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Sayfa 
lerine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy 
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazalı ce
vabı. (7/54) 244:245 

2, • — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, gıda maddeleri üreten kuru
luşların yeniden düzenlenmesine ilişkin som-

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Ana
yasanın 8 inci maddesine göre bir yıl içinde çıkarıl
ması gereken, Anayasayla kabul edilmiş olan yeni 
organ, kurum ve kurulların kuruluş, görev, yetki ve 
işleyişleri ile ilgili kanunların bir an evvel hazırla
narak çıkarılması hakkında ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker de, pahalılık ve 
fiyat artışları konusunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Tarım Kredi 

Kooperatifleri Doğu Bölgesi Erzurum Birliğine bağlı 
kooperatiflere ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) ilgili bakan 
Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 

Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar'ın, 
gençlik kuruluşlarında içki ve kumarın yasaklanma
lına ilişkin. (6/318) ve 

Tezkereler 
1. — Kayseri ÜniiversMösinlin 1978 Bü'tiçe Yıllı Ke-

siMiesafbıma Ait Genel Uygunluk Bldiriimiiıitn Sunul-
'düğuma İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkareisi. (3/385) 
(Sayıştay Komisyonuma) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4.1984) 

2. — HayalÜi Acet Haklktatfaikİ ölliüm Cezasının 
Yenin© Getirilmesine I>air BaşbakanMc Tezkerem. 
(3/3®6) (Aldatet Koımilsyon'una) (Başklaniğa geliş 'ta
rihi' :: 6.4.1984) 

"' Sözlü Soru önergeleri 
1. — Diyarbakır Mllıeltlyökİli Kadir Naırto'in, YSE 

ve Toprak İskân Genel mıüldfüırlülkllıerînde çatoşan iş-

Sayfa 
su ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı. (7/59) 245:247 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Denizyollarının Yalova - İstanbul expres 
seferleri yaz tarifesine ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma 'Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı ceva
bı. (7/ÖOD 247:248 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diyanet Vak
fına ilişkin. (6/39) 

Başbakandan sözlü soru önergeleri mehil verildi
ği için, 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yaş mey
ve ve sebzelerin dış pazarlamasında karşılaşılan so
runlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi de. (6/410) soru sahibi ve ilgili bakan 
Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendiler. 
10.4.1984 Salı günü saat 15.O0Tte toplanılmak üze

re birleşime saat 15.30'da son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye .Kâtip Üye 
Adana Giresun 

Cüneyt Canver Yavuz Köymen 

fitlerin üürdUliörine ilişkin Taırıım, Gnmıah ve Köy İşle
ri Bakamınıdıaın ıslözllü ısrau önergelsi. (6/50) (Başkanlığa 
gdliiş tarihi : 5.4.1984) 

2. — Sivas Mlffietvdkli Ruşan Işım'un, 4 üncü De
mir Çdİk ıtidsiîstarimin yapımıma ve Kangal Kömür tş-
îeürndefiine alınacak işçilere iişk'in Barbakandan söz
lü soru önergesi. (6/51) (İBaşkianilîğa geliş tarihi : 
6.4.1984) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — İstanbul Mültefivelk'Ii Reşit Üfar'in, vergi 

iadesi bldiMm sülreisiMn uzatılmasına ilişkin Maliye 
ve Gülmirlük Bakarandan yazılı sonu önergesi. (7/69) 
{IRaşikanlığa gelliş tarihi : 6.4.1984) 

I. - - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

9.4.1984 Pazartesi 

— 238 — 



T. B. M, &L B : 50 10 â 4 . 1984 0 : 1 

10.4.1984 Salı 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1. — 1T36 Sayıh AvulkaltMç Kanununun Bazı 

MatdkSeSeridin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler EMietomefsii Hakkında 20.1.1983 TaıriMi ve 54 
Sayiı. Kanun Hükmünde Kairaırname ile 1136 Sayılı 
AVufcaâık Kanununun Bazı Maddelerinin Degiştiril-
mıösi ve Bu Kanuna Bazı Maddelller Eklenmesi Hak
kımda 20.1.1983 Tarihi ve 54 Sayılı Kanun Hükmün
de Karaırnamenıin Bazı Hükümleri l e Jl'3'6 Sayılh Ka
nunun iBür Maddesiinıin DeğJş&imesilne Dair 79 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişitirlbreik 
Kabulü Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
maddesi gereğince Oumhurhaıskanınea bir daha gö-
rüişıüUtmeik üzere geri gönderme tezkeresi. (1/474, 
3/387) (AkMdt Komisyonuna) CBaişkianlığa geb"lş tari
hi : 9.4.1984) 

