sup milletvekillerinin de iştirakleri niçin sağlanma-
maktadır? özellikle Afşin - Elbistan Termik Santralı 
gibi yarattığı istihdam imkanı bakımından bölge hal
kını yakından 'ilgilendiren ve bölge halkı üzerinde 
çok önemli etkinliği bulunan bir tesiste yapılan in
celemeye muhalefet partilerine mensup diğer 3 mil
letvekilinin davet edilmemiş ve en azından haberdar 
kılınmamış olmalarını nasıl değerlendirirsiniz? 

3. Sağlığı ve bunun doğal sonucu olarak ömrü 
yaratılacak olumlu geleneklere bağlı olan yeni de
mokratik yaşamımızın bu tür uygulamalardan olum
suz şekilde etkileneceği ve bu davranışların 19501i 
yıllarda yaşanılan partizanlığın hortlatılması ve siyasî 
kamplara bölünme temayül ve sonucunu yaratacağı 
endişesini duymakta mısınız? 

4. Bu endişeyi benim gibi samimiyetle taşıyor
sanız veya taşımasanız bile toplumsal zararlarını as
garî düzeyde de olsa göz önünde tutarak bu konuda 
bir önlem almayı düşünür müsünüz? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, söz sizin. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Kahraman
maraş Milletvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Sayın Cemal Bü-
yükbaş'ın Afşin - Elbistan Termik Santralına yaptığı 
tetkik gezisini bahis konusu eden bir sözlü soru öner
gesi vermiştir. Bu önergeyi Sayın Başbakan adına ce
vaplandırmak için huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bir bakanın, özellikle ka
mu yatırımlarının çok önemli bir bölümünün sorum
luluğunu taşıyan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
mızın faaliyetleriyle ilgili bir sahada bizzat tetkikler
de bulunması onun aslî görevleri arasındadır. Sayın 
Bakanın bu tejkik seyahatlerinden birini Afşin - El
bistan Santralı gibi enerji sorunumuzun hallinde 
ağırlığı olan, bir an evvel tamamlanması için mese
lelerin acilen çözümlenmesi gereken bir yatırım sa
hasına yapmış olması soru değil takdir ile karşılan
ması gereken bir davranıştır. 

önergede bir mahallî gazete haberine dayanılarak 
Sayın Bakanın bu seyahatine sadece iki Anavatan 
Partisi milletvekilinin katıldığı ifade edilmekte ve 
Başbakanlığın bundan haberi olup, olmadığı sorul
maktadır. Bakanların bütün yurt içi seyahatlerinden 
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Başbakanlığın bilgisi vardır. Ancak bir bakanın seya
hatini hangi yoldan yapacağı, bu seyahatinde kimler
le temas edeceği, hangi sorunlarla ilgileneceği ve be
raberinde kimlerin bulunacağı Başbakanlığın ilgilenebi
leceği veya ilgilenmesi gereken hususlar arasında de
ğildir. Bir bakanın faaliyetleriyle ilgili bir sahada 
yaptığı tetkik gezisine, o bölgenin ve genelde mem
leketin meselelerine ilgi duyan, hadiseleri yerinde in
celeyip sorunların çözülmesine yardımcı olan değerli 
milletvekillerinin de katılması, kanaatimce normal 
karşılanması, hatta takdir edilmesi gereken bir hare
ket tarzıdır. 

Ancak, meselelere ilgi göstermek, önemli yatırım
larımızın hangi safhada olduğuna, ne şekilde yürü
tüldüğüne ilgi duymak kişilerin, sayın milletvekilleri
nin kendilerinden gelmelidir. Bakanların yapacakları 
tetkik seyahatlerine kimlerin katılmak istediğini tes
pit için anket yapması, davetiye çıkarması söz konu
su değildir. Böyle bir usul de yoktur. Dolayısıyla, 
Başbakanlığın da sayın milletvekillerinden hangileri, 
hangi bakan gezisine katılmak ister, acaba Sayın Tu
ran Bayezit Afşin - Elbistan Santraline ilgi duyar mı, 
tetkik gezisine katılmak ister mi gibi bir araştırma 
faaliyeti içinde bulunması da gayet tabiî mevzubahis 
değildir. 

Sayın önerge sahibi önergesinde sık sık, «iktidar 
partisi, muhalefet partisi, Meclis grubu, seçim böl
gesi» gibi ibarelere yer vermektedir. Afşan - Elbistan 
Santralına ilgili bakanın yaptığı tetkik seyahatini, 
parti ve seçim açısından mütalaa etmektedir. Afşin -
Elbistan Santralı inşaatı bir memleket meselesidir ar
kadaşlar. Bunun seçim ile parti ile bir ilişkisi yoktur. 

Biz Anavatan Partisi olarak, iş yapan parti ola
rak hadiselere memleket menfaatleri açısından bakı
yoruz. Lütfen her meseleyi sadece parti ve seçim açı
sından görmeyelim. Zira seçimlere daha 4,5 yıl var. 
önergede; «Bu tür incelemelere muhalefet partileri
ne mensup milletvekillerinin jis iştirakleri niçin sağ-
lanmamaktadır; Afşin - Elbistan gibi bir tesiste yapı
lan inceleme muhalefet partilerine mensup diğer 3 
milletvekilinin davet edilmemiş, en azından haberdar 
kılınmamış olmalarını nasıl değerlendirirsiniz?» denil
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, takdir edersiniz ki bir 
bakan, akşam karar verip ertesi günü ekibiyle birlik
te meseleyi yerinde incelemek üzere bir faaliyet saha
sına hareket edebilir. Bu bir inceleme gezişidir, tet
kik gezişidir. Soruna anında ve yerinde çözüm bulma 
gezişidir. Bu tip seyahatleri bakanlarımız yapmakta-
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dırlar ve her zaman yapacaklardır. Esasen bu onların 
görevleridir. Bunun ne önceden planlaması vardır ne 
de davet etme veya haberdar kılma keyfiyeti vardır. 
Büyük bir tesisin temel atma veya açılış töreni olur, 
önceden planlanır, davetiyeler gönderilir; bu ayrı bir 
konudur. Sayın önerge sahibi herhalde bir bakanın 
bir tesiste yaptığı inceleme, tetkik seyahatiyle temel 
atma veya açılış törenini mahiyet itibariyle birbirin
den ayırmamaktadır, önergedeki sorulardan hiç de 
düşünülmeyen bir sonuca varılmak istenilmekte, bir 
bakan çıkacağı tetkik gezisine bütün milletvekillerini 
davet etmezse partizanlığın hortlayacağı, memleketin 
siyasî kamplara bölüneceği ifade edilmektedir. Bunu 
anlamak gerçekten güçtür. 

önergenin bir bölümünde geçmiş bir döneme ait 
tarih belirtilerek yaşanılan partizanlık, siyasî kampla
ra bölünme ifadelerine yer verilmiştir. Bu kabil iddia
ların muhatabının gıyabında ortaya atılması hiç kim
seye bir şey kazandırmaz., Söz konusu edilen p döne
min günahını da sevabını da Sayın Bayezıit değil, ta
rih değerlendirecektir. 

Mesele tetkik gezisine katılmak yahut katılmamak 
değil, işin değişik yönlere düşünülenden farklı isti
kametlere çekilmek istenilmesi, Yüce Mecliste pole
miğe sebebiyet verir ve havayı sertleştirir. Bunun da 
hiçbir parlamentere faydası yoktur. Takdir Yüce 
Meclisindir. 

Saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibinin herhangi bir açıklaması olacak mı? 
MEHMET TURAN BAYEZtT (Kahramanma

raş) — Lütfederseniz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Bayezit, süreniz 5 dakika efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZtT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Ba
kana, Başbakan adına lütfettikleri cevap nedeniyle 
teşekkür ediyorum. 

Cevapta dikkatimi çeken iki husus oldu. Sorum 
gayet açıktır, yanlış anlaşılması mümkün değildir. 
Ben Sayın Bakanın gezisine temas etmedim, Sayın 
Bakanın gezisinin şekline temas etmiştim. Bittabiî bu 
nüansı fark etmemek mümkün değil; ancak fark edil
memiş olması muhakkak ki, cevaplandırma üslup ve 
taktiğinin neticesi. Yalnız bir şey öğrendim ve bütün 
sayın milletvekillerine öneririm, biz bundan sonra 
falcılığa bağlayacağız arkadaşlar. Çünkü, bir1 sayın 
bakanın anket yapması ne kadar doğa dişi kabul 
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edilirse, bir milletvekilinin de sayın bakanın bir gezi
ye çıkıp çıkmayacağını tahmin etmesi ancak ve an
cak falcılık sonunda meydana çıkabilir. Bu itibarla 
başta ben bütün arkadaşlarımın falcılık öğrenmesini 
öneriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın sevabına 
karşı ve o üsluptan uzaklaşarak arz'edeceğim nokta
lar bunlar. Şimdi samimî maruzatıma geliyorum. 

Ben, 25 Mart seçimleri nedeniyle, Anavatan Par
tisinin kazandığı başarı dolayısıyla başta Sayın Baş
bakan olmak üzere bütün Anavatan Partili arkadaş
larımı gönülden kutluyorum arkadaşlar (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Ancak bu başarı beraberinde önemli bir hususu 
da getiriyor. Bu husus önergemde belirtilmek isteni
len işbirliği içerisinde çalışmak ve Sayın Bakan ta
birimi mazur görsün, demokrasilere musallat olan 
partizanlık virüsünden yeni demokrasimizi korumak 
ve kollamak konusunda azamî hassasiyeti göstermek
tir, Biz yaşadık bunu 25 Mart seçimlerinden önce de, 
bilirler sayın arkadaşlarım. 25 Mart seçimlerinden 
önce, ben olayları dile getirmek İçin arz ediyorum, 
«Bize oy verirseniz sizi işçi yaparız» diye isimler 
kaydedildi, Sayın Başbakanın haberi olmayabilir, 
Sayın Hükümetin haberi olmayabilir; isim veriyorum 
Afşin'de bütün kasabalarda Anavatan Partisinin ada
yı arkadaşlarımız isimler yazarak, «Bize oy verirse
niz sizi işçi alacağız» dediler ve yine Kahramanma
raş'ta «Bize oy verirseniz Kahramanmaraşspor ikinci 
lige çıkarılacak» dendi. Benim endeşim bu noktalar
daydı arkadaşlar ve samimî idi. Bunu, isterseniz tari
hin yargılamasının hakkıdır deyin, isterseniz başka 
türlü tefsir edin, ben Türk demokrasisine partizanlı
ğın tekrar girmesinden büyük endişe duyuyorum v6 
samimiyetle elimden geldiği ölçüde bunu önlemenin 
çabasını göstermek istiyorum. 

Bu soruyu değerlendirirseniz, bir gazetemizin cid
dî bir ekinde de tefsir edildiği, yorumlandığı gibi, bu
nu belki şaşırtıcı görürsünüz. Bir resim seyrederce
sine iki boyutuyla bakarsanız hakikaten şaşırırsınız 
belki; «Bir sayın bakan, kendi partisinin milletvekil
leriyle bir geziye çıkmış; bu da bir sözlü soru konu
su olabilir mi?» diye. Ancak olayın bir üçüncü bo
yutu var. üçüncü boyut, derinlemesine, ta tarihin 
perspektifinden gelen bir boyut ve benim endişem de 
bu boyuttan kaynaklanıyor. Ben, Sayın Başbakanın 
mahallî idareler seçimleri sonunda, bugünkü gazete
de yer alan beyanatından iki cümleyi okuyarak bu
nu teminat olarak kabul ettiğimi vurgulayacağım. 
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Birincisi, bir gazetede, «Beş partiden fazla oy al
dık, ama şımarmayacağız» beyanatı. 

ikincisi, yine bir gazetede yer alan, «Bütün par
tilere dostluk elimizi uzatıyoruz, gelin sevgi içerisin
de memleket için birlikte çalışalım» beyanatı. Bu, 
büyük bir teminattır. Sayın Başbakana teminatları 
nedeniyle teşekkür ediyorum ve gerçekleşmesini bek
lemek ümidiyle hepinize saygılar sunuyorum. Alkış-
îar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
3. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, tü

tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin sözlü sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın cevabı 
(6/22) 

BAŞKAN — Sözlü sorulardan 3 üncü sıradaki 
Manisa Milletvekili İsmet Turhangirin tütün üretici
lerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlı
yoruz. 

Sayın Turhangil buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 
TürMye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye ve Gümrük Ba
kanı Vural ARIKAN tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Manasa Milletvekili 
İsmet Turhanigil 

1. 1980 yılına kadar tütün üreticisine verilmiş 
olup da bugün verilmeyen sürüm - satış kredileri hak
kında ne düşünülmektedir? 

2. 1980 yılma kadar Tekelce tütün üreticisine 
verilip yine bugün verilmeyen faizsiz avanslar hak
kında ne düşünülmektedir? 

3. önceleri alınıp şümdi alınmayan % 5*lerden 
alınanlar hakkında ne düşünülmektedir? 

4. 30.5.1969 çıkışlı 1177 sayılı Tütün Kanunun
da adı geçen 1196 sayılı Tütün Kooperatifleri Ka
nununun (işlerliği hakkında ne düşünülmektedir? 

5< Yine aynı kanunla tütün eksperlerinin duru
mu açıklığa kavuşturulmasına fağmen ihalen özel fir
malarda ilkokul mezunu eksperler mevcuttur. Bunla
rın yaptığı hatalar (tespit) üreticilere pahalıya malol-
maktadır. Bunlar için ne gibi tedbirler alınmış, ne gi
bi ugulama yapılmaktadır? 

6. Kanunda geçen cezalar hakkında ne düşü-
N nülmektedir? 

• 7. Tütünün kaüıitesinin bozulmasına neden olan 
faktörlerin başında olduğu saptanan tütün fidesi ve 
tohumları hakkında ne düşünülmektedir? 
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8. Tütünün balyalanmasından sonra eksperlerce 
yapılan kalite tespitlerinde hataların yapıldığı söz ko
nusu okluğuna göre açık tasnif ve açık tespit hakkın
da ne düşünülmektedir? 

9. Bugün Ege Bölgesi tütün piyasasında tütü
nün kilogramı 40 TL'sına düştüğüne göre yani bir 
'başika deyimle 2,5 kg tütünle bir paket sigara, bir kg 
ile de üretici 1 kg saman alabilmektedir. Bunu önle
yici tedbirlerimz nelerdir? 

10., Tüccarca alınan tütünlerden alınmaması ge
reken; 

a) Ambar kirası, 
b) Yerine kadar getirildiği halde alman nakli

ye, 
c) Kesilmemesi gereken ve çok miktarda kesilen 

diskalifiye denen kesinti hakkında; 
Tedbirleriniz nelerdir? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, söz sizin 

efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Sayın Balkan, değerli millet
vekilleri; Manisa Milletvekili Sayın İsmet Turhangirin, 
tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin sözlü soru 
önergesinin cevaplarını aşağıda arz ediyorum: 

Soru 1. 1980 yılına kadar tütün üreticisine veril
miş olup da bugün verilmeyen sürüm sa'tıf kredileri 
hakkında ne düşünülmektedir? 

Cevap 1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası tarafından tütün üreticisine verilmekte bulunan 
çevirme kredisinin bir bölümü niteliğinde bulunan 
sürüm satış kredilerinin kredi hadleri içinde dikkate 
alındığı ve kredi limitlini doldurmamış üreticiler için 
uygulanmaya devam edildiği bilinmekle beraber, 
Ziraat Bankasından veya bağlı olduğu Bakanlıktan daha 
ayrıntılı bilgi alınabilir. 

Soru 2. 1980 yılına kadar Tekelce tütün üretici
sine verilip yine bugün verilmeyen faizsiz avanslar 
hakkında ne düşünülmektedir? 

Cevap 2. 1177 sayılı Kanunun 24 üııcu mad
desinde de ifade edildiği üzere avans verilmesi, ekici 
tütünlerinin mubayaası sırasında alıcı tarafından bir 
rüçhan hakkı elde etmeye yönelik bir uygulama niteli
ğindedir. 

Oysa tütün' üretimi arz ve talebin üzerinde seyrettiği 
için rüçhan hakkına gerek kalmadan Tekel İdaresince 
her yıl ihtiyacın çok üstünde tütün alınmaktadır. Buna 
mukabil verilen avanslardan faiz alınmadığı için 
Tekele belli bir finansman yükü getirmesine ilaveten 
Tütün üretimini de teşvik edici bir mahiyet taşımak
tadır. 

79 — 



T. B. M. M. B : 4 4 

Bu .nedenle, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca 3 Ekim 1979 
tarihinde toplanan 2. inci Millî Tütün Komitesinin 
Tütün üretim planlamasıyla ilgili olarak aldığı öneriler 
arasında avans verilmemesinin de öngörüldüğü ve bu 
hususun Bakanlıklararası Tütün Kurulunca da tasvip 
edilmesi üzerine 1980 yılından itibaren avans veril
mesi durdurulmuştur. 25 Aralık 1980 tarihinde bir 
hafta süre ile TRT aracılığı ile yayınlaman bildiri ile 
bu husus tütün üreticilerine de duyurulmuştur. Avans 
yerine Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kredi 
verilmektedir ve bu krediler tatminkâr seviyededir. 

Soru 3. Önceleri alınıp şimdi alınmayan yüzde 
5'lerden alınanlar hakkında ne düşünülmektedir? 

Cevap 3. 1946 yılı mahsulü ekici tütünlerinden 
satış bedelinden yüzde 5 prim alınması ve tahsil edile
cek primlerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sındaki fona yatırılması hakkındaki 6.1.1947 tarih ve 
K/682 sayılı kararın 1 inci maddesine göre tütün 
piyasalarının düzenlenmesi amacıyla kurulacak bir 
müessesede kullanılmak üzere 1946 mahsulü ekici tü
tünlerinin satış bedellerinden Millî Korunma Kınu-
nunun 29 uncu maddesiinin 2 nci bendine göre yüzde 5 
prim alınır. 2 inci maddesine göre ödeyenlerin hesabı
na kaydolunmak üzere tütünlerinin devir işlemi ya
pıldığı sırada (Tekel İdaresince tahsil edilir. 3 üncü 
maddesine göre 2 noi madde gereğince tahsil olunan 
primler Millî Korunma Kanununun 27 nci mad
desine göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında 
tespit edilmiş fonda yeniden açılacak tütün kısmına 
yatırılır. Keza 1947 mahsulü tütünlerden de aynı 
esaslar dahilinde yüzde 5 prim alınması ve ilgili 
hesaba yatırılması hakkındaki 15.1.1948 tarih ve K/ 729 
sayılı Karar alınmış, sözü geçen kararnameye bir de 
yönetmelik eklenmiş olup, bu yönetmeliğin 4 üncü 
maddesine göre Tekelce yapılacak tahsilat için bir 
bordro düzenlenmesi ve tahsili izleyen bir hafta içinde 
tahsilatın en yakın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası şubesine yatırılması yükümlülüğü getirilmiştir. 
Aynı esaslar dahilinde söz konusu kesinti oranı 1949 
yılında yüzde 4'e, 1950 yılında yüzde 2'ye düşürülmek 
suretiyle bu tahsilat 1956 yılına kadar süregelmiştir. 
23.3.1950 tarih ve 5628 sayılı Türk Tütün Ortaklığı 
Kanunu çıkmıştır. Bu kanunun geçici 7 nci madde
sinde de yüzde 4 kesintinin devamı öngörülmüştür. 
Kesilen bu paralar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Merkez Müdürlüğü nezdinde tütün kısmı hesabın
da toplanmış bulunmaktadır. Tekelin bu konudaki 
yükümlülüğü, adı geçen kesintileri tahsil ederek, Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yatırmaktan ibaret-

— m 
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tir. Bu husus titizlikte yerine getirilmiştir. Bu suretle 
tahsil edilip Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasındaki 
ilgili hesaba yatırılan miktar 6 510 655 lira 19 kuruş
tur. Bu paralar Türk Tütün Ortaklığı adı altında 
bir ortaklık kurulması halinde bu ortaklığın giriş ve 
iştirak sermayesi olarak kullanılacaktır. Böyle bir 
ortaklık kurulmamıştır. Bilahara 25.12.1969 tarihli 
1196 sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatif
leri Genel Birliği Kanunu çıkarılmış, bu defa bu 
kanunun 2 nci maddesine göre bu paraların üreticilerin 
taahhütlerine mahsuben giriş sermayesi olarak kul
lanılması öngörülmüştür. Bu konuda Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasından veya Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından daha ayrıntılı bilgi alınabilir. 

Soru 4. 30.5.1969 çıkışlı 1177 sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Kanununda adı geçen 1196 sayılı Tütün 
Kooperatifleri Kanununun işlerliği hakkında ne dü
şünülmektedir? 

Cevap 4. Tütün üreticüerimizin geniş ve etkin 
bir şekilde teşkilatlanmalarını sağlamak amacıyla 
6.1.1977 tarihinde yürürlüğe giren 1Î96 sayılı Tütün 
Tarım. Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği 
Kanununun 1 inci maddesinde öngörülen Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri Anasözleşmesi 23.7.1983 tarih ve 
14601 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Ancak, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen 
üretimle içtüketim ve ihracat dengesini sağlamanın 
politik ağırlığı ve buna dayalı sorunların getirdiği 
hususlarla Devlet desteğine duyulan büyük ihtiyaç 
nedeniyle istenilen yaygınlıkta ve etkin bir teşkilat
lanma gerçekleştirilememiştir. 

1196 sayılı Yasa ve Anasözleşmeye göre Tütün 
Tarım Satış Kooperatiflerinin önoelikle ve yaygın 
biçimde kurulmasının tütüncülük sorunlarımıza belli 
bir çözüm ve otokontrol getireceğine inanılmakta oılup, 
bu konudaki teşkilatlanmanın Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınım öncülüğünde gerçekleştirilmesi gerekir. 

Soru 5. Yine aynı kanunla tütün eksperlerinin 
durumu açıklığa kavuşturulmasına rağmen halen özel 
firmalarda ilkokul mezunu eksperler mevcuttur. Bura-
ların yaptığı hatalar (tespit) üreticilere pahalıya mal 
olmaktadır. Bunlar için ne gibi tedbirler alınmış, ne 
gibi uygulama yapılmaktadır? 

Cevap 5, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Yasasının 32, 33, 34, 35 inci, bu Yasaya dayalı olarak 
çıkarılan Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğünün 30, 31, 32, 
33, 34, 35 inci maddelerinde tütün eksperlerinin yetişme 
tarzı, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Aynı 
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Tüzüğün geçici 1 ila 8 inci maddeleriyle de tütün 
teknisyenlerine ait hususlar yer almaktadır. Tütün 
teknisyenleriyle ilgili maddeler o (günün ihtiyaçlarıyla 
müktesep haklarının korunması yönünden çıkmıştır. 
Adı geçen yasa ve tüzük, tütün eksperlerinin durumu
nu açıklığa kavuşturmasına rağmen, halen özel firma
larda yasanın belirlediği tütün eksperi niteliğini ta
şımayan şahısların görev yaptıkları' bir vakıadır. Do
layısıyla bunların yaptıkları değerlendirmeler, gerek 
tütün üreticilerine, gerek millî bir ürün nitdiğitıde 
bulunan tütün ürününe zarar verdiği gibi, bir meslek 
kurumunun yasal haklarının başkaları tarafından kul
lanılması gibi bir sonucu da beraberinde getirmektedir. 