Raporlar: 
1. — Ortöa Doğu Teknik Ülruıversiesi 1982 MalS 

Yilk Ke4Whesap Kanıun Tasarısı ve 1982 Bütçe Yıİı 
KeiMıesabınıa Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/436, 3/192) (S. Sayısı : 
26) (Dağıitima taırihd : 9.4.1984) (GÜNDEME) 

2. — îsiCanbua Miİeitıvekili fbfaMn URAL ile An
kara Mffletvdkli Suıruıri BAYKAL'ın 14.11.1983 ta
rih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Ka
nununun 19 uncu Mıadıdesıktin Yürürlükten Kaldırıl
masına dair Kanun tekilüfi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu. (2/40) {IS. Sayılsa : 27) (Dagutaıa tarihi : 
10.4.1984) (GÜNDEME) 

» • <m ••*" 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi : Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri SAĞLAR (tçel), Cemal ÖZBtLEN (Kırklareli) 

(BAŞKAN — Sayın rriŞİdlıvekİteıri, Türkiye Büyük 
Mltet Medstoiı 50 nci BMes/imilni açıyorum. 

ÇofunÜluğymuz vairdar, görüşmelere ba^uyoruz. 

IH. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, tarımsal üretimin teşviki yönünde alınması ge
rekli tedbirlerin belirtilmesi hakkında gündem dışı 
konuşması., 

©AIŞKAN — Gündeme geçmeden evvel iki sayın 
miİeÜvekiâihe gündem dışı söz vereceğim. 

Hükümetlin fiarıanlsal üretimi teşvik yönünden al
ması gerekUÜ tedibMer'M belrtimesi hakkında îsîtan-
bull MJIetlvekli Sayın YıOimaz İhsan Haistiürk; buyu
run efendin. 

Süreniz 5 dakikadır. 'Bu süre Içerüsinde konuşjma-
nızı tamamlamaya gayret ediniz* 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Baısjfcan, «ayın üyeler, Paıriaımento ve ulusun tam 
desteğini alllan Sayın öızal Hülklümelfi, uyguladığı tüm 
ekonomik öalemler jfe üllke eklonomligini, özelikle ta-
nmiı ztona sokmakta, «©jrakın geçs&ıBter, bırakan yap
sınlar» felsefesine uygun, gümıiüik tanrnıaz uyguOia-
mam, tarum sektörünü fetoe uğraitanaktadır. 

ÜKStilm ve maiyet unsuıunu dmgellemeyen bu uy
gulama, ülkeyi çok yakın r>k gefleceklte üretemeyen 
ve tüketemeyen bir toplum yapısı ille motive edecek
tir. Üretici teşvik edilmezse, koîiiıanımıazsa, yardım ve 
umut görmezse toprağa küser. Böyle bir küskünlü-

ekonomM tarım sektörüne da-

— 239 — 



T. B. M. M. B : 50 

yaüiı bîr ülkede neler getireceğimi tahmin etmek zor 
değildir.' Zaimtorın, enlfflasyomu iyileştiren bir iksir ol
duğu 24 Ocalk kararları ite ülÜkenıiz reçetesine yazıl
mıştır. Bu yazımda LMF kalemi kulanıiümıış, ama 
enlfiHasyon hummasından ekonomiyi kurtormak şu 
ana kadar miüimlkün dlamaımtştır. 

Enllalsyon aranı, Devlet istatistik ErostöMHsıü ra
kamlarına göre tarımda yıfflık yüzde 40,9 üç aylık 
ise yüzdıe 1'8,2'dilr. Sanayide bu rafoâım yüzde 36 ve 
yüzde 8,5; Türkiye ortaliaımaisı ise yüzde 38,1 ve üç 
ayîılk ortaJlama yüzde 11,9'dur. 