Söz konusu husus, Millî Tütün Komitesinin 4 üncü 
toplantısında da dile getirilmiş ve bu toplantıda 
1177 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ve aynı kanunla 
ilgili tüzüğün ilgili maddelerinde tütün eksperlerinin 
görev ve sorumlulukları hakkında yer alan hükümle
rin aynen uygulanması konusunda ilgili özel ve tiizelki-
şilere uyarıda bulunulmasına, böylece bu maddelere 
işlerlik kazandırılmasına dair bir tavsiye kararı da 
alınmıştır. Ancak 1962 yılından bu «tarihe kadar alınan 
karar doğrultusunda herhangi bir işlem yapıldığı söy
lenemez. 

Halihazırda İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
ne bağlı olarak tütün eksperi yetiştiren ve lisans düze
yinde öğretim yapan bir yükseokul mevcut bulun
maktadır. Bir tütün ülkesi olan yurdumuzda böyle bir 
kaynağı değerlendirmeye yönelik öğretim yapan bir 
yüksekokulun bulunması öğünülecek bir husustur. Do
layısıyla mezunlarının yasal haklarını kullanır hale 
getirilmesi ve tütünle ilgili işlemlerin ehliyetli ellerde 
yürütülmesini sağlamak için özel ve tüzelkişilerin bu 
kaynaktan yararlanmaları yönünde gereken yapılacak, 
tütün eksperi olmayanların tütünleri ahm, bakım, işle
me ve fabrikasyonı işlemlerinde sorumluluk almaları 
önlenecektir. 

Soru 6. Kanunda geçen cezalar hakkında ne 
düşünülmektedir? 

Cevap 6. 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun cezaî hükümlerinin günümüzün değişen 
koşulları karşısında yetersiz kaldığı muhakkaktır. Her 
ne kadar 2248 sayılı Kanunla para cezalarında artırım 
yapılmış ise de ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Uygula
mada etkinliği temin 'bakımından söz konusu 
kanundaki ceza maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkındaki hazırlanan yasa tasarısı, 29.12.1982 tarih 
ve €-'1/8663 sayılı yazımıyla Başbakanlığa takdim 

edilmiş, oradan da Danışma Meclisine intikal etti
rilmiş; ancak kadük olmuştur. Bu konu yeniden ele 
alınacaktır. 

Soru 7. Tütün kalitesinin bozulmasına neden 
olan faktörlerin başında olduğu saptanan tütün fi
desi ve tohumlan hakkında ne düşünülmektedir? 

Cevap 7. Esasen ülkemizdeki tütün çeşitlerin
de bir handikap vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız kaldı. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

.ARIKAN (Devamla) — örneğin; Ege bölgesinde, 
4, Karadeniz bölgesinde 16, Marmara bölgesinde 8, 
Doğu bölgesinde 23 olmak üzere toplam 51 tütün 
çeşidi bulunmaktadır. İhraç potansiyeli yüksek olan 
Ege bölgesi dahil, Doğu ve Güneydoğu bölgemizde 
üretilen tütün tipleri gerek komşu noktalarında yetiş
tirilen tiplerin hastalik vesaire sebeplerle birinden 
diğerine taşınmaları sebebiyle karışmaları, gerek özel
likle mavi küfe dayanıklı çeşitlerin sebep oldukları 
melezlemeler ve açılmalar nedeniyle bariz bir karı
şıklık göstermektedir, özellikle Ege'de mavi küfe: 
dayanıklı tiplerin sebep oldukları melezleme ve açıl
malar nedeniyle dış alıcıların da şikâyetlerine sebep 
olan tip karışıklığını önleme, üreticiler ve dış alıcı-
larca benimsenen yüksek vasıflı tütün tiplerinin tes
piti ve standardizasyonunu sağlamak amacıyla üni
versiteler dahil olmak üzere Bakanlığımız ve Tarım 
Orman ve Köy işleri Bakanlığı elemanlarınca müş
terek bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu ve ben
zeri konular projelere bağlanmıştır. Ege bölgesinde 
sürdürülen, mavi küfe dayanıklı çeşit üzerinde yapı
lan değerlendirmelere göre müspet sonuç alınıncaya 
kadar Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı tara
fından mavi küfe dayanıklı tohum dağıtma işinin 
durdurulması konusunda mutabakata varılmıştır. Bu 
çalışmaların sonucu 1985 yılında ekicilere intikal 
ettirilecektir. Diğer bölgelerdeki kaliteye Ve tip stan-
dardizasyonuna yönelik çalışmalar da büyük bir ti
tizlikle sürdürülmekte olup neticeleri alındıkça üre
ticilere aktanlacaktır. 

Soru 8. Tütünün balyalanmasından sonra eks
perlerce yapılan kalite tespitlerinde hataların yapıl
dığı söz konusu olduğuna göre, açık tasnif ve açık 
tespit hakkında ne düşünülmektedir? 

Cevap 8. Eksperlerce yapılan kalite tespitlerin
de yasal tolerans hadleri dışında bir yanılma yapıl
dığı iddia ediliyor isep ekiciler tarafından yapılacak 
yazılı başvurular üzerine yine aynı yasanın 19 uncu 
maddesinin 3 üncü bendine göre itirazlar ekici bir
likleri, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat odaları 
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veya belediye encümeni, belediye teşkilâtı bulunma
yan yerlerde o yer ihtiyar heyeti tarafından seçilecek 
eksper veya eksper yoksa tütün işlerini bilir iki tem
silciyle tekel eksperinden kurulacak üç kişilik kurul 
tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır. 
Kurulun vereceği karar kesindir. 

Üreticinin hakkını ve hukukunu korumak bakı
mından her piyasa döneminde bu hususa azamî şe
kilde riayet edildiği gibi, bu piyasa döneminde de 
azamî şekilde riayet edilmekte, bu tür şikâyetlerin 
gereği derhal yerine getirilmektedir. Ayrıca 1177 sa
yılı Yasanın 28 inci maddesinde yer alan tütün satış 
merkezleri kurularak açık tasnif ve açık tesptilere 
göre müzayede usulüyle alım satım yapılması husu
su da etüt edilmektedir. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doluyor efen
dim, lütfen toparlayın. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARTKAN (Devamla) — iki sualim kaldı Sayın Baş
kanım. 

Yapılacak etütlerin sonunda gerekli ortam sağla
nır ve bu sistemin üreticinin lehine bir sonuç doğu
racağı kanaatine varılır ise derhal uygulamasına ge
çilecektir. 

Soru 9. Bugün Ege Bölgesi tütün piyasasında 
tütünün kilogramı 40 TL. na düştüğüne göre, yani 
bir başka deyimle 2,5 kilogram tütünle bir paket 
sigara, 1 kilogramıyla da 1 kilogram saman alına
bilmektedir. Bunu önleyici tedbirleriniz nelerdir? 

Cevap 9. 1983 yılı ürünü için Ege bölgesinde 
Hükümetçe uygulanan alım fiyatlarına göre tütünün 
kilogram fiyatının 40 TL. na düşmesi söz konusu 
değildir. Çünkü, ta'ban fiyat 60 Türk Lirasıdır. 

Kaliteli tütün üretimini teşvik için iyi tütüne iyi 
para politikasıyla hareket edilmiş, sıfır randımanlı 
tütünlere ise zam yapılmamıştır. Verilen fiyatlardan 
hakiki tutun üreticisi memnun kalmıştır. Bu yıl tütün 
fiyatları tespit edilirken ekonomik istikrar tedbirleri, 
enflasyon hızı, alternatif ürünlerin fiyatları ve tütün 
ihracat fiyatları dikkate alınarak yüzde 30 zam ya
pılmıştır geçen seneye nazaran. Gerçeğe dayanma
yan bir zam enflasyonu tahrik eder, bundan da hem 
üretici, hem ülke ekonomisi zarar görür. Bu neden
le bu konularda son derece hesaplı hareket edilmiş
tir. 

Tütünden beklenen faydayı sağlamak için arz 
ve talep dengesini korumayat mecburuz. Aksi takdir
de, (halihazır destekleme tütün stokunda 3-4 yıllık; 
iç ihtiyaç stokunda da 3 yıllık stok vardır, bu mik
tarlar daha da artabilir) tütün stokları arttıkça dış 
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alıcıların talebi düşmekte veya takas, kredili indi
rimli fiyatlarla, satış teklifleriyle gelmektedirler. Plan
sız, programsız hareket edildiği sürece bu tür uygu
lamanın sonucu gelmeyecektir. Ayrıca, daha fazla 
sahada tütün üretiminin yapılması diğer tarımsal 
ürünler açısından da dengesizlik yaratır. Dolayısıyla, 
yıllık iç tüketimi ihracaatla dengeli bir hal'e getir
meye ve rekabet için kaliteli tütün üretmeye mecbu
ruz. 

Yeri gelmişken şu hususu üzülerek ifade etmek 
isterim ki : Halihazır tütün stoklarının 2/3'ünü kali
tesiz tütün stokları oluşturmaktadır. 1980'den sonra 
4 202 ton tütün yakılmıştır; yine de bu tür tütünler 
mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika efendim. 
Süreniz dolmuştur efendim, toparlayın lütfen. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 

Soru 10. Tüccarca alınan tütünlerden alınma-
ma'sı gereken : 

Ambar kirası; yerine kadar getirildiği halde alı
nan nakliye; kesilmemesi gereken Ve çok miktarda 
kesilen diskalifiye denen kesinti hakkında tedbirle
riniz nelerdir? 

Cevap : Ambar kirası, nakliye ücreti, kesilme
mesi icap eden diskalifiye ve diğer namlarla yapa
cağı kesinti ve alacağı haksız ücretler için üreticilerin 
Tekel idarelerine başvurmaları halinde hakları en iyi 
şekilde korunacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Soru sahibi Sayın Turhangil'in bir açıklaması ola

cak mı? 
İSMET TURHANGIL (Manisa) — Sayın Ba

kana teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
4. ı— Jzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar ge

lirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bjakanı 
ve Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Erdem'in cevabı. 
(6/23) 

BAŞKAN — Sözlü soruların 4 üncü sırasındaki 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar gelirli vatan
daşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesinin görüşülmesine geçi
yoruz. 

Sayın Şardağ ve cevaplandıracak Sayın Bakan bu-
I radalar. 
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Sözlü soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yılların ihmaline ve gadrine uğramış olup 6 Ka
sım seçimleri sırasında kendilerine ivedi hizmet gö
türmeyi vaat ettiğiniz ve vaat ettiğimiz, kent ve köy
lerin varlıksız, az gelirli, değişmez ve dar gelirli in
sanları için bugüne kadar çare ve umut götürecek 
bir yasa hazırlanmadığı, temel öneriler getirilmediği 
görülmektedir. 

Varlıklı kardeşlerimizin sınır dışına sık sık ve ra
hatça gidebilmelerini sağlayıcı kararların alındığını 
görüyoruz. Yurdumuzda her çeşidi üretilen tereya
ğı, peynir, kurşunkalem gibi maddeleri ithal edecek 
kararnamelerin Meclisin ilk toplantısı bile beklen
meden uygulama alanına konulduğuna tanık oluyo
ruz. Acaba büyük oy ağırlıklarıyla geldiğimiz yüce 
Meclise, Hükümetimizin, bu sahip çıkılmamış kar
deşlerimiz için ne gibi hazırlıkları olduğunu, hangi 
yasalarla, ne zaman Meclise gelineceğini öğrenmek . 
ve aydınlanmak ihtiyacındayım. 

Sayın Başbakanın, bu konudaki cevabını sözlü 
olarak açıklamasını beklediğimi saygıyla arz ederim. 

İzmir Milletvekili 
Rüştü Şafdağ 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI t. KAYA ERDEM {tzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Rüştü Şardağ söz
lü soru önergesinde, Hükümetçe varlıksız ve dar ge
lirli vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm getirecek 
tedbirlerin alınmadığını, öneriler getirilmediğini ifa
de etmektedir. Sayın Başbakanımız adına sözlü so
ruya cevaplarımı arz ediyorum. 

Memur, işçi, emekli, esnaf ve çiftçiden meydana 
gelen ortadireğin millî gelirden daha fazla pay al
masının sağlanması, hükümet Programımızda belir
tildiği gibi temel hedeflerimizden biridir. Bu amaca 
yönelik olarak şimdiye kadar yaptıklarımızı şöyle 
sıralayabiliriz : 

Memur, işçi ve emeklilere faturaya bağlı ol
mak üzere beslenme, yakacak, giyim, dayanıklı tü
ketim malları ve eğitim harcamaları için vergi iadesi 
uygulanması hakkındaki kanun Ocak 1984 başın
dan itibaren yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, bu dar 
ve sabit gelirli vatandaşlarımıza ortalama % 7,5 ora
nında bir gelir artışı verilmiş olmaktadır. 

Memurlara 1984 yılı için % 25 ücret artışı ve 
% 6 vergi indirimi sağlanmıştır. % 60 faiziyle bir
likte MEYAK kesintileri ilk taksidi 19 Martta öden
miştir. 

İşçilere ise; 1984 yılında uygulanmak üzere Yük
sek Hakem Kurulu tarafından taban olarak % 25 
+ 2 bin lira oranında bir zam tespit edilmiş olup, 
memurlarda olduğu gibi % 6 oranında vergi indiri
mi de sağlanmıştır. Asgarî Ücret Komisyonu, ilk 
defa çalışanlardan bir talep olmamasına rağmen 
Hükümetçe toplantıya çağrılmıştır. 

'Bütün bunların dışında, memurlarla diğer kamu 
görevlilerinin sosyal ve malî haklarında iyileştirme 
yapmak amacıyla Hükümete yetki verilmesi hak
kında bir kanun tasarısı da «Meclise sunulmuş bulun
maktadır. 

Emekli maaşları da 1984 yılı için ortalama % 
'25 artırılmıştır. Diğer taraftan, emekli vatandaşla
rımızın adına bankalarda açılacak hesaplara aylık
ları transfer suretiyle kuyruklarda beklenmeden, is
tedikleri zaman ve miktarda para çekmelerini temin 
edecek bir uygulamaya, İleride bütün yurtta yay
gınlaştırılmak üzere şimdilik 3 ilimizde başlanmıştır. 
Bütün bu yapılanlar sayesinde, dar ve sabit gelirli 
vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyondan zarar gör
meyecekleri makul bir seviyeye yükseltmiş bulunu
yoruz. 

Esnaf, sanatkâr ve çiftçilerimize de hayat şartla
rını kolaylaştıracak, satın alma güçlerini artıracak 
hizmetler sunmaktayız. Esnaf ve sanatkârlarımıza 
veridceğimiz kredileri artırdık. Halk Bankası tarafın
dan esnaf ve sanatkâra 1984 yılında açılacak kredi
lerin hacmi 92 milyar liradan 173 milyar liraya çı-

• karılmıştır. Çiftçilerimize Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasının açacağı kredilerin toplamı ise, 600 
milyar liradan 860 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu 
arada kredi faizlerinin oranları bir miktar yükseltil
mek zorunda kalınmıştır. 

Ancak, önemli olan, kâfi miktarda kredi buluna
bilmesidir. Kredi miktarı arttırıldığı için esnaf, sa
natkâr ve çiftçimiz ihtiyacının tamamını bu kredi
lerden karşılayabilecek ve tefeciye ya da pahalı olan 
genel kredilere İhtiyaç duymayacaktır. 

Bunlar dışında, esnaf ve sanatkârlarımız için 
defter tutma hadleri, küçük çiftçi muaflığı sınırı ve 
götürü gider usulüne göre ziraî gelir vergisine tabi 
olma sının üç misli yükseltilmiştir. Çiftçilerimize, 
ürün değerinin enflasyon oranının üzerinde tespit 
edilmesi esasına dayanan bir destekleme alım poli
tikasını uyguluyoruz. Üreticilere olan borçlarımızı 
20 Ocak 1984 tarihine kadar ödedik. Pancar üreti
cilerine olan borcumuzun yüzde 25'ini 15 Martta, 
kalanını ise 15 Nisan ve 15 Mayıs vadeli ve yüzde 
3 aylık faizli iki tertip Hazine Bonosuyla 20 Martta 
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ödedik. 40 bin liraya kadar olan borçlarımız ise ta
mamen ödenmiştir. 

Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın geçim sı
kıntılarını hafifletmek için asıl hedefimiz enflasyonu 
geriletmektir. Enflasyon, bu kesimlerin gerçek satın 
alma gücünü düşürür, gelir dağılımını daha bozuk 
'hale getirir. Bu maksatla ilk safhada, enflasyonun 
kontrol altına alınmasına ve böylelikle dar gelirli
nin belini büken pahalılığı önlemek için fiyat artış
larının yavaşlatılmasına yönelik politikalar uygula
maya konulmuştur. 

Yüce Meclise saygıyla arz ederim (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibinin bir açıklaması olacak mı efen

dim? 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (tzmir) — Müsaade eder

seniz... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şardağ. 
Sayın Şardağ, süreniz 5 dakikadır efendim. 
RÜŞTÜ 'ŞARDAĞ ((İzmir) — Yüce Meclisin 

saygıdeğer üyeleri ,Sayın Başbakanımız adına Sayın 
Bakanımızın verdiği açıklamayı siz de dikkatle din-
lemişsinizdir. Ben bu sorumu sorduğum zaman, so
runun içeriğinden de anlaşıldığı gibi herhangi bir 
tenkit değil, tespit etmek gayesiyle davranmıştım. 

Bugüne kadar ortadirek diye arkadaşlarımızın 
tabir ettiği ve içinde kimlerin olduğunu bildiğimiz, 
hatta bu ortadireğin ortasına bile çıkamayan, aşağı
sında bekleyen ve bir milyona yakın da işsizin yaşa
dığı Türkiyemizde Sayın Bakanın verdiği izahata gö
re henüz ivedi ve büyük hizmetler götürülmediği fa
kat götürüleceği görüşünü tespit etmiş bulunuyorum. 

Götürülen hizmetlerden bir tanesi biliyorsunuz 
vergi iadesi. Asgarî ücrete mahkûm olan bir insanın 
yüzde hesabıyla yıl içinde eline geçecek paranın ne 
olduğu bu asırda rahatça düşünülebilir, şu günlerde 
ve şu dönemde. 

Saygıdeğer arkadaşlar biz hepimiz nüfus kâğı
dında «Türk» yazan insanlarız ve bugün gecekon
dularımızda çöplü, sinekli, lağım sulu, lağıma ka
rışmış sular içen vatandaşlarımız yayılmış bütün fu
kara mahallelerine. Onların nüfus kâğıdında da 
«Türk» yazıy*or ve «'İslam» yazıyor. 

Ben biraz ivedi hizmeti neden götürmediğimizi; 
acele hizmetleri götürdüğümüzü, fakat varlıklı kar
deşlerimize götürdüğümüzü söylemiştim. Onlar da 
bizim kardeşimiz, onlar da bir hizmet; ama, taah
hüt edilen bir hizmet var; bizim de taahhüt ettiği

miz arkadaşlar, sizin de taahhüt ettiğiniz; onur sözü 
verdiğimiz hizmetler. Hükümet, hükmetmek demek
tir; devlet elinde gücü olan kuvvet demektir. İşte 
bu kuvvetten beklediklerimizi söylemiştik. 

Sayın Başbakan özal, sık sık Kur'an okuyor. Bu
nu saygıyla karşılıyoruz, hepimizin öptüğü, başı
mızın üstüne koyduğu kutsal ıkitabımızdır; ama onun 
içinde emirler var. Onun emirlerinin en başında da 
sosyal adalet, bu yoksul sınıfın yanında olma dava
sı var. Başka türlü olmaz, bu sosyal adaleti (biz ku
rarsak, biz onlara kanat gerersek, memlekette kar
deşliği de sağlamış olacağız, onlarda bizim kardeşle
rimizdir. 

Pancar üreticilerinden bahsettiler. Sayın milletve
killeri ihemen arz edeyim, pancar üreticileri bile 
emeklerimin karşılığını henüz alamadılar ve alacak
ları taksitlerini almadan evvel bankalardan Devletin 
verdiği faizden daha yüksek faizle kırdırıp öyle alı
yorlar. 

Bunları teker teker cevaplamak istemiyorum, eleş
tiriye çıkmadım; ama hemen şunu söylemek istiyo
rum; bunlar dalha evvel geçmiş dönemlerde yapıldı 
mı? Halka ivedi hizmet götürülmedi arkadaşlar; vaat
ler yapıldı, fukaralık edebiyatı yapıldı, «Halk için
de, halkla beraber» denildi; ama hiç kimse bu hiz
meti götüremedi. 

Bakın Mahmut Esat Bozkurt'un 1943 senesinde 
ölümünden evvel Yeni Sabah Gazetesinde yazdığı 
bir başmakale var, başmakaleyi yazdı ve o gün 
kalp krizinden öldü. Başlık «Yürekler Acısı»; konu
su ise, bugün ortadirek denilen zümrenin çektiği 
ıstıraplar, yanlışlığı ve sa'hip çıkılmayışı. 

Bunlara Devlet ne zaman sahip çıkacak, bunlar 
Türk değil mir bunlar Müslüman değil mi, bunlar 
bu milletin evlatları değil mi? Ben bu duyarlılıkla 
çıktım ve Hükümetin seçimlerde vaat ettiği doğrul
tudaki hizmetlerine ivedi olarak devam etmesini te
min için ıbu konuşmayı yaptım ve yapıyorum. 

Herhangi bir eleştiri değil, arkadaşlar, henüz bir 
şey yapılmadığını tenkit değil; ama tescil için çık
mış bulunuyorum; bunu gayet iyi niyetle söylüyo
rum. 

Bu arada, sık sık İslam Dininin yüceliğinden bah
sediyor Sayın Başbakan ki, bütün gönlümle kendi
sine katılıyorum, «Komşusu aç iken tok yatılmaz» 
demişti ki Yüce Peygamberlerimizin sözüdür; ama 
komşularımız aç iken tok yatmaktayız arkadaşlar; 
bu bir gerçektir. 

Sözlerimi bitirmeden evvel hepimizi etkilemesi 
için bilhassa İslam Dinini dayanak olarak kabul et-
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miş ve buna inanmış olan hepimizi etkilemesi için 
gerçek bir olayı anlatıyorum^ 

Bizim tarihimizde bir kitap arandır «Cevâni-al 
Hikâyât» diye. Bu kitap yoktur ve bulunmadığı id
dia edilir, Peygamberimiz zamanındaki yaşanmış 
olayları anlatıyor. Yıllar süren araştırmalarım so
nunda bu kitabın bir kopya edilmişini buldum ar
kadaşlar. Başınızı ağrıtmazsam oradan bir olayı an
latıyorum. 

iki komşu var, birinin adı îbn-i Halit, birinin 
Akabe. İbn-i Halit zengin arkadaşlar, çok varlıklı, 
Akabe de fakir, yoksul. Bir gün îbn-i Halit, Aka
be'ye -«İkinci bir ev almak istiyorum, acaba sağla
yabilir misin?» diyor. Akabe de bunun üzerine, «Hay 
hay îbn-i Halit, ben evimi satmak istiyorum acaba 
alabilir misin?» diyor. İbn-i Halit, «Neden satmak 
istiyorsun?» diye sorduğunda da Akabe, sebebini 
söylemiyor, anlaşıyorlar. Parasını teslim ettikten son
ra da «Bana, 15 gün evde oturma müsaadesi verir 
misin?» diye soruyor. îbn-i Halit, «Hay hay, iki ay 
otur» diyor. 

Akabe akşam evine gidince, bir karısı ve bir kızı 
var - karısı ve kızı ağlaşmaya başlıyorlar; «Niye böy
le yaptın babacığım? Sen sakat bir adamsın. Biz bu
radan çıkınca açıkta kalacağız. Sen iş arayacaksın, 
bulamayacaksın, Kaç defa aradın, bulamadın. So-
kakda mı kalalım babacığım?» Ağlaşma devam edi
yor. Ertesi gün Akabe, tbn-i Halife «Ya îbn-i Ha
lit, Islamda sözünden dönmek yoik. Yüce bir kitap
tır; dünya hükümlerini de kapsar, anlayabilmek me
selesidir . Acaba, paranı iade etsem evimi, bana geri 
verir misin? Sözümden dönüyorum, Allah beni af
fetsin» dediğinde; İbn-i Halit «Ne oldu, neden dö
nüyorsun? diye soruyor. Akabe de yoksulluklarını 
anlatıyor. İbn-i Halit bunun üzerine Akabe'nin pa
rasını eline verip «Almıyorum, ev de senin olsun. 
Ya Akabe, lütfen bu akşam namazında benim için 
dua et. On yıl seninle yanyana yaşadım; ama ben 
mutlu yaşadım, sen mutsuz yaşadın ve ben bunun far
kına varamadım. Ulu Allah beni affetmez» diyor. 

Kur'ana dayanarak konuşuyorum arkadaşlar, İs
lam Dininde yoksullara arka çevirmek kâfir olmak
la eşittir. Hiçbirimiz kâfirliği kabul etmeyeceğimize 
göre, buradan, devlet gücünü temsil eden Hükümet
ten ki, bugünlerde büyük Ibir başarı kazanmıştır, da
ha rahattır, çalışma ibaresini acilen yoksul kardeşle
rimize, vaat ettikleri zümrelere doğru çevirmelerini 
yürekten temenni ediyorum. 

'Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şardağ. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af 
konusundaki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Adalet Bakanı Mt Necat Eldem'in cevabı. 
(6/24) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sırasındaki sözlü 
sorunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Canver?... Burada. 
Cevaplandıracak Sayın Baikan?^ Burada. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim* 
Adana Milletvekili 

Cüneyt Canven 

Başbakan Sayın Turgut özal'ın, 4 Şubat 1984 
tarihli bir gazetede «Şahsa karşı işlenen suçları Dev
let olarak nasıl affedebiliriz, af konusu çok ciddî bir 
konudur, üzerinde (10) kere düşünmek gerekir, Tür
kiye'deki güvenlik şartlarını da iyice analiz gerekir» 
beyanı yer almış ve Başbakan tarafından bugüne ka
dar tekzip edilmemiştir. 

Şahsa karşı işlenen suçlarda, suçtan zarar gören 
.şahıslar suçluyu affetse bile, kamu davaları devam 
ettiğine göre, ceza ve af yetkisinin yalnızca Devlette 
olduğu açıktır. Yine ceza ve af yetkisini şahıslara ta
nıyan ilkel hukuk anlayışları günümüzde geçerli sayı
lamayacağından; 

1. ıSaym Başbakan, «Şahsa karşı işlenen suçla
rı Devlet olarak affedemeyiz» derken yalnızca Dev
lete karşı işlenen suçları mı affedebileceğimizi kas-
detmektedîr? 

2. Devlete karşı işlenen suçların af kapsamına 
alınamayacağı Anayasanın 87 nci maddesinde belir
tilmiştir. Sayın Başbakanın beyanına göre, şahsa 
karşı işlenen suçlan da Devlet olarak affetmeme
miz gerektiği açıktır. O halde seçimlerden önce ve 
sonra af çıkabileceğini vaat eden Sayın Başbakan 
bununla hangi tip suçların affını amaçlamıştır? Af 
ile kastedilen yalnızca imar affı, döviz suçlarının affı, 
servet beyanlarının affı, vergi cezalarının affı gibi 
aflar mı olduğunu açıklaması?... 

3. «Af konusu çok ciddî bir konudur. Üzerinde 
(10) kere düşünmek gerekir.» sökünde açıklama yapan 
Sayın Başbakan, bu konuda düşünmeye başlamış mı
dır? 

4. Sayın Başbakan Türkiye'nin güvenlik şartla
rını analize ne zaman başlayacaktır? 

^ 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Adana Milletvekili Sayın Canver'in, Sayın Baş
bakanımıza yöneltmiş olduğu soruyu, Sayın Başba
kanımız adına cevaplandırmak üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Yüksek malumları olduğu üzere, 19 Aralık 1983 
tarihinde Sayın Başbakanımızın Yüce Meclisin hu
zurunda okuduğu Hükümet Programında af konu
suna da temas edilmiş ve (Hükümetimizin yakın geç
mişimizde toplum yapısında açılan yaraların sarıl
ması, kırgınlık ve dargınlıklar giderilerek millî bir
lik ve bütünlüğümüzün yeniden güçlendirilmesi için 
üzerine düşeni eksiksiz yapmaya azimli ve 'kararlı 
olduğu, bu gayenin tahakkukunda affın taşıdığı öne
min idraki içinde bulunduğu; ancak af gibi bazen 
pahalıya mal olan tecrübeler de göz önünde tutula
rak bu meselenin çok boyutlu ve dikkatle ele alın
ması gerektiği ifade edilmişti. 

Hükümetimiz, af konusunu bu düşünce ve görüş
lerin ışığı altında değerlendirmektedir. 

Takdir buyurulacağı üzere, 'bir yandan Anayasa
da yer alan kişi hakları ve hürriyetlerinin ihlalini 
müeyyide altına alan ceza kanunları uyarınca hük
medilen cezaların, suç işleyenler lehine çıkarılacak 
af kanunlarıyla kısmen veya tamamen ortadan kaldı
rılması düşünülürken, diğer taraftan da suç teşkil 
eden fiillerden zarar gören mağdurlar ile bunların 
yakınları ve kamu vicdanı üzerinde meydana gelebi
lecek olumsuz etkilerin göz önünde tutulması ve, bu 
hassas dengenin bozulmamasına büyük itina göste
rilmesi zorunlu bulunmaktadır, 

Suçların affı konusu toplum düzeni bakımından 
son derece hassas bir dengeye hitap etmektedir.-
Nitekim, son günlerde sık sık tekrarlanan bu konu
da vatandaşlarımızdan gelen ve af kanununun çıka
rılmasını isteyen dilekçelerin yanı sıra, suçların mağ
durları olduklarından bahisle af kanunu çıkarılma
sını istemeyen birçok başvuruya da muhatap olmu
şuzdur. 

Bu sebeple Sayın Başbakanımızın «Şahsa karşı 
işlenen suçları devlet olarak nasıl affedebiliriz? Af 
konusu çok ciddî bir konudur. Üzerinde on kere dü
şünmek gerekir. Türkiye'deki güvenlik şartlarını da 
iyice analiz gerekir» şeklinde basına intikal ettiği 
ifade olunan demecinin, demin arz ettiğim düşünce
lerim çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

İkinci soruya cevap arz ediyorum: 
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Anayasamızın 87 nci maddesinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine genel ve özel af ilanına karar ver
me yetkisi tanınırken, Anayasanın 14 üncü madde
sine de atıfta bulunmuş ve 14 üncü maddede sayılan 
fiillerin affedilemeyeceği, bunlarla ilgili af ilanına 
gidilemeyeceği açıklanmıştır. 

Söz konusu 14 üncü maddede ise, «Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlike
ye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, 
Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesine 
veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde 
egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep 
ayrımı yaratmak» gayesiyle işlenen suçlar yer al
maktadır. 

Görülüyor ki, Anayasanın 14 üncü maddesinde 
'belirtilen nitelikte olanlar hariç, Türk ceza mevzu
atı ile müeyyide altına alınmış bulunan bütün suç
lar af kanunu kapsamına girebilmektedir. Anayasa 
ile belirlenmiş bulunan bu çerçeve içinde hangi suç
ların af kapsamına alınacağı, bu suçlardan mahkûm 
olanların cezalarında ne ölçüde indirim yapılacağı ve
ya bunların bütünü ile kaldırılıp, kaldıramayacağı
nın tespiti Yüce Meclisin takdir ve yetkisine ait bir 
husustur. 

Hal böyle olunca, Sayın Başbakanımızın basında 
yer aldığı ifade olunan demecinin, «Af sadece imar 
ve döviz suçlarıyla benzeri suçlara hasren çıkarılabi
lecektir» şeklinde yoruma tabi tutulmasını, Hükü
metimizin ve Sayın Başbakanımızın arz ettiğim af 
konusundaki düşünceleriyle bağdaştırmak mümkün 
değildir. 

Sayın Canver, üçüncü olarak, «Af konusu çok 
ciddî bir konudur, üzerinde 10 kere düşünmek gere
kir şeklinde açıklama yapan Sayın Başbakan bu ko
nuda düşünmeye başlamış mıdır?» sorusunu tevcih 
etmiştir. 

Sayın Başbakanımız ve Hükümetimiz bütün 
memleket meselelerinde olduğu gibi, af konusunda 
da sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için konunun eni
ne boyuna düşünülmesi gerektiği fikrindedir. 

Dördüncü soruları, «Sayın Başbakan Türkiye'nin 
güvenlik şartlarını analize ne zaman başlayacaktır?» 
şeklindedir. 

Hükümetimiz, göreve başladığı tarihten bu yana 
asayiş ve güvenlik konularında gösterdiği hassas tu
tumunu bundan sonra da aynı şekilde sürdürmeye ve 
gerektiğinde her türlü tedbiri almaya kararlıdır. Bu 
nedenle memleketimizin ve vatandaşlarımızın yara
rına olacak her karar ve tedbirde meseleleri ve mem-
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leketimizin güvenlik şartlarını en ince teferruatına 
kadar analiz etmeyi, en iyiyi ve en doğruyu bulma 
bakımından zorunlu görmekteyiz ve buna devam 
edeceğiz. 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 
< BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Soru sahibi Sayın Canver'in bir açıklaması ola
cak mı? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ufak bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Canver süreniz 5 dakikadır. 
CÜNEYT CANVER ((Adana) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; Sayın Bakana, Sayın Başbakan adı
na açıklama yaptığı için teşekkür ediyorum. Sayın 
Bakanın tüm söylediklerine katıldığımı ifade ederek 
bazı hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum. 

özellikle Anayasanın 14 üncü maddesi mütalaa 
edilirken gündemde çok önemli 'bir husus var. Ana
yasanın 14 üncü maddesinde yazılı bir suçtan do
layı suçlansanız, sonunda beraat dalhi etseniz fişle-
leniyorsunuz sayın milletvekilleri ve hiçbir biçimde 
kamu görevi alamıyorsunuz veyahut da görevinize 
iade edilmeniz söz konusu değil. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bunun bir örneğini yaşadık; hüküm 
giydiniz, sonunda tahliye oldunuz, örneğin afdan 
yararlanamıyorsunuz. Oysa, hukuk tahsili yaparken, 
kişileri cezalandırmanın tek; ama tek amacının on
ları ıslah edip, onurlu birer fert olarak tekrar top
luma kazandırmak olduğunu ve ceza hukukunun 
amacının çağdaş hukuk açısından bu olduğu bize öğ
retilmiştir; eminim ki tüm hukukçular bu dersleri 
almışlardır. Hail böyle olunca, kişiyi beraat ettiği 
veya hiç yargılanmadığı veyahut hüküm giyip de tah
liye olduğu halde birtakım anayasal halklarından 
yoksun bırakmakta ısrar etmen'in hukuk devleti an
layışı ile bağdaştığına inanmıyorum. 

Af konusu, gerçekten siyasî propagandaların en 
etkilisi, her iki açıdan düşünüldüğünde mağdur açı
sından en etkisizi - Sayın Bakana katılıyorum - su
çu işleyen açısından ve onun yakınları açısından da 
yine ikinci derecede; ama etkili bir propaganda ama
cı. Af teklifini Meclise getirirken kesinlikle bu pro
paganda amacını gütmek istemiyorum, sadece, daha 
önce tüm partilerin aşağı - yukarı kesin hatlarıyla 
ölçüleri belirlenmese bile, üzerinde mutabakata var
dıkları bir konunun, her konuda olduğu gibi, biran 
önce gündeme alınıp, şu veya bu şekilde sonuçlan
dırılmasını istiyorum; tek amacım bu. Sayın Bakana 

ve 'Sayın Başbakana katılıyorum; Türkiye'nin güven
lik şartları henüz büyük ölçüde değişmemiştir; bu 
iddia edilebilir, ancak suç işlemediği dahi sabit olan, 
yani hür mahkemelerce beraat eden; ama fişlenen in
sanlar da, Anayasanın 14 üncü maddesinin bu şekilde 
geniş anlaşılması sonucudur. Mahkemede 'beraat eden 
kişinin fişlenmesini bana açıklayamzsınız, onun gö
reve iade edilmemesini veyahut hiçbir biçimde göreve 
alınmamasını açıiklayamazsınız. Burada sınavı birin
cilikle kazanan bir memur tanıdım. Güvenlik soruş
turmasından geçemedi; ama aynı memur bir başka 
devlet kadamesinde ^örev aldı. Yapılan soruşturma 
tamamen istihbarî nitelikteydi. Hiçbir somut kanıta 
dayanmıyordu. Böyle olanlar da çoğunlukta. Bun
ları da düşünmek zorundayız. 

Arz edeceklerim bundan ibarettir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
6. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraşspor'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/25) 

BAŞKAN — Sözlü sorular kısmının 6 ncı sıra
sındaki soruyu Tüzüğümüzün 97 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası gereğince görüşmeden geçiyoruz. 

7. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, Ticaret Kanununda yer alan çek hukuku hüküm
lerinin yeniden düzenlenmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin sözlü sorusu ve Adalet Bakanı M. 
Necat Eldem'in cevabı. (6/26) 

BAŞKAN — Gündemimizin 7 nci sırasındaki is
tanbul Milletekili Halil Orhan Ergüder'in Ticaret 
Kanununda yer alan çek hukuku hükümlerinin ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesinin 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Ergüder ve Sayın Bakan buradalar.; 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
22 Şubat 1984 

Son zamanlarda, bir tediye vasıtası bulunan ve 
ibrazında ödenmesi zarurî olan, ticarî hayatımızın 
vazgeçilmez bir unsuru bulunan çek, keşide eden 
ile alıcı arasında ademî tediyeden mütevellit büyük 
cezaî ve hukukî ihtilaflara sebep olmuş ve ticarî 
hayatı olumsuz yönde etkilemiş ve birçok vatandaşın 
mağdur duruma düşmesine sebep olmuştur. 

Bu derece hassas bir konuda artık bir tedbir al
ma zamanı gelindiği kanaatiyle Bakanlığımızca çek 
hukukunun yeniden düzenleyecek yasal çalışmalar 
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yapılması düşünülüp, düşünülmediğinin Sayın Ada
let Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını arz ve rica ederim. 

Orhan Ergüder 
İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in 
şahsıma yönelttiği ve çek hukuku ile ilgili soruyu ce
vaplandırıyorum. 

Bilindiği üzere, mevzuatımızda karşılıksız çek 
keşidesini cezalandırılan müstakil bir hüküm bulun
mamaktadır. Halen bu suça Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin vaktiyle almış olduğu bir tefsir kararı, 
(ki tarihi 7 Ocak 1929, sayısı da 4711'dir), doğrul
tusunda veya Yargıtay kararlan uyarınca Türk Ce
za Kanununun dolandırıcılık suçuna dair 503 üncü 
maddesi uygulanmaktadır. Bu uygulamanın belli 
başlı iki sakıncası görülmüştür. 

Bunlardan birincisi; karşılıksız çek keşidesinin 
dolandırıcılık suçu için aranan unsurları her zaman 
taşımaması ve bunun sonucu olarak da açılan bazı 
davaların beraatta neticelenmesi,, 

Diğeri ise, dolandırıcılık suçu için öngörülen ce
zaların karşılıksız çek keşidesi fiilinin vahameti ve 
yaygınlığı karşısında etkisiz kalmış olmasıdır. 

Diğer taraftan, karşılıksız çek keşidesinin yay
gınlaşması güveni azalttığı içlin piyasada peşin para 
ile çalışma arzusu doğmuş, bu durum ise, piyasaya 
devamlı para arzını gerektirdiğinden enflasyon yö
nünden olumsuz etkileri görülmüştür. 

Ayrıca, ifade etmek gerekir ki, bankaların so
rumluluğu konusundaki mevzuat boşluğu, çek hesa
bı açılmasında gereken titizliğin gösterilmemesine se-
'bep olmuştur. 

Bu nedenlerle Bakanlığımca karşılıksız çek keşi
desinin ekonomik hayatta ortaya çıkardığı olumsuz 
sonuçların önlenmesi, çek kullanımının yaygınlaştı
rılması, çek hamillerinin korunması ve muhatap ban
kanın sorumluluğu gibi, son derece önemli konu
ları kapsayan bir tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 
Tasan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka 
ve Ticaret Hukuku Enstitüsü ile Maliye Bakanlığı 
ve Türkiye Bankalar Birliğinin önerileri de dikkate 
alınarak hazırlanmış olup, görüşlerini bildirmeleri 
bakımından ilgili bakanlıklara ve kurluşlara gönderil
miştir. Gelecek cevaplara göre yeniden değerlendir
meye tabi tutulacak olan tasarı, Yüce Meclise su-
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nulmak üzere en kısa zamanda Başbakanlığa tak
dim edilecektir. 

Saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibinin bir açıklaması olacak mı efendim?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır, 

teşekkür ederim, tatmin oldum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Soru cevaplandırılmıştır.-
8. — İstanbul 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, İcra ve İflas Kanununun yeniden düzenlenmesi 
konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

10. — İstanbul 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) 

BAŞKAN — Sayın Ergüder'in 8 inci, 9 uncu, 
10 uncu sıralardaki sözlü sorularını da yine Tü
züğümüzün 97 nci maddesinin 3 üncü fıkrası gere
ğince görüşmeden geçiyoruz. 

11. — İstanbul Milletvekili Alton Kavak'ın, hâ
kim ve savcıların meslek öncesi eğitimlerine ilişkin 
sözlü sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in 
cevabı. (6/30) 

BAŞKAN — Gündemimizin 11 inci sırasındaki 
İstanbul Milletvekili Altan Kavak'ın, hâkim ve sav
cıların meslek öncesi eğitimlerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Sayın Kavak?... Buradalar. 
Cevaplandıracak- Sayın Bakan?... Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
23 Şubat 1984 

Hâkim ve savcıların mesleğe başlamadan önce 
daha iyi yetişmesini temin amacıyla alınması düşünü
len tedbirlerin varolup olmadığının Sayın Adalet Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Altan Kavak 
İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

88 — 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar- I 
din) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; istanbul 
Milletvekili Sayın Altan Kavak'ın şahsıma yöneltti
ği ve sözlü olarak cevaplandırılmasını istediği hâkim 
ve savcıların meslek öncesi eğitimlerine ilişkin so
rusuna cevaplarımı arz ediyorum. 

Bilindiği üzere, adlî ve idarî yargıda hâkimlik vt 
aavcuıik görevlerine atanabilmek için belıı oır yüksek
öğrenim yapmış olmak ve iki yıllık stajı tamamla
mak gerekmektedir. Halen hâkimlik ve savcılık sta
jı mahkemelerde yapılmaktadır. Mahkemelerin bu- I 
günkü yoğun iş durumu karşısında hâkim ve savcı- I 
ların hâkim ve savcı adaylarıyla yeterince ilgilen- I 
melerini beklemek biraz fazlaca iyimserlik olacak- I 
tır. I 

Yargı hizmetinin yetenekli ve iyi yetişmiş hâkim I 
ve savcılar eliyle yürütülmesi esas olduğundan, Ba- I 
kanlığım adayların en iyi şekilde yetiştirilmelerini I 
temin için mesldk öncesi eğitim görevini yürütmek I 
üzere, hâkim ve savcı adayları eğitim merkezi kurul- I 
ması konusunda gerekli yasal düzenleme çalışmaları- I 
nı tamamlamıştır. Konunun öncelikle teşkilatlanma I 
ile ilgili olması nedeniyle meselenin Bakanlıkların I 
Kuruluş ve. Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde I 
Kararname çıkarma yetkisi veren Yetki Kanunu çer
çevesinde çözümlenmesi düşünülmektedir. Bu itibar
la üzerinde son düzeltmeler yapılmakta olan kanun 
hükmünde kararname tasarısı çok yakında Başbakan
lığa sunulacaktır. 

Bu düzenlemede eğitim müessesesinin Ankara'da 
ve yatılı olarak faaliyete geçmesi, stajın belli bir sü-

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 9.3.1954 Tarih ve 6343 Sayılı Veteriner I 
Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri 
Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği 
İşlere Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun j 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6343 i 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Komisyonu Raporu. (1/32, 
1/35) (S. Sayısı : 21) 

BAŞKAN — Gündemimizin kanun tasarı ve tek
lifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmına 
geçiyoruz. 

I re ile Yargıtay ve Danıştayda da yapılması, eğitim 
kadrosuna atanacakların devamlı olarak bu görevi 
yapmaları suretiyle adaylarla daha fazla ilgilenilmesi, 
gerektiğinde üniversite öğretim elemanlarından da ya
rarlanılması öngörülmektedir, 

Bu müessese faaliyete geçirildiğinde hâkim ve 
savcı adaylarının stajlarını istenen düzeyde yapma-

I lan ve mesleğe en iyi şekilde hazırlanmaları sağlan
mış olacaktır., 

Saygılarımla arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I Soru sahibi Sayın Kavak, bir açıklamanız ola-
I cak mı efendim? 

ALTAN KAVAK (fstanbul) — Hayır, teşekkür 
I ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I 12. — İstanbul Milletvekili Altan Kavak'ın, 2577 
I numaralı İdarî Yargılama Usulü Kanununun uygu-
I [anmasından doğan aksaklıklara ilişkin Adalet Ba-
I kanından sözlü soru önergesi. (6/31) 

I 13. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
I. bazı Türk vatandaşlarının İran'ın Kum şehrinde 
I eğitim görüp görmediklerine ilişkin Dışişleri Ba

kanından sözlü soru önergesi. (6/32) 

BAŞKAN — Yine Tüzüğümüzün ay m hükmü ge
reğince, 'Sayın Kavak'a ait 12 nci sıradaki sözlü so-

I ruyu ve 13 üncü sırasında yer alan sözlü soruyu ge
çiyorum. 

Böylece sözlü sorular kısmını tamamlamış olu-
I yoruz. 

: KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

I Birinci sırada yer alan 21 sıra sayılı 9.3.1954 ta
rih ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin 
İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının 
Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Hükümleri ile 6343 sayılı Kanunun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Ka'bulü Hakkın
da Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?,.. Yok. 
Komisyon hazır bulunmadığı için bu Kanun Ta-

[ sarısının görüşülmesini erteliyoruz. 
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2. — Urfa Milletvekili Osman Doğan ve 17 Ar
kadaşının, Urfa İli Adınm «Şanlı Urfa» Olarak De
ğiştirilmesi Hakkımla Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. (2/7) (S. Sayısı; 23) 

BAŞKAN — Bu Kanun Teklifi ile ilgili olarak 
içişleri Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi var, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin kanun tasarı ve teklifleriyle komisyon

lardan gelen diğer işler kısmının 2 nci sırasında yer 
alan 23 S. Sayılı Urfa Milletvekili Osman Doğan 
ve 17 arkadaşının, Urfa ili Adının, «Şanlı Urfa» 
Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin, 
Komisyonumuzda bir defa daha görüşülmesi gereği-

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
üst kademe yöneticilerinin tayin durumlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'm yazılı cevabı. (7/31) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunduğum sorularımı Sayın Anavatan 

Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Turgut özal'ın 
yazılı olarak yanıtlamalarına delâletinizi arz eder, 
saygılar sunarım. 

3.2.1984 
D. Fikri Sağlar 
içel Milletvekili 

1. Hükümet görev aldığı günden bu yana müs
teşar, müsteşar muavini, genel müdür ve genel mü
dür yardımcıları ile dillerde idarî ve mülkî amirler ta
yin edilmiş, yer değiştirmiş ya da görevden alınmış 
mıdır?. Alınmışsa bunun sayısı nedir?. 

2. Bu amir veya kamu görevlileri hangi objek
tif kriterlere göre yerlerinden alınmış ya da yer değiş
tirilmiştir?. 

3. Son atanan, yeri değiştirilen ve merkeze alı
nan valilerin son görev yerlerindeki görev süreleri 
nedir?. Tayin, atama ve yer değiştirme gerekçelerin
de mülkiye müfettişleri raporu mu yoksa Anavatan 
Partililerin görüşlerinin raporları mı rol oynamıştır?. 

4. içel Valiliğine yeni tayin yapılacağını ve di
ğer kamu icraatlarını yapacağını söyleyen Partiniz 
içel 11 Başkanı H. Okan Merzeoi'nin Hükümet için
de fonksiyonu nedir?. Yoksa il başkanları illerde göl
ge başbakan mıdır?. 

ne binaen tümünün, içtüzüğün 89 uncu maddesine 
ıgöre Komisyonumuza geri verilmesini arz ve talep 
ederimi 

Nihat Aikpak 
İçişleri Komisyonu Başkanvekili 

BAŞKAN — Bu Kanun Teklifi, adı geçen iç
tüzük hükmüne göre Komisyona, bir defaya mahsus 
olmak üzere geri verilmiştira 

Gündemdeki Sözlü Sorular ile 26.3.1984 tarihli 
Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve basılıp dağıtılmış 
bulunan 24 ve 25 S. Sayılı kanun tasarılarını sıra
sıyla görüşmek için, 28 Mart 1984 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.30 

I 5. Sayın Devlet Bakanı İsmail özdağlar'm «Bi
ze oy vermeyen hizmet beklemesin» dediği doğru 
mudur?. Kamuoyunu böyle tehdit eden bir zihniyet 
devlet memurlarını da tehdit etmekte midıir?. 

6. Bakanlıkların yeniden organizesi sırasında 
makamı kalmayan üst kademe yöneticilerinin duru-

* mu ne olacaktır?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 26.3.1984 

Sayı : 05775 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îçel Milletvekili Sayın Durmuş Bikri Sağlar ta
rafından yazılı olarak ISayin Başbakan tarafından 
cevaplandırı'lması istenilen sorulara karşı verilen ce
vaplarımız aşağıda sıralanmıştır. 

1. Hükümet görev, aldığı günden bu yana 'bazı 
müsteşar, müsteşar muavini, Genel Müdür ve Genel 
Müdür Yardımcılarının görev yeri değiştirilmiştir. 

Bunların görevden alınmaları, yer değiştirmeleri 
veya yeniden tayinlerine genelde Bakanlıkların yeni
den kurulmaları hakkında ki Kanun Hükmündeki 
Kararnamslerdeki hukukî zaruretler sebebiyet ver
miştir. 

[ Görevden alınan, yeri değiştirilen veya yeniden 
atanan Müsteşar, Müsteşar Muavini, Genel Müdür 
ve Genel Müdür Yardımcısı adetleri aşağıdadır. 

I Unvan Adet 

1. Müsteşar 3 
2. Müsteşar Muavini 4 
3. Genel Müdür 5, 
4. Genel Müdür Yardımcısı 2 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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2. 'Bu âmir veya Kamu görevlilerinin yerlerin
den alınma ve yer değ.ştirrneier.'rıde bütün normal 
atama ve yer değiştirmede yıllardır uygulanan «Hiz
metin en iyi şekilde yürütülmesi» prensibi göz önün
de tutulmuştur. 

3. Son 'atanan, yen değiştirilen ve merkeze alı
nan Valilerin son görev yerlerindeki görev süreleri 
ekli listede (liste-1) gösterilmiştir. Tayin, atama ve
ya yer değiştirme gerekçelerinde Mülkiye Müfettişle
rinin rolü olmadığı gibi, ne Anavatan Partisinin ne 
de diğer başka bir partinin görüşleri veya raporları
nın da rolü bulunmamaktadır. 

Devlet Kadrolarına atamalarda hiçbir siyasî parti 
ve kurulun görüş, tesir veya baskısının bahiskonusu 
olmayacağı izahatan varestedir. 

4. İçel Valiliğine yeni tayin yapılacağını ve di
ğer Kamu icraatlarını yapacağını söyleyen Anavtan 
Partisi İl Başkanı H. Okan Merzeci'nin Hükümet 
içinde hiçbir fonksiyonu yoktur. İllerde Hükümetin 
yegâne temsilcisi valilerdir. 

5. Sayın Devlet Bakanı İsımail Özdağlar'ın «iBi-
ze oy vermeyen hizmet beklemesin» şeklindeki ifade

si 1984 Ocak ayında Soma'da yaptığı konuşmadan 
yalnızca bir cümlesi değ'şi'k b'r form içerisinde ve 
konuşmanın anamuhtevasmdan kopuk olarak ele 
alınmakta ve sual'de bu esasa dayandırılarak sorul
maktadır. 

Konuşma Sayın Devlet Bakanı'nın hükümet ile 
yerel yöneticiler arasında iyi bir diyalog 'kurulursa 
yerel sorunların daha kolay çözümlenebileceğini vur
gulamak amacına yönelik: yapılmış olup kesinlikle 
bir tehdit kasdı taşımamıştır. Esasen vatandaşın hür 
iradesine saygılı olan hiçbir parlamenterin bu tür 
bir tehditte bulunması 'beklenemez. 

6. Bakanlıkların yeniden organizesi sırasında 
makamı kalmayan üst yöneticilerin kazanılmış bü
tün baklan Kanun Hükmündeki Kararnameler gere
ği teminat altına alınmışlardır. 

Bu yöneticilerin kazanılmış bütün özlük hakları 
Kanunların destek ve himayesi altındadırlar. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

24.1.1984 Gün ve 84/7645 Sayılı^Bakanlar Kurulu Kararı ile Yer Değiştirilen, Yeni Atanan. Merkez VaKli-
ğine Atanan Mülkî İdare Amirlerine Ait Liste 

Eski Görevinde Geçen Süre 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Adı ve Soyadı 

Ahmet Tosun 
Fikret Koçak 
ibrahim Şahin 
Adnan Darendeliler 
Kamil Demirci oğlu 
Ömer Haliloğlu 
Hüseyin Öğütçen 
'Bedri Nazlı oğlu 
Rafet Üçelli 
Mustafa Gönül 
Lütfi F. Tuncel 
Yılmaz Ergun 
Nurettin Turan 
Hüsnü Tuğlu 
Cahit Bayar 

Erdinç 'Büyükakalın 
A. Rıfat Kaplan 
İhsan Dede 
Abdulkadir Aksu 
Yüksel Çavuşoğlu 

Eski Görevi 

Kırklareli Valisi 
Gaziantep Valisi 
Mardin Valisi 
Bolu Valisi 
K. Maraş Valisi 
Eskişehir Valisi 
İzmir Valisi 
Samsun Valisi 
Uşak Valisi 
Ankara Valisi 
Konya Valisi 
Bitlis Valisi 
Çanakkale Valisi 
Merkez Valisi 

Yeni Görevi 

Çankırı Valisi 
Corum Valisi 
Erzincan Valisi 
K. Maraş Valisi 
Kastamonu Valisi 
Kırklareli Valisi 
Kocaeli Valisi 
Kütahya Valisi 
Manisa Valisi 
Samsun Valisi 
Sivas Valisi 
Trabzon Valisi 
Uşak Valisi 
Afyon Valisi 

Mahallî İd. Genel Müdürü Ankara Valisi 
(Merkez Valisi) 
Merkez Valisi 
Müsteşar 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 

Çanakkale Valisi 
Denizli Valisi 
Diyarbakır Valisi 
Gaziantep Valisi 
Kayseri Valisi 

Emekli Oldu 
3 yıl, 2 ay, 3 gün 
2 yıl, 7 ay, 15 gün 
3 yıl, 2 ay, 28 gün 
5 ay, 28 gün 
1 yıl, 4 ay, 19 gün 
3 yıl, 1 ay, 2 gün 
1 yıl, 4 ay, 28 gün 
5 ay, 23 gün 
3 yıl, 3 ay, 9 gün 
4 yıl, 1 ay, 26 gün 
3 yıl - 26 gün 
3 yıl, 8 ay, 14 gün 
2 yıl, 5 ay, 3 gün 

1 yıl, 5 ay, 3 gün 
3 yıl, 3 ay, 12 gün 
3 yıl, 2 ay, 8 gün 
2 yıl, 10 ay, 1 gün 
3 yıl, 3 ay, 8 gün 
3 yıl, 4 ay, 29 gün" 

— 91 — 
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Eski Görevinde Geçen Süre 

21. 
22. 
23. 
24. 
25, 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

Adı ve Soyadı 

Kemal Katıtaş 
Naiım Cüımertoğlu 
Tevfik Başakar 
Ercan Belen 
Yılmaz Türktekİn 
Ayhan Ergin 
İsmet Metin 
Efbay Fiş 
Ahmet Özer 
Sami Sönmez 
Kadir Aydoğan 
N, Kemal Güçhan 
Orhan Pirler 
Celal Güvenç 
Aydın özakın 
Hikmet Gülsen 
iSaner Arman 
Alaattin H. özkiper 
E. Zihni Gürsoy 
Muzaffer Yüzgeç 
Erol Akdoğan 
Mustafa Demirel 
Ertuğrul Ersoy 
Agah Büyüksağış 
Galip Demirel 

Eski Görevi 

Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Afyon Valisi 
Antalya Valisi 
Artvin Valisi 
Bingöl Valisi 
Çankırı Valisi 
Çorum Valsi 
Denizli Valisi 
Diyarbakır Valisi 
Erzincan Valisi 
Kastamonu Valisi 
Kayseri Valisi 
Kırşehir Valisi 
Kocaeli Valisi 
Kütahya Valisi 
Malatya Valisi 
Manisa Valisi 
Nevşehir Valisi 
Siirt Valisi 
Sinop Valisi 
Sivas Valisi 
Trabzon Valisi 
Zonguldak Valisi 

Yeni Görevi 

Konya Valisi 
Malatya Valisi 
Zonguldak Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 
Merkez Valisi 

3 yıl, 2 ay, 26 gün 
1 yıl, 2 ay, 17 gün 
3 yıl, 2 ay, 3 gün 
3 JÜ - 26 gün 
3 yıl - 24 gün 
2 yıl, 5 ay, 12 gün 
1 yıl, 4 ay, 19 gün 
2 yıl, 5 ay, 8 gün 
1 yıl, 4 ay, 21 gün 
2 yıl, 7 ay, ̂3 gün 
5 ay, 23 gün 
2 yıl, 7 ay, 12 gün 
2 yıl, 2 ay, 12 gün 
5 ay, 14 gün 
1 yıl, 4 ay, 18 gün 
3 yıl, 1 ay — 
3 yıl, 3 ay, 1 gün 
5 ay, 26 gün 
2 yıl, 7 ay, 2 gün 
5 ay, 9 gün 
1 yıl, 4 ay, 21 gün 
5 ay, 18 gün 
5 ay, 16 gün 
2 yıl, 2 ay, 10 gün 
4 yıl, 1 ay, 28 gün 

22.2.1984 Gün ve 84/7744 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeniden Valiliğe Atanan Mülki İdare Amiri 

46. Akın Gönen Merkez Valisi Çankırı Valisi 3 yıl, 4 ay, 8 gün 

(Çankırı Valiliğine atanan Kırklareli Eski Valisi Ahmet Tosun'un emekliye ayrılması nedeniyle) 
Söz konusu atamalar hizmet gerekleri nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnaî me

muriyetlere ilişkin 59 ve 60 inci maddeleri ile 5442 sayılı II İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi gereğince ya
pılmış ve Yüksek Takdire iktiran etmiştir. 
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BAKANLIKLAR İTİBARİYLE ÜST KADEME YÖNETİCİSİ İKEN MÜŞTEREK KARARLA 

GÖREVDEN ALINANLARA DAİR LİSTEDİR 

Bakanlığı 

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yrd. 
Devlet Bakanlığı 
İçişleri Bak. 
İçişleri Bak. 
Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bak. 
Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
Maliye ve Gümrük Bak. 

Adı ve soyadı 

Osman Şıklar 
Refet Erim 
Refet Erdoğan 
Alpaslan Bilginer 

Hasan Hüseyin Yeğin 
Sabahattin Sayın 
Niyazi Sürenkök 

Eski görevin unvanı 

T.C. Mer. Ban. Bşk. 
Çevre Müst. 
Emn. Gn. Md. Yrd. 
Emn. Gn. Md. Yrd. 

Müsteşar 
DSİ Genel Müdürü 
Tekel Işl. Genel Md. 

Yeni görevin unvanı 

Ortaelçi 
Başbakanlık Müşaviri 
Samsun Emniyet Müdürü 
APK Uzmanı 

Bakanlık Müşaviri 
Başbakanlık Müşaviri 
Bakanlık Müşaviri 

İçişleri Bakanlığında 1 Müsteşar, 4 Müsteşar Yardımcısı, 2 Genel Müdür Hükümet görev aldıktan sonra 
atanmıştır. 

Sözkonusu atamalar hizmet gerekleri, ihtiyaç ve boş bulunan kadroların doldurulması amacı ile 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 76, 86 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna göre yapılmıştır. 

Atandığı 
tarih 

4.1.1984 
13.1.1984 
15.3.1984 
15.3.1984 

12.1.1984 
7.2.1984 
8.3.1984 

ı 
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2. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Ankara 
Pasaport Şube Müdürlüğünde meydana geldiği iddia 
edilen hakaret ve dövme olayına ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakanı Ali Tannyar'ın yazılı cevabı. (7/34) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı saygılarımla arz 
ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Yılmaz Demir 

1. Şubat döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetine yapılacak geziye, Çankaya Lisesi öğretmen 
ve öğrencilerini götürmek üzere organizasyona giren 
Simge Turizm Seyahat Ltd. Şirketi yöneticisine, An
kara Pasaport Şube Müd. V. Hasan Eryılmaz tara
fından hakaret edildiği doğru mudur? 

2. Bazı seyahat acentesi yetkililerinin dövüldük
leri doğru mudur? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 8 Mart 1984 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : İşlemler B.4. 
062242 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Genel Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar D. 

Bşk. lığının 22.2.1984 gün ve 7/34-816/01855 sayılı 
yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Yılmaz Demir'in Ba
kanlığımıza yönelttiği «Ankara Pasaport Şubesi Mü
dürlüğünde meydana geldiği iddia edilen hakaret ve 
dövme olayına ilişkin» yazılı soru önerisine ait bil
giler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Bilecik Milletvekili Sayın Yılmaz Demir'in kar
deşi Nejat Demir tarafından kurulan,' SİMGE Tu
rizm Seyahat Ltd. Şirketinin gerek kurucularına ve 
gerekse görevlilerine, Emniyet mensuplarınca herhan
gi bir kötü muamele ve hakaret yapılmamıştır. 

2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine turistik 
maksatla okulların sömestr tatili nedeniyle yoğun bir 
müracaatta bulundukları, bu müracaatlar arasında 
Çankaya Lisesinden gidecek olan bir grup öğretmen 
ve öğrencilere ait pasaport işlemleri diğer vatandaş
lara olduğu gibi 3 gün içerisinde yerine getirilip, ilgi
lilere pasaportları elden teslim edilmiştir. 

3. Pasaport talebinde bulunan vatandaşlarımızın 
işlemleri 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümlerine 
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göre, polis halk ilişkileri en üst seviyede değerlen
dirilerek yürütülmektedir. 

Arz ederim. 
Dr. Ali Tanrıyar 

Bakan 
3. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 

televizyonda «Üç İstanbul» adıyla yayınlanan dizi 
filme ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı. (7/35) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, İçtüzüğün 96 ncı maddesi 

gereğince Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına tavassutlarınızı saygılarımla arz 
ederim. 21 Şubat 1984 

Haydar Koyuncu 
Konya Milletvekili 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
5 ıınci maddesi, yayın esasları içerisinde millî değer
lerin korunması, örf ve âdetlerimize saygı gösteril
mesi esasını TRT'ye görev olarak vermiştir. Hükü
metin propaganda hizmetleri ile ilgili Devlet Bakanı 
Sayın Mesut Yılmaz da T.B.M.M. kürsüsünde TRT' 
nin millî geleneklerimize uygun yayın yapacağını, ta
rihî ve millî değerlerimizin bu müessese tarafından 
korunacağını ilan etmiştir. 

630 yıl dünya siyaset tarihinde şan ve şerefle ye
rini koruyan Osmanlı İmparatorluğu T.C. Devleti için 
korunacak tarihî değerlerin en başında yer almakta
dır. 

Hâl böyle iken, televizyonda pazar akşamları «Üç 
İstanbul» adıyla yayınlanan program, bütün bu ger
çeklere ters düşmektedir. Programda tarihî ve sos
yal vakalar çarpıtılarak verilmekte, Osmanlı impara
torluğunun saray mensuplarının tümü, Osmanlı im
paratorluğu paşalarının hepsi aile mefhumuna saygı 
göstermeyen ve hatta en çirkin ilişkilere sebep olan 
veya göz yuman kimseler olarak takdim edilmekte
dir. Bu hâl tarihî vakaları tersine çevirdiği gibi, Cum
hurbaşkanlığımızın şerefli forsunda en mutena yerler
den birisini teşkil eden Osmanlı imparatorluğu dö
nemini de terzil etmektedir. 

Bu şartlar muvacehesinde; 
1. Hükümet olarak yukarıda arz ettiğim görüş

lere katılıp katılmadığınızı, 
2. Programda, TRT yayın ilkelerine uymayan 

hususların bulunup bulunmadığını inceleyip incele
mediğinizi, 

3. TRT Kanununun gerek eski şekli ve gerekse 
yeni şekli içinde yer alan yönetim kurulundaki üç 
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Hükümet üyesinin bu konuda dikkatlerini çekip çek
mediğinizi, 

4. TRT Kanununun Hükümete verdiği yetki içe
risinde bu yayını menedip etmemeyi düşünüp düşün
mediğinizi yazılı olarak cevaplandırmanızı saygılarım
la arz ederim. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 13.3.1984 

Sayı : 04-02/01093 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konya Milletvekili Sayın Haydar Koyuncu tara
fından Başkanlığınıza sunulan 21.2.1984 tarihli yazılı 
soruya ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Devlet Bakanı 
1. 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2954 sayılı 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 5 inci mad
desinin (e) bendi genel yayın esasları arasında «Ge
nel ahlakın gereklerini millî gelenekleri ve manevî 
değerleri gözetmek» ilkesine yer vermiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunun bu değerler arasında 
olduğu her türlü şüpheden varestedir. Bu itibarla Sa
yın Haydar Koyuncu'nun millî değerlerimizin muha
fazası hususunda gösterdiği hassasiyete katılmamak 
mümkün değildir. 

2. «Üç istanbul» isimli televizyon dizisinin ya
yınlanması sırasında Hükümetimize intikal eden çok 
sayıda şikâyetler üzerine sözkonusu eser konusunda 
TRT Genel Müdürlüğünden geniş bilgi istenmiştir. 

Alınan bilgiye göre Mithat Cemal Kuntay'ın «Üç 
İstanbul» isimli eserinin filme çekilmesi ilk defa 
17.12.1976 tarihinde o zamanki Genel Müdür tara
fından Yönetim Kuruluna önerilmiştir. Yönetim Ku
rulunun 4.3.1977 tarihli toplantısında sözkonusu ese
rin filminin yapılması kararlaştırılmış, nihayet Yöne
tim Kurulunun 7.1.1978 tarihli toplantısını müteakip 
yapım hazırlıklarına başlanarak Nisan 1982'de çeki
me geçilmiştir. 

Filmin senaryosunun 23.12.1981 günü yapılan me
tin denetiminde eserde geçen bazı olayların «toplumu
muzun genel ahlak anlayışı» açısından ele alınmasın
da yarar görülmüş, 18.12.1983 günü yapılan görüntü 
denetiminde ise toplam altı bölümde yer alan bazı 
söz ve görüntüler çıkartılmıştır. 

Film bu değişikliklerle 1.1.1984 tarihinde yayın
lanmaya başlanmış ve 11.3.1984 tarihinde yayımı ta
mamlanmıştır. 

Yayınlanan dizinin TRT Kanununda belirtilen ya
yın esaslarına uygunluğu konusunda sorumluluk taşı-
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yan kurum yetkilileri, «Üç İstanbul» romanının «bi
limsel bir araştırma sonucu yazılmış bir tarih kitabı 
olmadığını, yazarın kişisel yorumlarına dayalı ve ha
yal gücünün de yer aldığı bir edebî roman» olduğunu 
belirtmişlerdir. Gene yetkililerin görüşüne göre, eser 
Osmanlı imparatorluğu tarihinin tümünü kapsama
makta, imparatorluğun çöküşü sırasında istanbul'un 
belli bir kesitinde yaşayan insanların karakter zaaf
larını yansıtmaktadır. Bu durumda Osmanlı impara
torluğunun kötülendiği yorumu kabul edilmemekte
dir. 

3. 2954 sayılı TRT Kanunu radyo ve televizyon 
yayınlarının yayın esaslarını tespit etmek ve yayınla
rın bu yayın esasları ile diğer yasalara uygunluğunu 
denetlemek yetki ve görevini Radyo - Televizyon Yük
sek Kuruluna vermiş bulunmaktadır. Bilindiği gibi, 
Yüksel Kurul geçtiğimiz ay sonunda teşekkül et
miş ve göreve başlamıştır. Kanunda belirtilen yayın 
esaslarına uygun ilkeleri tespit etmek de bu kuru
lun görevleri arasındadır. 

Eski Kanuna göre görev yapan Yönetim Kuru
lunun ise herhangi bir yayına müdahale etmek yet
kisi yoktur. Dolayısıyla Yönetim Kurulunun Hükü
met tarafından atanan üyelerinin dikkatleri çekilerek 
böyle bir müdahale mümkün değildir. 