Hayat ikısM olarak sunulan zaimlar le üretilm art-
tıntoaldıkça yorgun ekonomimiz kuritarıflamayacatar. 
Bu uygulama ile köylü köyünden dışarı çıkamaya
cak, alma hiçbirimiz köye giremeyeceğiz -sayım üye
ler. Sade vaitamidaşm çayına, sökerine, dkmeğine zam 
yaıpacalkisırjız, m^eterinıi ve üretimimi uouıza ala-
©aklsımz. Onu kaderine terk edeodksiriiz!.. Bu yanüiş 
•bir uiyguHalmaldur. 

Bugün ülikiem'İzde bir protein açığı olduğu bili
nen gerçektir, öte yatnidan Et ve Ba'liık Kurumu üre
ticiden küograimı 297 İradan aldığı tavuğu, kesim
den sonra 460 liraya satmaktadır. özel sektör 280 
l a 320 liradan alıp, kilogramı 430 ila 450 likadan 
perakende sattmalktadır. Maİydü 330 lira ollan canlı 
ıtavuik yedi zarnlarîa, yeni fiyatlarla ve civciv fiyaitı 
da arttığı için, üırdtid beyaz etün maliyetli altonda 
satmak mecburiyetinde bırakıilimıaktadır. Et ve Balık 
Kurumu yeteri bir taban fiyatı uygulaması yapma
maktadır. Acaba Hükümetimiz israil'den tavulk eti 
mi ithal edecik'tir? Yunanîstanldan peynir ithal edin, 
ıdlöviızlîeni İsviçre'ye gönderip şeker, çikolata, Hollan
da peynirleri, sosllar getirin... Bumun sonu hem ta
rımımız, hem de ülke ekonomimiz için hiç de iyi 
göıiünmüyor. 

İthalatı 16 yandaş firmaya bırakan Hüfkümet, ta-
ınim ürünltermin itihaflJatını hangi seviimü firmaya ve
recektir butaerrîiz gerekir. 

Ayçiçeği tohumu dış ortaklı kuruluş daha kurul
madan Trakya'da kilogramı 1200 liradan satılmak
tadır. Gene «örüyorum; Trakyada yerdi seçim ön
cesi bir hafta içinde «onlarca buğday Toprak Mam-
sullerii Ofisinden un fabrilkatörtierime klograrm 31 
'liradan ddvir edildi. Seç'im sonrası 46 İraya bîrden 
niye yükseldi? Siz çiftçiden kaça aldınız; Un fabri
katörlerine kaça sa'ttınız? Zam yapmanın mecburi
yet olduğunu artlarız ama, vatandaşa kazık atmaya 
halkkırruz yok. Aldığımız oyları böylle mi helal etti
riyorsunuz? (HP sıralarından alkışlar) 

10 , 4 . 1984 0 : 1 

Fakir halkın lokmasına göz dükünüz; çaya ekme
ğe, şekere zam yaptınız; biriken parayla da köpek 
maması dahil her şey gdürliyor. Tüketicinin korun
masını biz böyle anlamıyoruz. 

Sayın üyeler, 'korkarım ki, çolk yaikın bir zaman
da evine dkimıek götürömeyan vatandaşa o zaman pas< 
ta yiyin dilyeceksünıiz. Bu Tekelin kaüifcetlü sigara üre» 
tlmM sigara Itftalline bağlayan görüsün açık örneği
dir. Bu Meclis, ülke ekönomisin'in nereye götfürüt-
düğülnlü bilmek zorundadır. Gübreye, ziraî ilaca, akar-
yaikılta, totom ve damızlığa yapılan zam çiftçiyi in-
'letti; klatiıyor muşumu?.. KatâmayabjlUırsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hastürk bir dakikanız kal
mıştır. 

YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) ~ Hay
hay Sayın Başkanım, ıtopNuyortum. 

Yerel Seçimlerde verliffien avansı milet için kul-
ilanacalğınıza kumara yatırıyorsunuz sayın üyeler. 
Bu milet sonra size «Hayırsız» der, bir başka za
man «'bu hovardalık yeter» diyerek bir daha bu al
dığımız oyları vermez. Aldığımız oyların kıymetlini 
biillrneniz gerekir. 

ıBu kötü gidişin örnekleri çok. üniversiteye gıre-
meyenlîer ökud bekllerken, siz okullu ble paralı yap
maya çalışıyorsunuz; tüm orta sınıfın bu imkândan 
yararflamımayacağıını ble ble. 

Tarıma gereken önemli veaftnıezseniz ülkede eko
nomik amarşli doğar. Bu konuda çok ciddi kararlar 
alınmasa gerekir. Yeteri oy aldınız, doğrudur, bu 
oylliarı da bura'dam.haltırlataJbffirsdm'iz; buyurun yöne
tim sizim; ama kendinizde cesaret bulabilirseniz bum
dan biiır-lilki ay sonra fieyli alıp çarşıyı-pazara çıkın 
veya size şimdiden «o köyUtere g!iremezs!iniz>> dediği
miz klöyliere gidin. O köyllere gidebilmek için her şey
den evvel o köyUlümün bugün bulunduğu çaresizliğe 
bir somult açık .tedbir getirilmesi gereklir. Zaimlar 
hiçbir zaman ekonomiyi düBenlteyen tek çare değil
dir. Bu çareyi bufllmalkda sizin görevimizdir. (HP sı-
ıraüarırıdam atoşîar) 

Hepinlize saygılar sunanım. 

2. — Ankara Milletvekili AH Bozer'in, Hüküme
tin son günlerde yaptığı zamlar ve hayat pahaılığı 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Hükümetin son günlerde yaptığı 
zamlar ve hayat pahalılığı hakkında sayın Ali Bozer; 
buyurun efendim. 

Sayın Bozer süreniz 5 dakikadır efendim. 
ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; hepinizi saygı ile selamlarım. 
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Sayın Özal Hükümeti kurulduğu günden bu yana 
zamanlamasını dikkatli bir şekilde planlayarak bk seri 
zamlar yapmıştır ve bu zamları da yapmaya devam 
edecektir. Hükümetin kurulmasını müteakip benzine, 
mazota, gübreye ciidldî boyutlara ulaşan zamlar ya-
pılmışitır. özellikle gübreye yapılan aşırı zam köylü 
ve çiftçi vatandaşlarımızı tedirgin etmiş ve bu vatan
daşlarımızın üretim imkânlarının ciddî surette sınır
lanmasına sebep olmuştur. 

Mahallî seçjmleie doğru zam furyasına ara veril
miştir. Bu zamların ortadifeği fevkalade büyük yük 
altında bırakacağını dikkate alan (Hükümet, mahallî 
seçimlerin bir an önce yapılması hususunda İsrar et
miş ve muhalefetin karşı koymasına rağmen, mahallî 
seçimlerle ilgili tasarı kanunlaşmış, Mart ayında da se
çimler yapılmıştır, Mahallî seçimleri müteakip, zam
lar tekrar başlamıştır ve hatta temel ihtiyaç madde
lerine yüzde 50, yüzde 1100'lere varan zamlar yapü-
mıştır. Ekmeğe, çaya, şekere, yağa, ilaca, elektrik, 
havagazı, telefon ve telgrafa, havayollarına, trene, de-
mir-çelığe, çimentoya, petrol ve petaol ürünlerine, 
PeHCim ürünlerine, ortadireğin güçlükle tahammül1 

edeceği düzeylerde vzamlar yapılmıştır. Köprü geçiş 
ücreti iki misli artırılmıştır. Eskiden ekmek, şeker gibi 
temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar uzun uzun 
eleştirilere konu olurken ve hatta bu yüzden Ihükü-
maüer düşerken, şimdi yapılan zamlar karşısında 
suskunluk devam etmektedir. Fakat halk için için sız
lanmaktadır. Görünen odur ki, bu zamlar daha da 
devam edecektir. Bizce en önemli mesele, zamları ya
parken konuya sadece matematiksel açıdan yaklaşıl-
mamasıdır. Konunun sosyal yönü ve milletin taham
mül güdü dikkate alınmadan sadece kaynak yarat
mak maksadıyla zam yapılmasını tehlikeli bir yakla
şım olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. 

Ücretlere yapılan zamlar misliyle erimiştir. Kaldı 
ki, ücretlere ve özellikle asgarî ücrete zam yapılır
ken, taban fiyatlar tespit edilirken çok hasis davra-
mlmış olmasını anlamak da güçtür. 1985 yılında üc
retlere pahalılık oranında zam yapılamayacak, ücret-
ret enflasyonun al'tmda kalacaktır. Alman tedbirler 
daha sonraki yıllarda da ücretlerin enflasyon oranın
da artırılmasına imkân vermeyecek, ortadireğin der
di sürüp gidecektir. 