4. Gerek 359 sayılı eski TRT Kuruluş Kanunun
da ve gerekse 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kanununda genel olarak Hükümetin herhangi 
bir yayım men etme yetkisi yoktur. Ancak istisnai ola
rak 2954 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde millî 
güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde Başbakana 
veya görevlendireceği Bakana bir haber veya yayını 
men etme yetkisi tanınmıştır. Sözkonusu yayının ise 
millî güvenliği ihlal ettiği ileri sürülemez. 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
Mersin'de yaptığı konuşmada vaat ettiği iddia olu
nan belediye hizmetlerine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'ın yazılı cevabı. (7/36) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Aşağıda sıraladığım sorularımın Başbakan Sayın 

Turgut özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 22.2.1984 
D. Fikri Sağlar 
içel Milletvekili 

Antalya ve İçel illerinde yapmış olduğunuz gezi 
sırasında; 10 ve 11 Şubat 1984 tarihlerinde İçel -
Mersin gezinizin temel amacı herhalde Hükümetini-
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zin program ve icraatlarını mahallinde görmek, ince
lemek ve halkımıza çalışmalarınız hakkında bilgi ver
mek idi. 

Bu amacınızı beraberinizdeki Sayın Bakan ve 
Devlet idaresinin kıymetli idarecileri ile birlikte yeri
ne getirdiniz. Ancak bu geziniz sırasında daha önce 
halka ilan edilen programı değiştirerek Mersin ken
tinde biraz da fazla kalarak çok kısıtlı ve kıymetli 
vaktinizi Mersin'in kenar mahallerinden Demirtaş -
Gündoğdu ve Siteler mahallelerini de ziyaret edip bu
ralarda yanınızdaki partinizin.il Başkanı ve aynı za
manda tarafınızdan ilanı yapılan Belediye Başkanı 
adayı olan kişinin de huzurunuzda «Bu gibi mahallele
rin tüm sorunlarını Devlet olarak biz çözümleyece
ğiz, bizim adayımızı seçiniz o da size Devletin tüm 
olanaklarını getirsin» dediğiniz basınımızda ve hatta 
Parti Başkanlığınızın seçim propaganda bültenlerin
de yer almaktadır. 

Her ne kadar davranışınız ve bu gibi mahalleler
de bir Hükümet Başbakanının söylemesi alışılmamış 
bir söz olmasına rağmen bir vatandaş olarak bu du
rumdan memnun olduğumuzu belirtmek isterim. An
cak zatı âlilerinizin ağzından biz de burada bir kez 
daha Meclis Kürsüsünden de işitmek ister ve aşağıda 
somutlaştırdığım sorularımıza cevap vermenizi rica 
ederim. 

1. Gerek Mersin'de, gerekse tüm beldelerde (yol, 
stabilize, asfalt, su, kanalizasyon) gibi altyapı hizmet
leri bundan böyle tümüyle Devlet tarafından mı ye
rine getirilecek? 

2. Toplu taşımacılıkta otobüs noksanlığı, bele
diye hizmetlerinde gerekli araçlar, iş makineleri, itfa
iye ve temizlik araçlarının temini sizin vaat ettiğiniz 
gibi tümüyle Devlet parası ile mi olacak? 

3. Şehirlerde belediye hizmetlerinin daha verim
li olması için belediye idarelerine lüzumlu işçi ve per
sonel giderleri bundan böyle Devlet bütçesinden mi 
karşılanacak? • 

4. Yukarıda belirttiğim hususları zatı âliniz bir 
kentin halkına yanınızdaki partiniz Belediye Başka
nının seçilmesi şartıyla mı söylüyorsunuz, yoksa ha
kikaten ortadireğe yaklaşma efsanenizin bir gerçeği 
olarak hangi partinin belediye adayları kazanırsa ka
zansın bu vaatlerinizi yerine getirecek misiniz? 
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T^C. 
içişleri Bakanlığı 19.3.1984 

Mah. id. Gn. Md. 
Şb. Md. : ATE/TE/1984-

27221 

Konu : D. Fikri Sağlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 5.3.1984 gün ve K.K.T.D. 
18/106-54/01727 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması isteğine ve Sayın Baş
bakanın içel gezisinde, 10-11 Şubat 1984 tarihlerin
de Demirtaş - Gündoğdu ve Siteler mahallelerini zi
yareti sırasında «Bu gibi mahallelerin tüm sorunla
rını Devlet olarak biz çözümleyeceğiz. Bizim adayımı
zı seçiniz o da size Devletin tüm olanaklarını getir
sin» şeklinde bir ifade kullandığı iddiasını kapsayan 
22.2.1984 tarihli soru önergesine Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince ve
rilen cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Hükümet Programımızda «Belediyelerin şehirleşme 
hizmetlerinin ifasında anakuruluşlar olduğu, belediye
lerin müessir, süratli ve verimli şekilde hizmet vere
bilmeleri için, mükellefiyetlerine uygun imkân ve kay
naklara kavuşturulmalarını ve bunları en iyi şekilde 
kullanmalarını sağlayacak tedbirlerin alınacağı» ifade 
edilmiştir. 

Hükümetimiz, belediyelerin kendilerine kanunlar
la verilmiş olan görevleri layıkıyla yerine getirebilme
leri için her türlü tedbir almak kararındadır. Bunun 
için bir yandan belediyelerin malî imkânlarını artır
mak, diğer yandan belediyeler arasında hizmet ve ma
lî dengeyi sağlamak amacı ile 2380 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasını öngören tasarı 9.1.1984 tarihin
de Bakanlığımızca Başbakanlığa sevkedilmiştir. 

Soru önergesindeki iddialara aşağıda maddeler 
halinde cevap verilmiştir : 

1. Hükümetimiz, stabilize ve asfalt yol, su ve 
kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerini mahallî hizmet
ler olarak görmekte ve mahallî nitelikteki bu hizmet
lerin ilgili mahallî idarece yapılması gerektiği görüşü
nü taşımaktadır. Ancak mahallî idarelerin teknik ve 
malî gücünü aşan büyük projelerin gerçekleştirilme
sinde Devlet gerekli destekte bulunacaktır. 
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2. Bu maddede sözkonusu edilen araç ve maki

nelerin Devlet parası ile alınıp belediyelere intikal 
ettirilmesi gibi bir husus düşünülmemektedir ve bu 
düşüncenin aksine bir beyan ve vaatte bulunulma
mıştır. 

3. Belediyelerin personel giderlerinin Devlet büt
çesinden karşılanması sözkonusu değildir. 

4. Hükümetimiz seçimi kazanacak belediye baş
kanlarının siyasî inançlarına göre değil tamamen ger
çek ihtiyaçlara ve objektif kriterlere göre, hiçbir ayı
rım gözetmeksizin belediyelerin meselelerini çözüm
lemeyi hedef almıştır. 

Arz ederim. 

Dr. Ali Tanrıyar 
Bakan 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul' 
daki bir yapıya İmar Affı Kanununun uygulanma
dığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân ve İçişleri 
bakanlarından sorusu ve İçişleri Bakanı Ali Tanrı
yar'in yazılı cevabı. (7/37) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı 

ile içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile dilerim. 22.2.1984 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : istanbul, Eminönü ilçesi, Saraç İshak Ma
hallesi Ş/akir Efendi Çeşme Sokak No. l'de, Pafta: 
112, Ada : 699, Parsel : 17'deki işhanındaki usulsüz 
inşaat hakkında 16.3.1983 gün ve 2805 sayılı İmar Af
fından yararlanması için 7.6.1983 gün ve 658 sıraya 
kayıt yapılarak üçüncü öncelik verildiği halde (mal 
sahibi ve diğer ilgililerce de başvurular vardır) kışın 
ortasında haber ve süre verilmeksizin 35 dükkân, iş
yerinin kapatıldığı ve burada çalışanların hepsinin so
kağa bırakıldıkları doğru mudur? 

Yasanın 27 nci maddesine göre 1978'de yapılmış 
olan bu yapıya imar Affı Yasası hükmü uygulanması 
gerekirken neden uygulanmamıştır? 

Bu uygulanmamanın yasal bir nedeni var mıdır? 
Yoksa sorumlular hakkında bir işlem yapılmış mıdır? 

T.C. 
içişleri Bakanlığr 19.3.1984 

Mah. id. Gn. Md. 
Şb. Md. : ilişkiler -

523 (84).48/20395 
Konu : önerge 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 

İlgi : a) T.B.M.M. Genel Sekreterliği 24.2.1984 
gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı 7/37-827/01892 sayılı yazı. 

b) Başbakanlığın 28.2.1984 gün ve Kanunlar 
ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 
106-55/01728 sayılı yazı. 

İstanbul ili Milletvekili Reşit Ülker tarafından 
T.B.M.M. Başkanlığına sunulan ve gereği için Bakan
lığımıza iletilen önerge hakkında İstanbul Valiliğin
den alınan 14.3.1984 gün ve 1850 sayılı telekste; 

İstanbul ili Eminönü ilçesi Saraç Ishak Mahal
lesi Şakir Efendi Çeşme Sokak 112 pafta, 699 ada, 17 
parsel 1 kapı sayılı iş hanının tamamının Gedik Paşa 
Divanı Ali Ermeni Protestan Kilisesi adına kayıtlı ol
duğu, istanbul 8 inci Asliye Hukuk Mahkemesinin 
5.5.1980 tarih ve 1979/684 esas sayılı ilamı ile gayri
menkulun tamamının eski maliki olan Friends Mis-
sion İngiliz Hayır Cemiyeti adına tesciline karar ve
rildiği, fakat tescil işlemlerinin ikmal edilmemiş oldu
ğu, tapu sicil muhafızlığının.23.2.1984 tarihli yazısın
dan anlaşıldığı, 17 parsel üzerinde yapılmış olan ka
çak yapının 6785 sayılı Yasanın 21 inci maddesine is
tinaden istanbul 5 inci Sulh Hukuk Mahkemesince 
alınan 15.1.1982 gün ve 82/7 sayılı tahliye kararı ge
reğince zabıta ekipleri tarafından 17.2.1982 tarihinde 
nüfus ve eşyadan tahliye edilerek mühür altına alın
dığı, bilahara 2805 sayılı Yasanın yürürlüğe girişine 
müteakip bahsi geçen yer hakkında 7.6.1983 tarih ve 
658 No. lu başvuru formunun anılan kilise vakfı adı
na Erkan Özkurt tarafından doldurularak müracaat 
edildiği ve bu müracaatı ile birlikte daha önce icra 
edilmiş olan mühürleri fek ederek, işyerinde birtakım 
kaçak inşaat faaliyetinin sürdürüldüğü ve akabinde iş
gal edildiğinin saptandığı, bunun üzerine 2805 sayılı 
Yasa gereğince 1.1.1983 tarihinden sonra devam eden 
inşaat faaliyetlerinden dolayı sözkonusu dükkânların 
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16.1.1984 tarihinde yeniden mühürlendiği, halen bu 
durumların muhafaza edildiği belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Ali Tanrıyar 

Bakan 
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Erzurum Oltu Tuzla Köyündeki kaya tuzlasına iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arı-
kan'ın yazılı cevabı. (7/38) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzurum - Oltu Tuzla Köyündeki kaya 
tuzlasının neden işletilmeye açılmadığının bildirilme
sini, 

Soru 2. Bahse konu tuzlanın yeniden işletmeye 
açılıp açılmayacağının bildirilmesini, 

Soru 3. Tekel yasalarına göre sakınca yoksa özel 
veya tüzelkişilere kiralanmak suretiyle işletilebilmesi
nin mümkün olup olmadığının bildirilmesini, 

Soru 4. Eğer Tekel yasaları kiralanmaya olanak
lı değilse bu yasa maddesinin değiştirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğinin bildirilmesini. 

T.G. 
Maliye ve Gümrük 6 Mart 1984 

Bakanlığı 
(Tekel Hizmetleri 
Daire Başkanlığı) 

Sayı : 4-1/884 
Konu : Yazı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının (Genel Sekre
terlik) 24.2.1984 günlü, 7/38-828/0Ü893 
sayılı yazıları. 

b) Başbakanlığın (K.K.T.D.) 28.2.1984 gün
lü, 18/106-56/01728 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından, Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması önerilen, Erzurum - Oltu Kaya Tuz
lasına ilişkin soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Vural Arıkan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum - Oltu Kaya Tuzlası Hakkındaki Yazılı 

Soru önergesi Cevabıdır 

Soru 1. Erzurum - Oltu Tuzla Köyündeki Ka
ya Tuzlasının neden işletilmeye açılmadığının bildi
rilmesi. 

Cevap 1. Erzurum Tekel Başmüdürlüğüne bağlı 
olarak faaliyet gösteren Oltu Kapalı Kaya Tuzlası 
üretiminin 1961 yılında 171 tona düşmesi suretiyle 
iktisadiliğini kaybetmesi, ayrıca aynı yıl galeride bü
yük çöküntülerin de meydana gelmesi nedeniyle, her
hangi bir can kaybına meydan vermemek için işlet
meye kapatılmıştır. 

Sözkonusu Tuzlanın tekrar faaliyete geçirilmesi 
için 1963 yılında 250 metre uzunluğunda bir tünel 
açılmıştır. 1966 yılında tünel açılmasına devam edil
miş, ancak galeri içinde büyük çapta çöküntüler mey
dana geldiğinden, mühendis raporları ile Tuzladaki 
çalışmalar tekrar durdurulmuştur. Bu arada MTA 
Enstitüsünce, adıgeçen Tuzlada 10 adet sondaj yapıl
mış, çeşitli numuneler alınmış, bunlardan 9 tanesinin, 
3078 sayılı Tuz Kanununun 2 nci maddesindeki tuz 
tarifine uygun olmadığı görülmüştür. 

Adıgeçen Tuzlanın iktisadiliğini kaybetmesi, haiz 
olduğu tuzun kalitesiz olması, işletmeciliğinin can em
niyeti yönünden de tehlike arz etmesine rağmen, böl
gede bir istihdam imkânı yaratmak ve Tuzladan da 
azamî ölçüde yararlanabilmek maksadıyla, sözkonu
su Tuzlanın 1980 yılında üretime açılması için tekrar 
teşebbüse geçilmiş ve MTA Enstitüsü ile Tekel İşlet
meleri Genel Müdürlüğünden teşekkül ettirilen teknik 
bir heyet Tuzlaya gönderilmiştir. Yapılan incelemede 
bu teknik heyetçe -de, Tuzlanın MTA Enstitüsünce 
etüt programına alınarak, yapılacak jeolojik, jeoşimik 
ve tuz rezervinin tespiti ile ilgili çalışmalar ve son
daj faaliyetleri sonunda, beliren yeraltı durumuna gö
re, yeni bir işletme metodunun tespitiyle üretime baş
lanabileceği tespit edilmiştir. Ancak, çalışmalar ha
len devam etmekte olup, bir an evvel neticelendiril -
mesi için ilgili kurum nezdinde gerekli teşebbüsler 
sürdürülmektedir. 

Soru 2. Bahse konu Tuzlanın yeniden işletmeye 
açılıp açılmayacağının bildirilmesi. 

Cevap 2. Birinci maddenin son paragrafında arz 
edildiği üzere, MTA Enstitüsünce yapılmakta olan 
teknik çalışmaların sonucuna göre Tuzlanın işletmeye 
açılıp açılmamasına karar verilecek, açılmasına ka
rar verildiği takdirde, işletilmesiyle ilgili can güvenli
ğinin sağlanabilmesi için her türlü ciddî ve teknik 
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tedbirlerin alınmasından sonra da işletilmesine başla
nacaktır. 

Soru 3. Tekel yasalarına göre sakınca yoksa, özel 
ve tüzelkişilere kiralanmak suretiyle işletilebilmesinin 
mümkün olup olmadığının bildirilmesi. 

Cevap 3. 3078 sayılı Tuz Kanununun 1 inci 
maddesine göre; Türkiye'de her ne suretle olursa ol
sun, tuz istihsali Devlet Tekelinde olup, sadece Te
kel İdaresince hiç işletilmemiş veya işletilmesinden 
vazgeçilmiş tuzlaların gerçek v.eya tüzelkişilerce ya
bancı memleketlere ihraç edilmek kaydıyla işletilmele
rine, Bakanlar Kurulunca izin verilebileceğine amir 
bulunmaktadır. 

Aynı Kanuna dayalı olarak çıkarılan ve 11.9.1975 
tarih, 15353 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, «Dev
let Tekeli Dışında işletilecek Tuzlalar Hakkında Tü
zükle de, bu konuyla ilgili ayrıntılar belirlenmiştir. 
Ancak adıgeçen Tüzüğün 2 nci maddesinde bir istis
na daha getirilmiştir. Şöyle ki; kimyasal maddeler 
üretiminde ilk madde olarak kendi ihtiyaçlarında kul
lanılmak ve başkasına satış yapılmamak kaydıyla, hiç 
işletilmemiş veya işletilmesinden vazgeçilmiş tuzlala
rın da Devlet Tekeli dışında işletilmesine Bakanlar 
Kurulunca izin verilebilir hükmüne yer verilmiştir. 

Dolayısıyla, sorunun cevabını toparlayacak olur
sak, Tekel idaresince hiç işletilmemiş veya işletilme
sinden vazgeçilmiş tuzlaların, yalnız ihraç edilmek ve
ya kimyasal maddeler üretiminde ilk madde olarak 
kendi ihtiyaçlarında kullanılmak ve başkasına satış 
yapılmamak şartıyla, ilgili Tüzükte öngörülen şekil 
şartlarını yerine getirmek suretiyle belli sürelerle özel 
ve tüzelkişilere tuzla işletmeciliği hakkı verilebilir. 

Konuyu adigeçen tuzla Me irtibatlandıracak olur
sak; Yasada ve ilgili Tüzükte öngörülen şartlarla tuz
la işletmeciliğinin özel ve tüzelkişilere verilebilmesi 
için, öncelikle Tekelin bu tuzayı işletip işletmeyeceği 
yolunda kesin tercihini ortaya koyması gerekmekte
dir. Tekel idaresi bu tercihini, 2 nci sorunun cevabın
da arz edildiği üzere, MTA Enstitüsünün de katkı
larıyla müştereken sürdürmekte olduğu teknik araş
tırmalarının sonunda belirleyecektir. 

Kaldı ki, özel veya tüzelkişi dahi işletecek olsa, 
tuzlanın tuz rezervi konusunda bilgi sahibi olması ve 
işletmecilikle ilgili her türlü can güvenliği tedbirlerini 
alması gerekmektedir. 

Soru 4. Eğer Tekel Yasaları kiralanmaya olanak
lı değilse, bu Yasa maddesinin değiştirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğinin bildirilmesi. 

Cevap 4. Yukarıda da belirtildiği gibi, ülkemiz
de hamtuz istihsali Devlet Tekeli altında olup, satışı ve 
ince tuz yapımı serbesttir. Tuz üretimi ve satışında 
herhangi bir darboğaz yoktur. İç tüketim tam olarak 
karşılandığı gibi, ihracat imkânları araştırılmaktadır. 
Tekelin yanında, özel sektörce de dış talep sağlandık
ça, ihracat için yaptıkları başvurular en kısa sürede 
netir^indirilmektedir. Gerek tuz miktarı yönünden, 
gerek mevzuat yönünden herhangi bir sıkıntı sözko-
nusu değildir. 

Bu itibarla, Yasada öngörülen, yalnız ihraç kay
dıyla veya kimyasal maddeler üretiminde ilk madde 
olarak kendi ihtiyaçlarında kullanılmanın dışında özel 
ve tüzelkişilere tuzla işletmeciliği izni verilmesi, bu 
konudaki Devlet Tekelini ortadan kaldırma olaca
ğından, şimdilik sözkonusu Kanunda bir değişiklik 
yapılması düşünülmemektedir. 

Arz ederim. 
Vural Arıkan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

kolalı meşrubatların denetimine ilişkin sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın yazılı 
cevabı. (7/39) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulairamın Sağlık «ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak eevaplandırâmiasını 
aracılığımızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Naillbantioğlu 

Erzurum MiltefbvekM 
Soru 1. Kafein ve theohramin gibi alışkanlık ya

pan maddelerle imal edilen meşrubattan şiselednin 
veya kapsüle «Kullandıkları alışkanlık yapan madde
leri yazma zorunluluğu» nu titizlikte takip ediyor mu
sunuz?. 

Soru 2. Sağlık işleri Genel Müdürlüğü Gıda-Bes-
tenme Şubesince 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren bu 
konuda yapılmış bir tetkik ve teftiş var mıdır?. 

Soru 3. Bakanlığınızca kolalı meşrubatların şişe
leri üzenine «KAFEİN İHTİVA EDER ~ ALIŞKAN
LIK YAPAR» ibairfâsinin okunur şekilde yazılması
nın teminini ve bu suretle deneıtlıemendn kolaylıkta 
sajğlanımiasım düşünür müsünüz?. 

Soru 4. Ülke gençliğinin ve tüm ıtüketicilerin ko
runması açısından yurt düzeyinde bu konuda hemen 
bir koötroJ yapılmasını ve etkin şekilde denetlemenin 
geınektiğiini yaptırır mısınız?. 
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T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 15 Mart 1984 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9293-281 

Türkiye ıBüyülk Millet Meclisi Başkanlığı 

İLGİ : 24.2.1984 tarih ve K. ve Kararlar Tet. Dairesi 
7/39-829/01894 sayılı yazımız. 

İlgide kayıitllı yazımız ekimde gönderilen Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalıbantoğlu tarafından verilen ya
zılı sonu önergesi cevalbı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgiılerinize arz ederim. 
Meihmeıt Aydın 

Bakan 

Sonu 1. Kafein ve theobramin giibi alışkanlık 
yapan maddelerle imal edilen meşrubatların şişeleri
nim veya kapsülle «Kullanıldıkları alışkanlık yapan 
maddeleri yazıma zorunluluğu» mu titizlikle tıalkip ediyor 
muşumuz?. > 

Cevap 1. Sağlık mevzuatımızda gıda maddeleri 
ile ilgili olarak «Kullanıldıklarında alışkanlık yapan 
maddeleri yazma zoranluğu» getiren bir hüküm bu-
lunınmmıaıkltadır. 

Soru 2. Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda-Besienme 
Şubesince 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren bu konu
da yapılmış bir tetkik ve teftiş var mıdır?. 

Cevap 2. Birinci soruya ilişkin mevzuat hükmü 
olmadığımdaın bu konuda teftiş yapılması dja mümkün 
değildir. Ancak, gııda maddeleriyle ilgili hususlarda 
Bakanlığımızca sürekli araştırıma yapılmakta, sonuç
lar değerlendirilmektedir. 

Soru 3. Bakanlığınızca kolalı meşrubatların şişe
leri üzerine «KAFEİN İHTİVA EIDER - ALIŞKAN
LIK. YAPAR» ibaresinin okunur şekilde yazılmasının 
teminini ve bu suretle denetlemenin kolaylıkla sağ
lanmasını düşünür müsünüz?. 

Cevap 3. Kolalı meşrubat içerisinde bulunan ka
fein veya ıtlheobramin miktarı genelde alışkanlık intaç 
edecek miktarda olmayıp, ülkemizde ve diğer ülke
lerde ıbu tür meşrubatım alışkanlık tevlıd ettiğini bil
diren bilimsel araşitırma da bulunmamaktadır. Bu ne
denlerle kolalı meşruhat şişelerine -alışkanlık yapar-
ibaıresanin yazılması şimdilik düşünülmemektedir. 

Soru 4. ülke gençliğinin ve tüm tüketicilerin ko
runması açısından yurt düzeyinde bu konuda hemen 
bir kontrol yapılmasını ve etkin şekilde denetleme
nin gerekıtiğıimi yaptırır mısınız?. 

Cevap 4. Ülke gençliğinin ve insan sağlığının ko
runmasında etkili denetim ve araştırma Bakanlığımı
zın hareket noktalarından biridir. Etkili bir önlem ola
rak da halkın eğitimine gereken ağırlılk .verilecektir. 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün bazı uygulamalarına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mustafa Kalemlinin yazılı cevabı. (7141) 

Türkiye Büyük Millet Mleciisi Başkanlığımla 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
a 

1479 sayılı Bağ-Kulr Kanununun uygulanmasında 
son 10 yıl içinde gerek bu Bağ-Kur Kanunu ve tadil
lerime ve gerekse Anayasa ve temel hukuk prensipleri 
çiğnenerek Bağ-Kur sigortalılarınım kazanılmış halkları 
elinden alınarak ve kanun makabline şamil (geriye yü
rütülerek) olarak uygulanmak suretiyle 400 bin Bağ-
Kur sigortalısı mağdur edilmiş ve kurum ile sigorta
lılar arasında yüzbinleroe dava açılmasına neden ol
muştur. 

1. 2654 sayılı Yasa 20.4.1980 tarihimde yürüdüğe 
girmiş makabline şamil bir uygulama getirmediği hal
de Bağ-Kur Genel Müdürlüğü hazırladığı 243 sayılı 
Genelge ile mağdur ettiği 4010 bin Bağ-Kur sigortalısı
nın mağduriyetine son vermeyi düşünüyor musunuz?. 

2. 243 sayılı Genelge ile sigortalılığı ve emekiliği 
askıya alınan Bağ-Kur stgortallısı sayısı nedir? 12 yıl
dır yürürlükte olan Bağ-Kur uygulaması hangii yasal 
dayanağa göre geçersiz sayılıyor?. 

3. Dondurulan Bağ-Kur sigortalılık ve emeklilik 
işlemleri ne zaman yürütülecektir? Müktesep halkları 
ellerinden alınan Bağ-Kur sigortalılarına gösteriilen ya
sal gerekçe nedir?. 

4. SJS.K. ve Emekli Sandığının Bağ-Kur'dan hiz
metleri olan eski Bağ-Kıur sigortalıları için yazdığı 
hizmetlerin istenmesine (birleştirilmesi için) ilişkin 2 
yıldır cevaplandırılmayan yazıları ne zaman cevaplan
dıracaksınız?. 

5. 'Bağ-Kur ile sigortalıları arasında ülke düzeyin
de kaç yüzbin dava açılmıştır? Bağ-Kur sigortalıla
rının evleri, eşyaları, işyerleri ve halısı ve kilimi prim 
alacağı için icra yolu ile satılmak suretiyle tahsil ©di
len Bağ-Kur primlerinden Bağ-Kur'un yanlış ve ka
nunsuz uygulamalarından dolayı ne kadar miktarı kay
bedilen davalar için vekâlet ücreti ve mahkeme mas
rafı olarak ödenmiştir?. 
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. 6. 243 sayıh genelgeyi hazırlayarak 400 bin Bağ-
Kur sigortalısını mağdur edenler ve Bağ-Kur Kanu
nunu kamuna nağmen geriye dbğru yürütenler hak
kında yapılmış bir kovuşturma var mıdır? Yoksa bir 
fcovuştuııma yapmayı düşünüyor musunuz? Bağ-Kur' 
u milyonlarca lira zarara sokanlar hakkında ne gibi 
işlem yapmayı' düşülmüyorsunuz?, 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal 19 Mart 1984 
Güvenlik Bakanlığı 

Sayı : SGK-Q22Q-48-5412/011310) 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎUGt : 24.2.1984 gün ve Genel Sekreterlik İfadeli 
7/41-831/01898 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Naibanıfcoğlu tarafın
dan makamınıza sunulan ve tarafımdan oevaplandı-
ntaasa istenen Soru Önergesi incelenmiştir. 

BMnrfiği üzere, Bağ-Kur siiıgoırtairtıığı için 1479 sa
yılı Bağ-Kur Kanununun 2654 sayılı Kanunla ıfcad'i-
liinden önceki 1.10.1972 - 20.4.1982 tarihleri arasında 
Kanunun 24 üncü ve 25 inci madldelenine göre, her
hangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın, 
kendi nam ve hesabıma bağımsız çaiışma ve kanunla 
kurulu bir meslek kuruluşuna kayıtlı olma-şartları 
aranmaktadır. 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun uygulamasına 
nun yürürlüğe, girdiği 20.4.1982 tarihinden itibaren ise, 
kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ku
rulu sosyal1 güvenlik kuruluşları kapsamı dışında ka
lan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı ol
maksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan 
esnaf ve sanatkâr ile düğer bağımsız çaüşanlardan,.ge
lir vergisi mükellefi olanlar, mükellefiyetin başlangıç 
tarihinden itibaren, gelir vergisinden muaf olanlar da 
kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt oldukları 
tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı sayılmakta
dırlar, 

Bu duruma göre, gerek 1479 sayılı Kanun ve ge
rekse bu Kanunu tadil eden kanunlarda Bağ-Kur si
gortalısı olabilmenin esas şartının, kişinin kendi nam 
ve hesabına bağımsız çalışmasa olduğu görülmektedir. 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun uygulamasına 
1.10*1972 tarihinde Türkiye çapında aynı anda baş
lanmış olması ve o tarihlerde Kurum taşra teşkilatı 
da kurulmamış bulunmasından dolayı kanun kapsa
mında sigortalı sayılacakların tespiti ve Bağ-Kur'a bil

dirim işlemleri, kamun gereği olarak meslek kuruluş
larınca yerine getirilmiştir. Bu kuruluşlar tarafından 
bildiirien kimselerin Kurumca tescilleri sırasında, ger
çekten kanun kapsamında olup olmadıkları (kendi 
nam ve hesaplarına bağımsız çalışıp, çalışmadıkları) ile 
bikllirimi yapan meslek kuruluşlarının hukukî statüleri 
ve kayiitüarının doğruluk derecelerinin zamanında kont
rol ve incelenmesi mümkün olamamıştır. 

Aradan belli bir müddet geçtikten sonra, sigorta
lılığa mesnet teşkil etmek üzere gönderilmiş bilgi ve 
belgelere göre tescili yapılanlardan bir kısım esnaf ve 
sanatkârın kanun kapsamında olmadıkları gibi, tes
pit ve bildirimi yapan kuruluşlardan bazılarının da, 
kanunun tarif ettiği anlamda meslek kuruluşu olma
dıkları anlaşılmıştır. 

Kurumun dışında meydana gelen bu durumların 
zamanında, sigortalarca veya Kurumca takip ve dü-
zeMlmesi mümkün olmaması sonucu, sigortalıların 
sigortalılıklarım olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim 
Kurum, kendisini 'sigortalı hilen ve primlerini de öde
yen kimselere veya bunların hak sahiplerine kayınlar 
arasında rnüıbayenet, ihbar ve benzeri değişikler se
bebiyle yapılan incelemeler sonucu, sonradan, hiç de 
arzu edilmeyen sigortalılığın veya bağlanan maaşın 
iptali gibi işlemleri kanun gereği olarak uygulamak 
zorunda kalmıştır. 

Bu durumda olanların mağdııriyetlerirıijı gideril
mesi için, hazırlanan kanun değişiklik tasarısı, yetkili 
mercilerden geçirilmek suretiyle Danışma MeclM Ge
nel Kurulunda kabul edilmiş, ancak MiHÎ Güvenlik 
Konseymin süresinin sona ermesi sebebiyle kanunla
şamamıştır. 

Uygulama sonucu ortaya çıkan ve tespit edilebilen 
bütün aksaklıkların sigortalılar lehine düzeltilmesine 
imkân veren söz konusu Kanun değişikliği gerçekle
şinceye kadar, bu durumda olan sigortalılara menfi 
cevap verme yerine, beklemelerinin daha uygun ola
cağı MdMmiştisr. 

1479 sayılı Kanun ve aynı Kanunda değişiklik ya
pan kanunlarda, kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışma şartına bağlı kalınarak Kurumca bir takım 
idarî tedbir alınması cihetine gidilmiştir. Buna bağlı 
olarak 2654 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önceki uygulama dikkate alınarak, sigortalıların mes
lek kuruluşuna kayıtlı oldukları sürede kendi nam ve 
hesaplarına bağımsız çalıştıklarını ilgili meslek kuru
luşu Yönetim Kurullarınca alınan gerekçeli kararla
ra göre veya diğer kamu kuruluşlarından alacakları 
belgelere dayanılarak emeklilik işlemlerinin yürütül
mesine devam edilmiştir. 
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Alınan bu idarî tedbirlere rağmen, bazı sigorta
lıların mağduriyetlerinin devam ettiği görüldüğümden, 
kanunun ruhuna sadık kalınmak kaydıyla Kuruma 
1.10.1972 - 20.4.1982 tarihleri arasında kayıt ve tes
cili yapılmış bulunanların s'JgartaMıkAarını geçerli sa
yan ve Bağ-Kur Yönetim Kurulunca alınan karar doğ
rultusunda hazırlanan 20.2.1984 tariih ve 251 numaralı 
Kurum Genelgesi yayınlanmıştır. 

Bu genelge hükümleri 1.10.1972 tarihinden itibaren 
geçerli olacağından, sigortalıların sigortalama ve emek
lilik işlemleri,. Bölge ve Şube. Müdürlüklerince çoık kısa 
bir zamanda sonuçlandırılmış olacaktır. 

Bağ-Kur'a 1.10.1972 - 20.4.1982 tarihleri arasında 
kayıt ve tescilli yapimıış bulunan sigortalıların Bağ-
Kur kapsamında ölüp olmadıfclları, genelikte işi bı
rakmaları ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına hiz
metlerinin aktarılması veya emelkilüliık talepleri sıra
sında ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple sigortalama hu
susumda, İhtilafı bulunan veya ihtilafı doğacak olan 
sigortan sayısı ille 2K3.2.1984 talrih ve 251 ndu Kuruim 
Genelgesinin yayımlanmasından sonra bu Genelge ile 
ihtilafları büyük ölçüde çözüme kavuşturulabilecek si
gortalı sayısı hakkında bir rakam verîmıek, esasen doğ
ru bir ıtahminde bulunmak mümkün, olamamaktadır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, 243 
numaralı Kurum Genelgesinin yayımlandığı 25.9.1982 
tarihinden 29.2.1984 tarihine kiadar sigortaMar tara
fından Kurum aleyhine; demek kayıtlarının bulun
masına rağmen vergi kayıtlarının bulunmaması, der
nek ve vergi kayıtlarının bulunmaması, dernek ka
yıtlarının gerçeğe uygun olmaması, münfesih dernek 
kurulüşjlarına kayith bulunmaları, kayıtlı bulundukları 
demeklerin 507 saydı Kanuna göre kurulmuş oîima* 
ması gibi muhtelif sebeplerle sigortalı sayılmamadan 
veya 10 yıllık hizmet belgeleri veya borçlanmalarının 
değertemdirimarmesıi sonucu 916 adet tespit davası 
acıkmıştır. 916 adet davadan 325 adedi ise, 1630 sa
yılı Dernekler Kanununa göre kurulan Demeklierin 
düzenilenmıiş bulunduğu belgelerle ilgilidir, 

Açılan bu davalardan bugüne kadar 41 adedi Ku
rum lehine, 358 adedi de Kurum aleyhine sonuçlan-
mııştır. 

Kurum aleyhine sonuçlanan 358 aidat tespit dava
sının 240 adedi 1630 sayılı Dernekler Kanununa göre 
kurulan Derlekruerin vermiş olduğu bilgiler hakkında-
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dır. Bütün bu olaylar dolayısıyla Kurumca ödenen 
vekâlet ücreti ile mahkeme masraflarının, davaların 
büyük bir kısmının taşrada takip edilmesi ve ödeme
lerimin henüz Kurumun Genel Müdürlüğüne intikal 
etmemiş olması sebebiyle, kesin miktarı tespit etmek 
mümkün olamamıştır. Ancak, Kurumun aleyhine so
nuçlanan dava başına ortalama 5 000 TL. vekâlet üc
reti ile 2 000 TL. mahkeme masrafı olmak üzere 
toplam 7 000 TL. masraf yapılacağından, toplam 358 
adet tespit davası için yaklaşık 2 5€(6 000 TL. ödeme 
yapılacağı tahmin edilmektedir. 

Yukarıda açıklanan bu hususlar çerçevesinde, Bağ-
Kur sigortalı ve hak sahiplerinin kendi iradeleri ve 
kusurları dışında meydana gelen ve müktesep hak olan 
hukukî durumlara kanunî çözüm bulmak üzere 1479 
sayılı Bağ-Kur Kanununda değişiklik yapan Kanun 
Tasarısı üzerinde Bakanllığıımız çalışmaları son aşama
ya gelmiştir. Bakanlıkların görüşüne de sunulacak olan 
Tasarı üzerinde idarî prosedürün tamamlanmasını mü
teakiben kanunlaşmak üzere en kısa zamanda Maka
mınıza sunulacaktır. 

Tamamen Kanun uygulamasındain doğan bir hu
kukî durum dolayısıyla Bakanlığımızca yapılmış ve 
yapılmakta olan herhangi bir kovuşturma bulunma-
rmafctadım. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Balkan 

9. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu'nun, açık bulunan imam kadrolarına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı. (7/42) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıda belirttiğim sorularımın Sayın Devlet Ba

kanı Kâzım Oksay tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 22.2.1984 

Saygılarımla. 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya Milietvekiİ 

1. Halen köy ve kasaba camilerinde ne kadar 
imam kadrosu açığı vardır? 

2. Münhal kadrolar niçin doldurulmamaktadır? 
3. İmam kadroları hangi esaslara göre dağıtıl

maktadır; müracaat sırasına göre, mi, il ve bölge esa
sına göre mi? İhtiyaç derecesi nasıl saptanmaktadır? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 26 Mart 1984 
Sayı : 2.02-2742 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 24 Şubat 1984 tarihli ve Kanunlar ve Karar
lar Dairesi Başkanlığının 7/42-838/01929 sayılı 
yazıları; 

Amasya Milletvekili Sayın Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu tarafından Başkanlıklarınla verilen ve Bakanlığımız 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenen öner
geye karşı cevabimiz ilişikte gönderilmiştir. 

Bingilerine arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Amasya Milletvekili Sayın Arsan Savaş Arpacıoğ-

lu'nıın sorduğu suallere verilen cevaplarımız sırasıyla 
aşağıda belirtilmiştir. v 

1. Bütün Türkiye sathında 11 ve İlçelerde teşkil 
edilen mahallî komisyonlarca hazırlanan sıralama lis
telerine göre halen 13 576 adet kasaba ve köy camileri 
kadro tahsisi için sıra beklemektedir. 

2. Kasaba ve köylerde yaklaşık 900 adet münhal 
İmanvHatip kadrosu bulunmaktadır. 

önceki yıllarda bu kadrolara atanmak için aranan 
şartlan taşıyan eleman bulmakta güçlük çekildiğinden, 
münhal kadroların bugüne kadar tamamı doldurula-
mamıiştırı. 

Son yıllarda mezun veren İmam-Hatip Liseleri sa
yısında belirli bir artış meydana gelmiştir, Bu itibarla, 
şimdilik eleman sıkıntısı çekilmemektedir. Doğu Ana
dolu Bölgelerinde birkaç il dışında Türkiye genelindeki 
köy ve kasaba kadrolarının tamamı doldurulmuş du
rumdadır. Yazılı ve sözlü sınavları yapılmış olup da 
imam-haıtip olmaya hak kazanımaş durumda 1 000 ci
varında tmam-Hatip Lisesi mezunu bulunmakta ve 
muhal kadroların doldurulmasına devam olunmakta
dır. 

3. Kadroların dağıtımı; 
a) 11 ve İlçe merkezlerindeki kadrosuz camilere 

imam-ıhatip kadroları, camilerin cemaat durumu, bü
yüklüğü ve kadrolu camilere uzaklık dereceleri dik
kate alınarak, 

b) Kadrosuz kasaba ve köylere kadro tahsisi ise, 
7.3.1975 tarih ve 15170 sayılı Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe giren; «'Bucak ve Köylere İmam-
Hatip Kadrolarının Dağıtımında Uygulanacak Esas
lar Hakkında Tüzük» uyarınca köylerin, 
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(1) Bütçe imkânlarımın zayıflığı, 
(2) Sınnvbucak ve köyleri olması, 
(3) Orman-bucak ve köyleri olması, 
(4) Yol, su, elektrik ve okul gibi Devlet hizmet

lerinden yararlanmamış bucak ve köylerden, olması, 
(5) Pilot bölge olarak seçilmiş bucak ve »köyler

den olması gibi durumları dikkate alınarak İller ve 
İlçeler arasındaki nispetsizliğe meydan vermeyecek şe
kilde Valilik ve Kaymakamlıkİarca teşekkül ettirilen 
m'alhallî komisyonlarca hazırlanan ve Diyanet İşleri 
Başkanlığınca onaylanan sıralama listelerine göre ya
pılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakam 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, süt hayvancılığının korunması için alınacak tedbir
lere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı t .Kaya Erdem' 
in yazılı cevabı. (7143) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakam 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla 
Hilmi Nalbantöğlu 

Erzurum Miletvekili 
1. Hükümet son kararlan ile süt ve süt ürünle

rinin tümünü iptal kapsamına aldığına göre süt hay
vancılığımızın zarar görmemesi için ne gibi tedbirler 
almayı düşünüyorsunuz? 

2. İthalatın kontrol altında tutulmasını ve miktar
larını ülke içi arz ve talep dikkate alınarak belli ko
talara tabi tutmayı düşünür müsünüz? 

T.C. 
Başbakanlık 21 Mart 1984 

Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

Sayı : 20-4Ö0/13639 
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
İLGİ: Maliye ve Gümrük Bakanlığına muhatap 11 

Mart 1984 tarihli 7/43-851/2046 sayılı yazılan. 
Erzurum Miletvekili Sayın Hilmi Nalbantöğlu ta

rafından verilmiş olan yazılı önergede belirtilen soru
ların cevabı ilişikte sunutauştur. 

Bilgi edinilmesi müsaadelerine arz olunur. 
1. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
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Bilindiği üzere, gelişmiş ülkelerde süt ve süt ürün
leri temel gıda maddeleri arasında yer almakta ve alı
nan önlemlerle fiyatların düşük düzeylerde tutulması
na ve tüketimin yaygınllaştırılmasına çaba gösterilmek
tedir. 

Bu cümleden olmak üzere, özelikle gelişme ça
ğındaki çocukların süt ihtiyacı, ilk ve orta okullarda 
öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı ile karşılanımaktadır. 

İç üretim göz önüne alındığında, gelişmiş ülkelere 
göre, ülkemizde kişi başına süt tüketiminin son derece 
düşük düzeyde olduğu bir gerçektir. 

Artan nüfusa paralel olarak üretimin arürılmaması 
kişi başına süt ve mamulleri tüketümindn daha da azal
masına neden otaaktadır. 

Bu itibarla, kısa vadede üretimin artırılması müm
kün olmayacağı düşüncesiyle, üretim açığının ithalatla 
karşdanıması zarureti ortaya çıkmıştır. 

Diğer taraftan, süt ve süt mamıuleri ithali fona 
tabi lisıteye konuümuş ve böylelikle ithalat disiplin al
tına alınarak, başıboşluk önlenmiştir. 

Bu durum karşısında, denetim altında yapi'lıacalk 
disiplinli bir ithalatın süt hayvancılığımızı zarara sok
ması kesinlikle söz konusu bulunmamaktadıtr. 

Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, süratle 
gerekli önlemlerin alınacağı tabiîdir. 

Ayrıca, süt mamüleri ithali dahilde tekelleşme ve 
fiyat artışlarını da önlemiş olacaktır. 

/ / . •— Erzurum Miletvekili Hilmi Ncttbantoğlu' 
nun, İmar ve İskân Bakanlığınca mesken ve afet fo
nundan bugüne kadar yaptırılan konutlara ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İ. Safa Giray'ın 
yazılı cevabı. (7/44) 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ederim, 

Saygılarımla 
Hilmi Nalbanifcoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Mümkünse 1950*den değilse 1960'dan be
ri (Seneler itibariyle) eski İimar ve İskân Bakanlığının 
mesken ve afet fonundan bugüne kadar yaptırdığı ko
nutların adedi? 

Soru 2. Bunların toplam maliyetleri nedir? 
Soru 3. Bu yapıların kaç tanesinde oturuluyor? 
Soru 4. Oturulmayanların adedi ve toplam mali-

liyetleri (bugünkü maliyete çevrilerek) ne kadardır? 
Soru 5. Bu binalara halkımız neden itibar etme

miştir? 

T. C. 
Baymdırlılk ve İskân Bakanlığı 22 Mart 1984 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : L-04-03/064-2954 

Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi 
Nalbantoğtu'nun sıoru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: 1.3.1984 gün ve 7/44/852/02047 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde bulunan Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun Eski İmar ve İsikân Bakanlı
ğınca Mesken ve Afet Fonundan bugüne kadar yaptı
rılan konutlara ilşkin soru önergesinde istediği bilgiler 
aşağıdadır. 

1. Mesken Genel Müdürlülğünce 775 sayılı Yasa
ya göre teşekkül eden «Gecekondu Fonu, 1976 yılı 
bütçe kanunu ile oluşturtulan» geri kalmış yöreler halk 
konutu fonlarından finanse edilmek suretiyle 1963-1983 
yıllarında 31 122 konut yaptırılmıştır. Yıllar itibariyle 
yaptıri'lan konult sayiiları ekli cetvelde gösterikniştLr. 

Afet işleri Genel Müdürlüğünce 7269-10)51 sayılı 
Kanun ve Özel Afet Kanunlarınca sağlanan fonlardan 
1961-1983 yıllarında 136 446 konut yaptırılmış olup, 
yıllar itibariyle yaptırılan konut sayıları ekli cetvelde 
gösterilmiştir. 

2. Mesken Genel Müdürlüğünce yaptırılan konut
lar için 14 000 635 881 TL. Afet İşleri Genel Müdür
lüğünce yaptırılanlar için ise 24 347 2Ö0 000 TL, har
canmıştır. 

3.; Mesken Genel Müdürlüğünce üretilen konut
ların tümü konult ihtiyacı çok önemli boyutlara ulaş
mış allt gelir grubuna yönelik olması nedeniyle ko
nutların tamamında oturulmaktadır. 

Afet işleri Genel Müdürlüğünce yaptırılan konut
ların yaklaşık 134 OOO'inde oturulmaktadır. 

4. Oturulmayan konut adedi ise yaklaşık 2 500' 
dür. Bu konutların bu günJkü maliyetlere çevrilerek bu-
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üunan maliyetleri ise bir afet konutunun yaklaşık 
500 000 TL. 1 000 000 TL. ye mal olacağı düşünce
linden hareketle 1 250 00Q 000 2 500 000 000 TL. dir. 

5. Afet İşleri Genel Müdürlüğünce yaptırılan an
cak çeşitli nedenlerle oturuknayan konutlarımızın ar
tış nedenleri ve halkımızca itibar edilmeme nedenleri. 