Değerli milletvekilleri, fiyattan aşağı çekerim de
miyoruz. Bunun güç olduğu hususunun idraki için
deyiz. Hatta kaynak yaratmak için bir ölçüde zam
ları da gerekli, görüyoruz. Esasen, biz Milliyetçi De
mokrasi Partisi olarak seçim beyannamemizde bu
günden yarına refah vaat etmedik. Ancak bu ölçüle

re varan bir hayat pahalılığım da hiçbir zaman ta
savvur etmedik, öngörmedik. Bu oiçükre varan zam
lar tamamen bozulmuş bir ekonominin sonucudur. 
Halbuki» 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren Hükümet, 
ekonomiyi rayma oturtmak üzere bir dizi tedbirler al
mış ve bunlar da önemli ölçüde başarıya ulaşmış
tır. İktisadî Devlet Teşekküllerinin büyük bir kısmı 
zarardan kurtarılmış ve haltta kârlı duruma getirilmiş
tir.. Buna rağmen fevkalade tedbirler alarak bu te
şekküllerin türettiği mamullere ve hizmetlere hâlâ 
önemli ölçüde zatrnlaryapılmaktadır. Bu ekonomik, po
litika daha ne kadar devam edecektir? Vatandaşımız 
biraz olsun rahat nefes almayacak mıdır? Türkiye 
devamlı surette kemer sıkma politikasıyla mı karşı 
karşıya bırakılacaktır? 

ÖZDBMÖl PEHLİVANOÖLU (tzmir) — Peki 
ne yapmalı? 

ALÎ BOZER (Devamla) — Değerü milletvekille
ri zaman geldiğinde onu da arz ederim efendim. 

ÖZDBMÎR PEHLtVANOĞLU (ttzmir) — Lütfen. 
ALÎ BOZER (Devamla) — Bu vesileyle uygula

nan ekonomik politikanın elimize geçen sonuçlarına 
göre kısaca bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. 

Hükümetin başlıca hedefi enflasyonu aşağıya 
çekmektir. Bunu takdirle karşılarız. Ancak rakamlar 
enflasyonun aşağı çekilmiş olduğunu göstermiyor. 
Enflasyon oranı Aralık 1983'te yüzde 5,6; Ocak 1984' 
te yüzde 5,3; Şubat 1984l£e ise yüzde 4 civarında
dır. Üç aylık enflasyon oram yüzde 15 dolayında
dır. Şubat 1984 tarihinde enflasyon oranının bir öl
çüde düşmüş olması bizi aldatmamalıdır, Çünkü ge
çen yıl, yani Şubat 1983'te bu oran yüzde 1,6'dır. 

Geçen yılın aynı aylarına bakacak olursak, bu 
aylar rübariyte enflasyon oram bu oram bu yıldan 
daha da düşüktür. Faiz oranlarının artrrilmasına, üç 
aylık mevduata enflasyonun bu süre içinde aşağı 
çekileceği ümidiyle daha fazla faiz verilmesine rağ
men, ilk üç aylık dönem içinde enflasyon aşağı çe-
küernemiştir. Türk parasının yabancı paralar karşı
sındaki değer kaybı da kontrol artma almamamıştır. 
6 Kasım 1983'te 25» Türk Lirası olan dolar, 28 Şu
bat 1984 itibariyle 312,70 TL.'dır. Türk Lirası bu 
süre içinde yüzde 21 oranmda değer kaybetmiştir. 
Türk Lirasının değeri her gün düşmeye devam et
mektedir. Nitekim, 9 Nisan 1*984 tarihi itibariyle 
1 dolar 335 Türk Lirasıdır. Bu gidişle yıl sonunda 
dolar 440 lirayı geçecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bezer, tamamlayınız efen
dim. < 
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ALÎ BOZER (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Uygulanan yüksek faiz politikasına rağmen, top

lam mevduat hacminde de beklenen reel artış ger
çekleşememiştir. Mevduatta görülen artışın önemli 
bir kısmı, faizlerin anaparaya eklenmesinden kay
naklanmaktadır. Keza, protesto edilen senetlerin sa
yısı ve bankalarda geri dönmeyen paraların miktarı 
artmaktadır. 

Bu üç aylık dönem içinde ihracatta da beklenen 
gelişme kaydedlememiştir. Aralık İ983 tarihinde 
674 milyon dolar olan ihracatımız, Ocak 1984'te 
541! milyon dolara düşmüş, Şubatta ise ancak 600i 
milyon dolara yükselebilmiştir. 

Görüldüğü üzere bütün bu zamlara rağmen, geçen 
üç aylık dönem içinde ekonomide bir iyileşme mü
şahede edilmemektedir. Milliyetçi Demokrasi Par
tisi olarak temennimiz, Hükümetin ekonomik politi
kasının 'başarıya ulaşmasıdır; ancak dimizdeki ve
rilerin bu temennimizi teyit etmediğini görüyoruz. 
Buna karşılık yapılan zamlarla miHetimizin taham
mül gücü zorlanmakta ve bu ekonomik politikanın 
faturası işçiye, köylüye, çiftçiye, esnafa, memura, 
emekliye; hülasa bütün dar ve sabit gelirlilere çıka
rılmaktadır, 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, zamları ya
parken meseleye sadece matematiksel açıdan yaklaşıl
mamasını, konunun sosyal yönünün de dikkate alın
masının gerektiğini Sayın Özel Hükümetine duyurma
yı görev sayıyoruz. 

Hepinizi saygılarla selamlarım efendim. (HP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 2991 sayılı Kanunun, Anayasanın 89 uncu 

maddesi gereğince bir'daha görüşülmek üzere geri 
gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/387) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçi
yoruz. 

Gündemin sunuşlar kısmında, 28.3.1984 tarihli ve 
2991 sayılı Kanunun, Anayasanın 89 uncu maddesi 
gereğince bk daha görüşülmek üzere geri gönderil
diğine dair Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, 
okutup, bilgilerinize sunacağım ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 30 Mart 1984 tarih ve 84-02860 sayılı yazı

nız. 
İlgi yazınıza ekli olarak gönderilen ve T.B.M.M. 

Genel Kurulunca 28.3.1984 tarihinde kabul edilen 
•2991 sayılı «1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 
54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1136 Sa
yılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı hükümleri ile 1136 Sayılı 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 79 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanun» incelendi : 

7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Anayasası ile «Kamu Kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları» na ait yeni düzenlemeye gidilmiştir. 

Konuyla ilgili Anayasanın 135 inci maddesinde; 
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş

ları ve üst kuruluşlarının, kuruluş amaçları belirlen
miş, 

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî 
teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanla
rın meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti kaldırıl
mış, 

c) Meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçları dışın
da faaliyet göstermeyecekleri siyasetle uğraşamaya-
cakları, siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle or
tak hareket edemeyecekleri açıklanmış, 

d) Bu kuruluşların, kanunlarında gösterildiği şe
kilde Devletin İdarî ve malî denetimine tabi olduğu 
ve amaçları dışında faaliyet gösteren ve siyasetle uğ
raşan meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının gö
revine, mahkeme kararı ile son verileceği ve yerleri
ne yenilerinin seçileceği belirlenmiş, 

e) Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ül
kenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun 
huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belir
tilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin ön
lenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde mahallin en büyük mülkî amirine bu tür ni
telikte suç işleyen organları geçici olarak görevden 
uzaklaştırma yetkisi tanınmış ve bu kararların, da
yanakları ile birlikte üç gün içinde* mahkemeye bil
dirilmesi ve mahkemenin de görevden uzaklaştırma 
kararın yerinde olup olmadığına en geç on gün için
de karar vermesi hususları, 

Hüküm altına alınmıştır. 
Anayasanın 135 inci maddesinde yer alan bu amir 

hükümler doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşla
rına ait kanunlarda biran önce değişiklik yapmak 
amacıyla 28 Aralık 1982 tarih ve 2767 sayılı «Kamu 
Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında 
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Yetki Kanunu» çıkarılmış ve Yetki Kanununda be
lirtilen kapsam ve ilkeler doğrultusunda, çıkarılan 
kanun hükmünde kararnamelerle kamu kurumu nite
liğindeki meslek kuruluşlarına ait dokuz kanunda ay
rı ayrı düzenlemeler yapılmış ve Resmî Gazetede Ya
yımlanan Kararnameler, yayınlandıkları gün ayrıca 
Türkiye Büyük Millet Meclisine de sunulmuştur. 