1961-1983 yıllan arasında Afet işleri Genel Mü
dürlüğünce yaptırılan 136 446 konutun bir bölümü 
olmuş af etler bir bölümü ise muhtemel afetler nede
niyle yaptınlmıştır. Büyüık depremlerde afetzedelerin 
biran önce iskânlarının sağlanması amacıyla hak sa
hipliği çalışmalarının bitirilmesi beklenilmeden ihaleler 
yapılmış daha sonra hak sahibi sayısı ihale edilen 
konut sayısından az olduğu için yaptırılan konutların 
bir bölümü sahipsiz kalmıştır. Ayrıca hak sahibi nite
liğini ikazanmış ancak geçici iskâna giden afetzedeler 
gittikleri yerlerden afet gören eski yerlerine dönme
mişler bu nedenle de boş konut kalmıştır. 

Afetler nedeniyle yaptırılan konutların altyapı hiz
metleri, ahır, samanlık gibi işletime binalarının yapıl
mayışı yapılan konutlara halkımızın itibar etmeyişi
nin nedenlerinden biri olmuştur. Ancak altyapı hiz
metlerinin yapılmayışında sırada bekleyen binlerce 
afetzedenin asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak konut ya
pılması ilkesinden hareket edilmiştir. Yapılan komutla
rın küçük olması da halkımızın konutlara itibar etme
yişine neden olmuştur. Ancak imkânlarımız bu ölçü-, 
lerde konut yapmaya elVermiştir. (Plana göre genişle
tilmesi vatandaşa bırakılmıştır.) 

Muhtemel afetler nedeniyle yaptırılan afet konut
larında ise halkımızın konutlara itibar etmeyiş nedeni 
olarak şunu gösterebiliriz; 

Afetzedelerimiz mıulhtemel afetlerin kendilerine za
rar vereceğini kesıtirememekte ve aıfiete maruz olduğu 
belirlenen konutunun yıkmaya yanaşmadığı için yap
tırdığımız konutların borçlanma işlemlerini yapmış ol
malarına, hatta borçlaını ödeme durumunda bulun
malarına rağmen konutlarda oturmamaktadırlaf. 

1983 Yılı Mart ayında yürüirlüğe giren 2805 Sayılı 
Yasanın uygulnması sırasında dah önce belirlenen hak 
sahipliği sıfatını kazanmış evli evlatların ve hissedar
lıkları nedeniyle hak sahibi olanların hak sahipliği ip
tal edilmiş bu nedenkde yaptırılan konutlar ihtiyaç 
fazlası olarak kalmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bakan 

Afet İsteri Genel Müdürlüğünce Ytİlaa İtibariyle 
Yaptırılan Konut Sayılarını Gösterir Cetvel 

Yıllar : 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Yapılan Konut 
684 
977 
947 
930 

2 258 
18 825 
18 097 
13 0S3 
10 366 
14 461 
6 158 
4 940 
2 589 
3 771 
6 856 
5 137 
4 796 
8 279 
3 301 
1 527 

- 2 599 
3 385 
2 480 

Toplam ı 136 446 

Mesken Genel Müdürlüğünce Yıllar İtibariyle 
Yaptırılan Konut Sayüarını Gösterir Cetvel 

Yıllar : Yaptırılan Konut 
1963-1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

12 163 
8 

1 158 
3 677 
2 136 
3 738 
2 910 
3 268 
2 064 

Toplam : 31 112 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars ve Erzincan depremi nedeniy
le yapılması planlanan konutlara ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve tskân Bakanı t. Safa G&ay'm yazılı 
cevabi. (7/45) 
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Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

Saygılarımla.ı 
'Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. — 1983 yılı son aylarında Erzurum, Kars 
ve Erzincan da vukubulan deprem nedeniyle kaç adet 
konut planlanması yapmaktasınız? 

Soru 2. — Bu konutlardan Erzurum, Kars ve Er
zincan'da köyler itibariyle kaç âdet konut yapımının 
planlandığının liste olarak toplamım bildirir misiniz ? 

Soru 3. — Bu konut maliyetleri ne olacaktır? 
Soru 4. — Bu Konutların bedellerinin geriye öde

me koşulları nasıl olacaktır? 
Soru 5. — Bu konuda bir brifing düzenlemeyi 

düşünür müsünüz? 

T. e, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 13 Mart 1984 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : L-04/064J2645 

Konu : Erzurum Millefvekİli Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu'nun soru önergesi. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.3.1984 gün ve 7/45/853/02048 sayılı ya

zınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Erzurum - Kars ve Er
zincan depremleri nedeniyle yapılması planlanan ko
nutlara ilişkin yazılı soru önergesinde istediği bilgi
ler aşağıdadır, 

1., 30.10.1983 tarihinde Erzurum - Kars illerin
de; 16.11.1983 tarihinde de Erzincan ilinde meyda
na gelen depremlerden konutları yıkık ve ağır hasar 

gördüğü Bakanlığımızca oluşturulan teknik heyetler
ce tespit edilen afetzedelerin daimî iskânı için bu üç 
ilde yaklaşık 3 500 konutun inşası planlanmakta
dır. 

2, Erzurum - Kars ve Erzincan illerinde mey
dana gelen depremden sonra 7269-10511 Sayılı Ka
nun hükümlerine göre Bakanlığımızca oluşturulan 
teknik heyetlerce depremden etkilenen yerleşim yer
lerinde yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu ko
nutları yıkık ve ağır hasar gördüğü tespit edilen 
afetzedelerden 7269-1051 ve 2805 sayılı kanunlara 
göre talep ve taahhütname verip hak sahibi kabul 
edilenlerden gerekli borçlanma işlemlerini yapanla
ra konutları yapılacaktır. 

Köyler itibariyle hasar durumlarını gösterir cet
vel ilişiktir. Cetvelde, yıkık ve ağır hasarlı sütununda 
gösterilen afetzedelerden hak sahibi olup, borçla
nanlara konut yapılacaktır. 

3. Bakanlığımızca yapılacak konut projeleri ahır 
ve samanlıkh olarak belirlenmiş olup, maliyeti üst
ten yaklaşık 4 000 000 TL. dir. (Bu miktara altyapı
lar dahil değildir.) 

4< 7269-1051 Sayılı Kanunun 40 mcı maddesi
ne göre borçlandırılan afetzedeler borçlarını faizsiz 
olarak 20 yılda, yıllık eşit taksitler halinde ödeyecek
lerdir. 

5. Bu depremlerle ilgili olarak, Sayın Parlamen
terler zaman zaman benden ve Bakanlığım yetkili
lerinden, bilgi almaktadır, 

Ayrıca bu konuda 16 Ocak 1984 tarihinde yap
tığım basın toplantısında da gerekli açıklama tara
fımdan yapılmıştı. 

Bu nedenlerle şu anda bir brifing düzenlenmesi 
düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim., 
1, Safa Giray 

Bakan 
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Erzurum ve Kars fileri Kapsamında 30.10.1983 Gttntt Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Yapılan İlk Tespit 
Sonuçlarına Göre Hazırlanan İcmale Ek Olarak İtirazlar üzerine İkinci Kez Yapılan İnceleme Sonuçla

rıyla Birlikte Hasırlanan Son İcmaldir. 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

İli 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 

İlçesi 

Horasan 
Narman 
Pasinler 
Oltu 
Şenkaya 
Tortum 

Köy 
Adedi 

50 
40 
28 
1 İ 
11 
5 

Mah. 
Adedi 

7 
3 

— • • 

. — 
— 
— 

Genel 
Hane 

5821 
4880 
2457 
601 
674 
183 

Genel 
Nüfus Y. 

41222 
27949 
20471 
'3*594 
4572 
1050 

Hasar Durumu 
Ağır Orta Hasar Az Hasar 

1377 
1301 
197 
114 
33 
— • 

812 
1298 
307 
163 
112 
— 

1730 
1517 
848 
122 
192 
77 

Erzurum II Toplamı : 147 
Kars 'Sarıkamış 15 

10 14)616 
1609 

98858 
13040 

Genel Toplam : m 162 10 16225 111898 

3022 
405 

3427 

2692 
358 

3050 

4506 
438 

4944 

Erzurum İli Kapsamında 30.10.1983 Günü Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Düzenlenen Hasar Tespit Ra
porlarına Göre Hasar Durumunu Belirleyen İcmaldir 

HORASAN MERKEZ 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Mahallesi 

Yenimahalle 
İnönü Mahallesi 
Esentepe Mahallesi 
Camii Kebir Mahallesi 
Hasan Baba Mahallesi 
Şerefiye Mahallesi 
K. Kara'bekir Mahallesi 

Genel 
Hanesi 

395 
191 
200 
176 
134 
269 
250 

Nüfusu 

3123 
1232 
1200 
1400 
1200 
1614 
1450 

Kesin Tespit Sonucu 
Y. Ağır 

8 
4 
5 
1 
1 

— 
— 

Orta 

16 
9 

17 
6 
3 

13 
3 

Az 

88 
31 
25 
40 
43 

135 
24 

Toplam 1 615 11 219 19 67 376 
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Erzurum İli Kapsamında 30.10.1983 Günü MeydanaGelen Deprem Nedenliyle Düzenlenen Hasar Tespit 
Raporlanna Göre Hasar Durumlarım Belirleyen İcmalidir. 

Horasan İlçesi 

ıSıra Tespit 
No. : Köy veya Mahalde G. Hane Nüfusu Kesin Y. A. Orta Az Düşünceler 

1 Azap 
2 Muratbağı 
3 Çamlıkale 
4 Gerek 
5 Yörükath 
6 Kırkdtaıe 
7 Akçataş, 
8 Kızlarkale 
9 'Bahçe 

10 Kayabıyıfc 
11 Dönertaş 
12 Hacıahmet 
13 A. Bademözü 
14 Y. Horum 
15 Yüzören 
•16 Döllek 
17 Y. (Bademözü 
18. Aktaş 
19 Pmarlı 
20 Hızarderesi 
21 Karacuha 
22 Çayırdüzü 
23 Bulgurlu 

.24 Yıldıran 
25 Kalender 
26 Yatıkâırt 
27 Kükürtlü 
28 Çamurlu 
29 Dalbaşı 
30 Ardı 
31 A. Tahirhoca 
32 Tavşancı 
33 KırkgöMer 
34 Hızırlyas 
35 Değirmenler 
36 Molamelik 
37 Küçükkonak 
38 A. Kızılca 
39 Araş (Velibaba) 
40 Şeyhyuısuf 

144 
133 
116 
112 
123 
72 
631 
59, 
45 
22 

106 
134 
45 
74 

135 
43f 

62 
77 
53 
15 
40 
49 . 

202 
120 
48 
67 

101! 
37 
61 
77 
78 

116 
203 
71 
55 
11 
58 
28 
93 
60 

571 
985 
980 
830 
61Q 
272 
350 
390 . 
412 
190 
53Q 
750 
299 • 
443 
5011 
150 
54» 
500 
45Q 
illO 
222 
450 

1 857 
1 000 

320 
450 
700 
21® 
333 " 
443 
5fl4 

1 050 
2 500 

702 
328 
45 

321 
162 
790 
600 

144 
133 
116 
132 
123 
72 
63 
59 
45 
22 -
85 
93 
26 
35 
28 
10 
24 
21 
14 
4 

11 
12 
35 
23 

8 
8 
9 
3 
4 
3 
2 
4 
4 
1 
2 

— 
— 
— 
— 
— 

—-
—. 
— 

— • 

—. 
— • 

—, 
—. 
— 
— 
4 

17 
15 
25 
33 
18 
18 
11 
10 
11 
16 
33 
64 
29 
18 
28 
53 
8 

22 
28 
S 

53 
63 
6 

H8 
7 
4 
9 

35 
2 

— 
— 
— 
— r 

' 

17 
24 
4 
6 

16 
8 

19 
21 
10 
.— 
20 

6 
67 
58 
21 
31 
39 
25 
33 
23 
32 
55 

136 
33 
35 
1 

41 
10 
46 
38 
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•Sıra 
No. : Köy veya Mahalle 

41 Gündeğer 
42 Kinik 
43 Aliceyrek 
44 incesu 
45 Dikili 
46 Kemerli 
47. Yk. Tahirhoca 
48 Yeşilöz 
49 Arpaçayır 
50 Toknecîik 

TOPLAM : 

G. Hane 

64 
35 

233 
107 
35 

123 
64 
93 

114 
151 

4 238 

Nüfusu Kesin Y. A. 

441 
233 

1 600 
600 
263 
850 
385 
755 

1 050 
950 

30 003 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 358 

Kelsıin Tespite Çıkılıpta Hasarsız Olduğu Anlaşılan Köyler : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Alagöz 
Kepenek 
Alkçatoprak 
Karacaören 
Kırklar 
Danışment 

Tespit 
Orta 

6 
3 

43 
21 
-ı 
2 
3 
3 

— 
— 

745 

. 
Az Düşünceler 

21 
16 

130 
72 
10 

114 
39 
23 
54 
18 

1 372 

Erzurum tli Kapsamında 30.10.1983 Günü Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Düzenlenen Hasar Tespit 
Raporlarına Göre Hasar Durumlarını Belirleyen İcmaldir 

Narman İlçesi 

Sıra 
Nö.: Köy veya Mahalle 

1 Merkez Camiiikebir 
2 Merkez Camiıisağır 
3 Merkez Tuzla 
4 Koyumören 
5 GöHü 
6 Çimenli 
7 Taşburun 
8 Kışlaköy 
9 Alacayır 

10 Şekerli 
11 Sütpınar 
12 Otlutepe 
13 Güllüdağ 
14 Pmaryolu 

Genel 
Hane 

299 
230 
361 
144 
126 
64 
77 

136 
102 
360 
165 
148 
70 

129 

Nüfusu 

4 520 

703 
544 
184 
617 
830 
474 

2 500 
790 

1 044 
388 
718 

Kesıin 
Y. Ağır 

39 
60 
9 

144 
126 
64 
57 
82 
60 

190 
80 
71 
32 * 
44 

Tespit 
Orta 

126 
106 
43 
— 

• — 

— 
18 
25 
38 

125 
60 
40 
31 
62 

Az 

68 
26 

108 
— 

• — 
— 

3 
33 
— 
10 
29 
30 

1 
14 
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Sıra Genel Kesin Tespit 
No.; Köy veya Mahalle Hane Nüfusu Y. Ağır Orta Az 

15 Toygarll 
16 Sülüfclü 
17 Güvenlik 
18 Mahmıutçavuş 
19 Karapınar 
20 Aşağı Yayla 
21 Dazlalk 
22 Karadağ 
23 Aralköy 
24 Savaşçılar 
25 Kilimli 
26 Ergazi 
27 Felli 
28 Serinsu 
29 Beyler 
30 Mercimekli 
31 Yolveren 
32 Yukarı Yayla 
33 Tuztaşı 
34 Yanriktaş 
35 Koçkaya 
36 Şehitler 
37 Kuruçalı 
38 Samikale 
39 Böğakale 
40 Başkale 
41 Demirdağı 
42 Gökdağı 
43 Sapanlı 

45 
56 
64 

131 
43 
36 
52 
47 
70 
58 
65 

107 
32 

111 
204 
74 
91 

112 
71 
61 

177 
112 
118 
130 
57 

155 
59 

111 
19 

320 
390 
354 
828 
300 
233 
240 
253 
281 
368 
330 
619 
216 
721 

1 076 
376 
562 
608 
490 
480 

1 157 
666 
755 
750 
568 
950 
250 
407 
107 

15 
18 
21 
38 
10 
9 

10 
9 

13 
10 
8 

15 
4 

12 
15 

' 6 
5 
6 
4 
3 
7 
1 
2 
2 

— 
— 
— 

_ — • 

— 

25 
11 
16 
37 
15 
8 

34 
38 
13 
18 
11 
48 
3 

33 
64 
23 
13 
11 
33 
19 
43 
16 
17 
22 
19 
8 

15 
8 
3 

5 
29 
10 
31 
15 
17 
7 
2 

25 
23 
55 
45 
25 
37 
81 
46 
89 
52 
32 
41 

116 
58 
57 
73 
38 

147 
16 
39 
4 

TOPLAM 4 880 27 949 1301 1298 1517 
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Erzurum İli Kapsamında 30,10.1983 Günü Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Düzenlenen Hasar Tespit 
Raporlarına Göre Hasar Durumlarını Belirleyen İcmaldir 

Pasinler İlçesi 
Sıra Genel 
No.: Köy veya Mahalle Hane Nüfusu 

1 Ilıcasu 
2 Ügümü 
3. Köprüköy 
4 Kavuşturan 
5 Yapağı 
6 örentaş 
7 Buğdaylı 
8 Ağcaşar 
9 KızalÖren 

10 Soğuksu 
11 Karaıtaşlar 
12 Pekeelk 
13 Tımar 
14 Aşağı Çakmak 
15 Yukarı Söğütlü 
16 Yesilöz . 
17 Uzunark 
1& Derebaşı 
19 Yağan 
20 Ortaklan 
21 Yukarı Kızılca 
22 Demıİrdlöven 
23 Emre 
24 Dumankaya 
25 Akçam 
26 GÜzdfrisar 
27 Ardıçlı 
28 Taşlıgüney 

68 
74 

254 
89 
81 
35 

135 
90 
34 
68 
54 
50 
28 
46 
15 
25 

165 
54 

257 
38 
63 

155 
150 
100 
32 

154 
109 
34 

580 
410 

4 635 
701 
310 
185 
824 
857 
280 

. 475 
377 
400 
221 
265 
93 

160 
1 049 

280 
2 720 

355 
420 
891 

- - 943 
955 
275 
910 
700 
300 

TOPLAM 2 457 20 471 

Hasar tespitine gidilipte hasarı olmayan köyler. 

1. Kıyıkonak 
2. Otlukapı 
3. Yeniköy 
4. Kayabaşı 
5. Gölçay 
6. Alaca 
1* Eğilmez 
8< Esendere 
9, Yaylaköy 

— 111 — 

Kesin Tespit 
Y. Ağır Or ta ' A z 

50 
46 
71 
13 
8 
4 
2 

— 
—. 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

_ 
3 

— 

23 
7 

50 
38 
32 
4 

31 
10 
3 
4 
2 
1 
4 
8 
3 

— 

1 
— 

• — 

10 
3 • 

— 

28 
43 
2 

1 
22 
57 
24 
41 
28 
86 
15 
30 
41 
21 
10 
12 
41 
7 

12 
9 
8 

30 
23 
6 

64 
69 
31 • 
5 

93 
53 
9 

197 307 848 
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Erzurum İli Kapsamında 30.10.1983 Günü Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Düzenlenen Hasar Tespit 
Raporlarına Göre Hasar Durumlarını Belirten İcmaldir 

Şenkaya İlçesi 

Sıra 
No.: Köy veya Mahalle 

1 Dörtyol 
2 Gözelbaşı 
3 'Kireçli 
4 Oyuiktaş 
5 Esenyurt 
6 Şenpmar 
7 Göreşken 
8 Gaziler Bucağı 
9 Bereketli 

10 Tazefcöy 
11 Kaynak 

Genel 
Hane 

92 
40 
66 
56 
65 
57 

100 
144 
54. 

.— 
— 

Nüfusu 

550 
250 
391 
100 
475 
400 
550 
956 
600 
— 

' — 

Kesin 
Y. Ağır 

14 
6 
6 
6 

— 
— 
—• 

1 
— 
— 
— 

Tespit 
Orta 

53 
7 

17 
23 
5 
2 
1, 
4 

— 
— 
— 

Az 

16 
18 
42 
28 
33 
3 

10 
20 
22 
— 
— 

TOPLAM * 674 4 572 33 112 192 

Erzurum İli Kapsamında 30.10.1983 Günü Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Düzenlenen Hasar Tespit 
Raporlarına Göre Hasar Durumlarını Belirten İcmaldir 

Olitu İlçesi 

Sıra 
No.: Köy veya Mahalle 

1 Çatak 
2 Nüğürcük 
3 Çaltalsögjüt 
4 Duralar 
5 Süleymanli 
6 Damarlıtaş 
7 Ddfcuzdeğirmen . 
8 Toprakkale 
9 Çayüıstü 

10 Yukarı Çamlı 
11 İpekçayır 
12 Konukseveri 
13 Ayyıldız 

Genel 
Hane 

76 
78 
54-

~ 17 
47 
66 
31 
42 
80 
65 
45 
— 
— 

Nüfusu 

446 
600 
275 
72 

350 
431 

• 200 
— 

500 
320 
400 
— 
— 

Kesıin Tespit 
Y. Ağır 

52 
4 

19 
8 

13 
16 • 
3 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Orta 

12 
13 
14 
9 

30 
50 
28 
3 

—' 
— 
— 
— 
— 

Az 

13 
46 
11 
—' 

3 
— 
— 
17 
25 
7 
4 

— 
— 

TOPLAM 610 3 594 115 163 122 
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Erzurum İli Kapsamında 30.10.1983 Günü Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Düzenlenen Hasar Tespit 

Raporlarına Göre Hasar Durumlarını Belirten İcmaldir 

Tortum İlçesi 

Sıra Genel Kesin Tespit 
No.: Köy veya Mahalle Hane Nüfusu Y. Ağır Orta Az 

i • I I I • — - • I. • • • — . — I , â — • - — - - • • • • • • » . • • - • < . 1 . - • 

1 Y. Sivri 150 840 — — 41 . 
2 ÇiviMkaya 33 210 — — ' 33 
3 Hamıidüye — — — — — 
4 Çaylıca — — — — — 
5 Yamankaya — — — — 3 

TOPLAM 183 1 050 — • — 77 

Kars tli Kapsammda 30.10.1983 Günü Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Düzenlenen Hasar Tespit 
Raporlarına Göre Hasar Durumlarını Belirten İcmaldir 

Sarıkamış ilçesi 

Sıra 
No.: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Köy veya Mahalle 

Parmakidere 
Balanbanıtaş 
Aıkören 
Alltınbulak 
Sırbasan 
Yeniköy 
Isısu 
Taşlııgüney 
Karaurgan 
Kutrbaınçayırı 
Süngütaş 
tnkaya 
Sırataşlar 
Köroğlu 
Topkaya 

Genel 
Hane 

27 
100 
160 
95 
89 

176 
123 
79 

170 
80 
68 

185 
53 

136 
68 

Nüfusu 

207 
950 

1 295 
910 
718 

1 510 
1 020 

530 
1 300 

620 
610 

1 040 
420 
840 
470 

Kesin 
Y. Ağır 

24 
75 
95 
36 
32 
81 
37 
2 

11 
5 
6 
1 

— 
_ 
— 

Tespit 
Orta 

2 
12 
41 
47 
52. 
40 
60 
8 

36 
23 
1Q 
12 
4 
3 
8 

Az 

1 
14 
17 
11 
— 
59 
26 
37 
26 
47 
32 
64 
17 
75 
12 

TOPLAM 1 609 13 040 405 358 438 
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S. No. Köyün Adı 

1 înonü Mahallesi 
2 Atatürk Mahallesi 
3 Yeni Mahallesi 
4 Kurtuluş Mahallesi 
5 Halitpaşa Mahallesi 
6 fTaksiim Mahallesi 
7 Bahçelievler Mahallesi 
8 Cumhuriyet Mahallesi 
9 Karaağaç Mahallesi 

10 Gülabibey Mahallesi 
11 Aslanlı Mahallesi 
12 Barış Mahallesi 
13 Cengiz Topel Mahallesi 
14 Fatih. Mahallesi 
15 Hocabey Mahallesi 
16 Kızılay M aha'liesi 
17 Çarşı Mahallesi 
18 Barbaros Mahallesi 
19 Kâzımkara'bekir Mahallesi 

Kesin tespit 
Y. Ağ 

— 
1 

— 
• — 

— 
— 

^ - — 
2 

— 
1 
2 

— 
• — 

— 
2 
1 

— 
— 
9 

Orta 

13 
2 

—• 
1 
2 

12 
— 

6 
6 
5 
4 
2 
8 

— 
2 

39 
— 
— 
— 

102 

Az 

118 
11 
2 

51 
117 
206 
— 

120 
54 
54 

122 
51 
20 
— 
70 

215 
119 
— 

3 
1342 

2 nci tespit 
Y. Ağ. 

, 
— 

__ 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

__ 
— 
— 

— 

Orta 

1 
— 

— 
— 

— 
— 
— 

1 
— 

— 
— 

2 

Az 

4 
7 
3 
2 

— 
1 

1 
— 
2 
1 

— 

15 
23 
70 

129 

Kesin ve 
Y. Ağ. 

— 
— 

• 

— 
— 

. 
2 

— 
1 
2 

— 

2 
1 

9 

Nihat MAClT 
tnş. Müh. 

2 nci tespit 
Orta 

14 
2 

1 
2 

12 

6 
6 
5 
4 
3 
8 

2 
39 
— 

104 

Afet tşl. Gn. Müdürlüğü 

Az 

122 
18 
5 

53 
117 
207 

129 
55 
54 

124 
52 

,20 

85 
238 
189 

3 
1471 

S. No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ila 
İli 
12! 
113 
14 
15 
'lö 
117 

Köyün adı 

Akyazı 
Buğdaylıı 
IB. Çakırman 
K. Çakırman 
Geçit 
Binkoç 
Türkmenoğlu 
Gölpınar 
Kilimli 
Pınarönü 
Işıkpınar 
Kavakyolu 
Demirkent 
Çukurkuyu 
Üçkonak 
Yeniköy 
Beşsaray 

Kesin tespit 2 nci tespit 
Y. A. Orta Az Y. A. Orta Az 

Kesin ve 2 nci tespit 
Y. A. Orta Az 

17 
6 

9 
1 

4 
l 
3 
1 
2 
34 
9 
64 
1 
6 

47 — 
39 — 

3 2 
4 — 

82 
7 
5 
21 
7 
13 
63 
117 
13Ü 
75 
148 
10 
40 

— 2 

lı4 —. 

3 — 
1 — 
2 — 
8 3 
2 — 
10 — 
1 4 
9 — 
— 9 

— 2 

17 
6 

9 
1 

4 
1 
3 
1 
2 
36 
9 
64 
1 
6 

50, 
43 

96 
7 
8 

21 
9 

21 
65 
127 
131] 
84 
48 
10 
40 

— 114 



(M 

W W W U W ( O y K ) W t O b J M İ N > t J b J ı - ' 1 - ' 

ü-lıfiitin 
o. »< <!> B 

5 

> - M I bS 

H» « ı a 

I I I I 

I -

»Ti İS> »=î. * -

I—ı © U> •— 

u» H - i t o 

4^. u> ı-». u> 

l * > t — 

H W H U I | N| I ON I IÖ N M W I L r t - J ^ U J ^ İ . 

•-*• C» * - b i Â <T'-
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S. No. 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
169 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
,79 
80 
81 • 
82 
83 
84 
®5 
'86 
,87 
'88 
«9 
90 
91' 
92 
93 
(94 
95 

Köyün adı 

Konakbaşı 
Bahçeli 
Esenyurt 
Baltası 
Güllüce 
Bayırhağ 
Avcılar 
Ocakbaşı 
Derebük 
B. Sarıkaya 
Büyükköy 
Mollafcöy 
Ahmetli 
Yaylabaşı 
Pelitti 
Tatlısu 
Bulanık 
Otluk 
Yalınca' 
Üzümlü Bucağı 
Çamlıca 
fTercan - Elmalı 
IKemah - Kazankaya 
Akyünlü 
Çayırlı - Verimli 
Soğukoluk 
Sütpınar 
Ekinci 
Göyne 
Hıdere 
Ağılözü 
Mecidiye 
Koçyatağı 

Y.A, 

2 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 

— 
• — 

— 

r 
— 

1 
— 
—> 

— 

— 
— 

Kesin tespit 
Orta 

1 
7 

2 
4 
1 
1 

l1 

— 
5 

1 
1 

- — 
— 

3 

1 
8 

— 
— 
— 

—, 

—. 
: — 

Az 

1 
9 

— 
26 

7İ 
1 

— 
6 
6 

— 
— 

9 
6 

38 

3 
19 
3 
2 

— 

__ 

— 
— 

Y.A. 

__ 

_ 
_ 
—_ 

— 
— 
— 

_ 
__ 

, 
— 

_^ 

— 

1 

2 nci 
Orta 

__ 

__ 
1 

___ 
^_ 

__ 
__ 
__ 

__ 
___ 

___ 
__ 

1 

• 

1 

2 

. 

1 
1 

14 

tespit 
Az 

_ ' 
— • 

— 
2 

— 
— 

— 
2 
1! 

7 
— 

— 
— 

3 
' 

— 
3 

— 
—_ 

3 

_ _ • 

19 
12 

139 

Kesin 
Y.A. 

| 
2 

— 
— 
— 
—. 

—. 
— 
—. 

— 
—. 

— 
— 

— 

İ! 
— 
'İî 

—. 
. 1 

, 

— 
— 

45 

ve 2 nci 
Orta 

1' 
7 

2 
5 
1 
1 

1 
— 
5 

1 
1 

_ 
__ 

4» 

1 
8 
11 

__ 
2 

_ 

1 
1! 

363 

Nihat Macit 
înş. Müh. 

Âfet işleri Gn. 

tespit 
Az 

1 
9 

28 
7 
1 

— 
8 
7 

7 

9 
6 

41 

3 
22 
3 
2 
3 

__ 

19 
12 

1 711 

Müdürlüğü 

— İM — 
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İS. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kura 
Nehri üzerindeki Sevimli Köyü Barajı inşaatına iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Ce
mal Büyükbaş'in yazılı cevabı. (7/46) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
yardımlarınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 29.2.1984 
Dr. (Halis Soylu 

Kars Milletvekili 

Soru : Kura nehri üzerinde yapılmakta olan Se
vimli Köyü Barajı; 

1. İnşası ne durumıdiaıdır?. 
2: 1984 yılı için ne kadar ödenek ayrılmış, bu 

ödenekle neler yapılacak? 
3. Ne zaman tamamlanacak? 
4. Kura nehri üzerinde başka baraj yapımı dü

şünülüyor mu? Düşünülmüş ise nerelerde ne zaman 
yapılacak? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Genel Sekreterliği 15 Mart 1984 
Sayı * 70 - Gensek. 584 

Konu : Kars Milletvekili Halis Soylu'nun yazılı 
soru önergesi 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
lîgî: a) 6.3.1984 tarih ve Kanunlar Kararlar 

Dairesi Başkanlığının 7/46/868/02)101 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 12.3,1984 tarih ve 18/106 -

82/01901 sayılı yazısı. 
Kars Milletvekili Sayın Halis Soylu'nun Kura 

Nehri üzerindeki Sevimli Köyü Baraj inşaatı hakkın
da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver-
ırrtiş olduğu ilgi yazı ile anınan önergesine verilen ce
vap aşağıda belirtilmiştir. 

önergede söz konusu edilen Baraj Kura Nehri 
üzerinde ve Sevimli Köyü civarında 136 Metre yük
sekliğinde kaya dolgu tipinde ve yılda ortalarna 
443,5x106 Kwh enerji üretecek olan Köroğlu Bara
jıdır. 

1. İleri kademe etütleri henüz yapılmadığından, 
Baraj inşaat programlarında yer almamıştır. 

2. Birinci maddede belirtilen nedenden dolayı 
1984 yılında ayrılmış bir ödenek bulunmamaktadır. 

3. Adı geçen barajın inşaatına henüz başlanma
dığından şimdiden baraj için herhangi bir tamamla
ma zamanı söylemek mümkün olmamaktadır. 

4. Kura Nehri üzerinde yapımı düşünülen di
ğer barajlar ve HES. Şunlardır; 

a) Durançam Barajı: 19 Metre yüksekliğinde 
olacaktır. 35x106 m3 su depolanacak ve (24 800 Hek
tar arazi sulanacaktır. 

b) Beşikkaya Barajı: 99,5 metre yüksekliğinde 
olacaktır. Depolanacak su ile 21 724 Hektar arazi 
sulanacak ve 100 M w kurulu güçteki încilitaş HES 
ile 418 x 105 Kwh; 60 Mw kurulu güçteki Harmanlı 
HES 'ite de 361x106 Kwh enerji üretilecektir. 

c) Burmadere Barajı: 27 metre yüksekliğinde 
olacaktır. Depolanacak 6x106 m3 su ile 4 146 hektar 
arazi sulanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Bakan 

14. —- Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, yatı
rım programından çıkarılan Kars Şeker Fabrikasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından s<h 
rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın 
yazıh cevabı. (7/49) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İBaşkanlığma 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köy İşle

ri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na yardımlarınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 29.2.1984 
Dr. Halis Soylu 
Kars Milletvekili 

Soru: 1973 - 1974 yıllarında geniş arazi istimlak 
edilerek bir kısım hizmet binaları yapılan ve asıl in
şaata başlanmamış, bir aralık verimli olmadığı dü
şünülerek yatırım programından çıkarılmış olduğu 
söylenen Kars Şeker Fabrikası Sayın Cumhurreisi 
Kenan Evren'in 1982 yılında Kars'a teşriflerinde ye
niden gündeme gelmişti. 

Sayın Cumhurreisimiz Kars Şeker Fabrikasının 
verimli olmadığı düşünülerek programdan çıkarılmış 
olduğunu, kendilerinin ilgililerle görüşerek gerekirse 
yatırım programına aldıracaklarını vaat buyurmuş
lardı. 

1. O zamandan beri bu hususta bir çalışma ya
pılmış mı ve ne karara varılmıştır? 

2. Bakanlık olarak ne düşünüyorsunuz? 

117 — 
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T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 22.3.1984 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı 23-01/MM-77 

Konu : Kars Şeker Fabrikası Hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
muhatap 6.6.1984 tarih ve 7/49/871/021104 sayılı 
yazınız. 

iKars Milletvekili Halis Soylu'nun yatırım prog
ramından çıkarılan İKars Şeker Fabrikasına ait yazılı 
soru önergesiyle ilgili cevabımız (Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının 8.3.1984 tarih ve ÖKM-2-381 
sayılı yazısı ile Kanunlar ve Kararlar Daire 'Başkan
lığınız ile varılan mutabakat sonucu) ilişikte arz 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Bakanlar Kurulunun 5.8J1976 tarih ve 7/12349 
sayılı Kararnamesi ile Kars Hinde bir şeker fabrika
sı kurulmasına karar verilmiş ve 1976 Yılı Revize 
Yatırım Programına 17.11.1976 gün-7/il<2723 sayılı 
Kararname ile dahil edilmiştir. 

76 C 010160 Proje numarası ile Programa alınan 
bu projenin temel atma tarihi 31.7.1976 dır. 

Kars ilçe merkezine yaklaşık 7 km uzaklıkta Pa-
şaçayırı köyü yakınında 6 285 dekar kadar arazi is
timlâk edilmiş ve 60 625 552 TL. idi, 

Yatırımlarımızın birçok projeye dağılmış bulun
ması ve özellikle bunların finansmanında karşılaştığı
mız güçlükler nedeniyle 1981 yılı programı yatırım
larının nazırlık çalışmaları esnasında, aralarında 
Kars-Iğdır projesinin de bulunduğu 9 söker fabrikası 
projesinin Anaplan çalışması yapılmak üzere Etüd 
Proje İşleri kapsamına alınması DPT Müsteşarlığın
ca talep edilmiş ve bunun üzerine (Kasım 1980 tarih
li anaplan şirketimizce hazırlanmış idi. Anaplanın ışı
ğında DPT Müsteşarlığınca yapılan değerlendirme 
sonucunda Kars-Iğdır projesi 1981 Programı -Yatı
rımlarında Etüd-Proje İşleri kapsamına alındığın
dan ve daha sonra 1982 Programı Yatırımlarına da
hil edilmediğinden arsa bedeli ve diğer (masraflar, 
türlerine göre ilgili hesaplara intikal ettirilmiştir. 

Her 5 yılda bir yenilenen ve sonuncusu 1980 yı
lında yapılan pancar potansiyeli etüdlerimize göre; 
Kars projesine Kars, İğdır, Tuzluca, Selim, Arpaçay, 
Akyaka ve Ardahan bölgelerinin bağlanması düşü

nülmekte idi. Potansiyel etüdlerinde bu bölgelerde 
1990 yılında yaklaşık 100 000 dönüm pancar ekile-
bileceği ve 202 000 ton ürün alınabileceği tahmin 
olunmuştur. 

Bu gün için Kars İli pancar tanımı yönünden 
Ağrı ve Erzurum Fabrikalarımıza bağlı bulunmak
tadır. 

1983 Yılında .'Kars, Selim, Arpaçay, Akyaka yö
relerini kapsayan Kars Ziraat Bölge Şefliğimizde 
4 066 dekar pancar ekilerek yaklaşık 9 200 ton ürün 
alınmıştır. İğdır, Tuzluca ve Aralık Bölge Şeflikleri
mizin toplamı olarak yapılan ekim miktarı (1983 
yılında) 67 230 dekar ve takribi rekolte 194 200 ton
dur. Erzurum ve bu yıl deneme işletmesine alınacak 
olan Ağrı fabrikalarımızda atıl kapasite yaratmamak 
için, daha uzun yıllar, Kars bölgemizde üretilecek 
olan pancarın demiryolu ile Erzurum Şeker Fabrika
sına ve İğdır Ovasında üretilecek olan pancarın da 
kara yolu ile yaklaşık il 50 km uzaklıktaki Ağrı Şe
ker Fabrikasına taşınması zorunluluğu vardır. Diğer 
bir ifade ile: Erzurum ve Ağrı Şeker Fabrikalarını 
tam kapasitede ve 100 gün dolayında çalıştırmcaya 
kadar Kars merkez veya ilçelerinde yeni bir şeker 
fabrikası projesine başlanmasını uygun görmemek
teyiz. 

Nitekim; 1983 yılındaki pancar rekoltesi yaklaşık 
olarak Erzurum fabrikasında 131 955 ve Ağrı fabri
kasında 295 341 ton olmuştur. Söz konusu fabrika
lar üretimi olarak işlenen toplam pancar miktarı ise 
374 500 ton kadardır. 3 000 ton pancar gün kapasi
teye tevsi edilmiş bulunan Erzurum ve 3 000 ton 
pancar gün kapasite ile bu yıl deneme çalışmalarına 
başlıyacak olan Ağrı Şeker Fabrikalarımızın normal 
kampanya süreleri ^ 85 gün olup normal şartlarda ve 
optimal kampanya sürelerinde toplam olarak 510 000 
ton kadar pancar işleyebileceklerdir. Hemen her yıl 
olduğu gibi, kampanyaların toir süre uzaması ve for-
se çalışılması halinde yukarıda açıklanandan daha 
fazla miktarda pancarın işlenmesi mümkün olacak
tır. (Erzurum Fabrikasında 1982-1983 kampanyası 
166 gün devam etmiş ve 451 300 ton pancarın işlen
mesi mümkün olmuştur. 1983-1984 kampanyası ise 
133 günde tamamlanabilmiştir.) 

Yukarıda açıklamalar ile birlikte; 
— 1984-1985 kampanyası itibariyle erişilmesi 

muhtemel pancar üretim miktarı ve işleme kapasite
leri, 

— Halen devam etmekte olan yatırımlarımız için 
DPT Müsteşarlığı tarafından verilmekte olan yıllık 
ödeneklerin yetersiz oluşu, 
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— Yatırımlarımızın finansmanında karşılaşılan 
•çok büyük darboğazlar gözönünde bulundurularak 
bugün için Kars ilinde yeni bir şeker fabrikası pro
jesine başlamayı uygun görmemekteyiz. 

Bu görüşlerimize ilave olarak 
a) DPT Müsteşarlığının 1983 yılındaki talebi 

üzerine beşinci beş yıllık plan döneminde ele alın
ması düşünülen projelere ait özet proje formları 
hazırlanırken Kars - İğdır'a ait olanı da şirketimizce 
hazırlanarak söz konusu makama gönderildiğini, 

b) 1984 yılı geçiş programı yatırımlarında etüt 
- proje işleri kapsamına Ereğli ve Erciş ile birlikte 
Kars - İğdır projesinin de dahil edildiğini, projenin 
başlama - bitiş tarihinin 19844984 olarak gösterildi
ğini, 1984 yılı için söz konusu üç projeye 100 mil
yon TL. ödenek verildiğini. 

c) Erzurum, Ağrı, Kars illerinin pancar üretim 
potansiyeli ve Erzurum, Ağrı şeker fabrikaları ile 
erişilecek pancar işleme kapasitesi, ayrıca şirketimi
zin proje paketi ( 3 yeni, 3 tevsi şeker fabrikası) dik
kate alınarak T. Şeker fabrikaları A. Ş. nce 1 Şubat 
1984 gün 1 C/2863 sayı ile DPT Müsteşarlığına gön
derilen raporun 2, 3 üncü maddesinde Kars-Iğdır 
projesinin 1984 yılı geçiş programı yatırımlarının 
etüt-proje işleri kapsamından çıkarılmasını talep 
ettiğ'mizi. 

d) İğdır ovası Kars ilindeki pancar üretiminin 
yaklaşık % 90'ına sahip olup bu üretimin ekono
mik taşıma mesafesindeki Ağrı fabrikasına taşın
masında mutlak zorunluk bulunduğunu belirtmekte 
yarar görmekteyiz. 

Sonuç olarak; Kars şeker fabrikası programın
dan çıkarılmıştır. Kars-Iğdır şeker fabrikası ile ilgi
li etüt çalışmaları devam etmektedir. 

15. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars 
Hava Meydanı İnşaatına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı. (7/50) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi arz ede
rim., 

Saygılarımla. 
29.2.1984 

Kars Milletvekili 
Dr. Halis Soylu 

Soru : Kars Hava Meydanı inşaatı; 
a) Ne safhadadır? 
b) 1984 yılı için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
c) İnşaata devam ediliyor mu? 

27 . 3 , 1984 O : 1 

d) Nezam bitirilecek? 
e) Bu arada Erzurum Kars arasında daha kü

çük uçakla veya otobüsle dolmuş düşünülüyor mu? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 9.3.1984 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

APK : 11.065/217-4450 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: 6 Mart 1984 gün, Kanunlar ve Kararlar D. 
Bşk. 7/50-872/02105 sayılı yazıları. 

Kars Hava Alanı inşaatının yapımı ile Erzurum 
- Kars arasında stol tip uçakların servise konulması
na ilişkin olarak, Kars Milletvekili Sayın Dr. Halis; 
Soylu'nun Başkanlığınıza verdiği yazılı soru öner
gesinde devinilen konular incelenmiştir. 

1. Kars Hava Alanı İnşaatı; Bayındırlık ve İs
kan Bakanlığı yatırım programında 76.E04.OQ10 nu
marayla yer almış olup, proje bedeli 1,2 milyar, 1984 
yılı ödeneği ise 467 milyon TL. dir. 

Hava Alanı inşaatının ihalesi anılan Bakanlıkça 
30.11.1983 tarihinde yapılmıştır. Bu ihale ile 1 50Q 
x 45 metre ebadında beton pist, taxi-rout (Taksi Rut), 
aproh, irtibat yolları ile pistin her iki tarafında 30 
metre genişliğinde emniyet sahası ve drenajları ile 
kaplaması, çevre emniyet telörgüleri yapılacak ve 
bu işlerin tümü 19İ85 yılı sonunda bitirilmiş olacak
tır. 

Diğer taraftan Kars Hava Alanında ihtiyaç du
yulan elektrik enerjisinin temini, dağıtımı ve aydın
latma işlerine ilişkin proje çalışmaları tamamlanmış 
olup söz konusu işlerin ihalesi de önümüzdeki gün
lerde gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca terminal binasının yapımına ait ihtiyaç 
programı belirleme çalışmaları da sürdürülmekte 
olup, bitirildiğinde mezkûr binanın yapımına ihale 
suretiyle başlanabilecektir. 

Şimdi küçük tip uçakların iniş kalkışına el
verişli olarak yapımı sürdürülen Kars Hava Alamı 
inşaatı, ileride büyük tip uçakların inişine müsait 
hale dönüştürülebilecek şekilde planlaması yapılmış 
bulunmaktadır. 

24 Halen Ülkemizde Havayolu taşımacılığını 
üstlenen Türk Hava Yollarının elinde 3 âdet küçük 
tip kiralık uçağı bulunmakta olup, bunlardan kaza 
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ve arıza sonucu ikisi gayri faal durumdadır. Geriye 
kalan 1 adediyle de Trabzon, Samsun ve Elazığ se
ferlerine cevap verilebilmektedir. 

14.10.1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacı
lık Kanununun 18 ve 25 inci maddelerine dayanıla
rak özel sektöre sivil havacılık faaliyetlerine katılmak 
imkânını sağlayacak olan ve özel uçak işletmeciliği
ne başlayabilme şartlarını da ihtiva eden ticarî hava 
taşıma yönetmeliği tamamlanmış ve yayımlanmaya 
ihazır hale getirilmiştir. 

Yönetmeliğin yayımlanmasını müteakiben özel 
sektör uçak işletmeciliği için yapılacak müracaatlar 
süratle değerlendirilerek uygun bulunanlara gerekli 
müsaade verilecektir. Böylece sivil hava taşımacılığı 
yurt içinde yaygınlaştırılacak ve bugüne kadar uçuş-
yapılmayan, özellikle kalkınmada öncelikli yörelere 
hava ulaşımı imkânı sağlanmış olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma ©akanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

27.3.1984 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 

2. — T.B.M.M. Başkanlığı Tezkereleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

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 Af
şin - 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/ı2i2) 

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

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

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

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

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

10. — İstanbul 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) 

11. — İstanbul Milletvekili Altan Kavak'ın, hâ
kim ve savcıların meslek öncesi eğitimlerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 1(6/30) 

12: — İstanbul Milletvekili Altan Kavak'ın, 2577 
numaralı İdarî Yargılama Usulü Kanununun uygu
lanmasından doğan aksaklıklara ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi. 1(6/31) 

!13. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
bazı Türk vatandaşlarının İran'ın Kum şehrinde eği
tim görüp görmediklerine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/32) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 9.3.1954 Tarih ve 6'343 Sayılı Veteriner 

Hekimliği Mesleğinin icrasına, Veteriner Hekimleri 
Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği 
İşlere Dair Kanunun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin iBazı Hükümleri ile 6343 
Sayılı Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, 
Orman ve Köy işleri Komisyonu Raporu. (1/32, 
1/35) (S. Sayısı : 21) {Dağıtma târihi : 6.3.1984) 

2. — Urfa Milletvekili Osman Doğan ve 17 Ar
kadaşının, Urfa İli Adının «Şanlı Urfa» Olarak De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. (2/7) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma 
tarihi : 7.3,1984) 