Yüce Meclis bu tarihe kadar; 
1. 14.2.1984 tarih ve 2979 saydı «15.5.1957 ta

rih ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
18.5.1983 Tarihli 67 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 
6964 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 6.9.1983 Tarihli ve 87 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lü Hakkında Kanun» u, 

2. 14.2.1984 Tarih ve 2980 Sayılı «1512 Sayüı 
Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında 20.1.1983 Tarih ve 55 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1512 Sayılı No
terlik Kanunun iki maddesinin Değiştirilmesine Dair 
6.9.1983 Tarihli ve 80 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nuncu, 

3. 3.4.1984 Tarih ve 2993 Sayılı «9.3.1954 Ta
rih ve 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin 
icrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının 
Teşekkül Tarzına ve Göreceği tşlere 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» u, 

Görüşerek kabul etmiştir. 
Bu Kanunlarda yer alan müşterek bir hükme gö

re (14.2.1984 tarih ve 2979 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi ile değişik 6964 sayılı Kanunun 18 inci mad
desi), (14.2.1984 tarih ve 2970 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile değişik 1512 sayılı Kanunun 164 üncü 
maddesi), (3.4.1984 tarih ve 2993 sayılı Kanunun 19 
uncu maddesi ile 6343 sayılı Kanuna ilave edilen Ek 
1 inci madde); 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülke
nin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun 

10 , 4 . 1984 0 : 1 

huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belir
tilen temel- niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin ön
lenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde valiler, seçilmiş birlik organlarını geçici ola
rak görevden uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile bir
likte üç gün içinde ... fıkrada sözü edilen mahkeme
ye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma kara
rının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde incele
yerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün için
de verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğu
na mahkemece karar verilmesi halinde ... fıkra uygu
lanır...» 

Anayasanın- 135 inci maddesinin. 7 ve 8 inci fık
ralarına uygun olarak düzenlenen bu hüküm 2991 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinde fark
lı şekilde düzenlenmiştir. 

77 nci maddenin 10 uncu fıkrasında; 
«Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile 

birlikte üç gün içinde 5 inci fıkrada sözü edilen mah
kemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma 
kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde in
celeyerek ve savunma almak kaydıyla kararım en 
geç 10 gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın 
yerinde olduğuna mahkemece karar verilmesi halin
de 6 nci fıkra hükümleri uygulanır...» 

Hükmü benimsenmiştir. 
Adalet Komisyonu Raporunda da açıklandığı gi

bi, benzer kanunlardan farklı olarak; 
1. Mahkemeye savunma alma mecburiyeti geti

rilmiş, 
2. Mahkemenin bu konuda verdiği karar, kesin 

olmaktan çıkarılmıştır. 
Anayasanın 135 inci maddesinin son fıkrasında 

yer alan hüküm, valilik kararının belgeleri ile bir
likte mahkemeye intikal ettikten sonra en geç on gün 
içinde karara bağlanmasına amirdir. Maddede gerek 
valiler tarafından verilen kararın mahkemeye intika
li, gerekse mahkemenin vereceği karar süreye bağ
lanmıştır. Düzenlemede, konunun biran önce sonuç
landırılması amaçlanmaktadır. 

Yüce Mecliste meseleyi böyle kabul etmiş ve yu
karıda açıklandığı üzere kabul ettiği üç kanunda (ke
sin) deyimini kullanmıştır. 

Bilindiği gibi kanunların, eşitlik ve genellik ilke
lerine uygun olarak düzenlenmeleri gerekir. Anaya-
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sanın 10 uncu maddesinde, kanun önünde eşitlik il
kesi hükme bağlanmış, maddenin gerekçesinde konu 
ayrıntıları ile açıklanmıştır. 

Bu haliyle onaylanmak üzere gönderilen 2991 sa
yılı Kanunun yukarıda açıklanan gerekçeler karşısın
da Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa 

daha görüşülmesinde yasal zaruret görüldüğünden 
geri gönderilmiştir. 

Gereğini bilgilerinize sunarım. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — SEÇİMLER 

1. — Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üye
liğe seçim. 

BAŞKAN — Gündemin seçimler kısmına geçi
yoruz. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

Dışişleri Komisyonundaki açık üyelik için Halkçı 
Parti Grubunca Tekirdağ Milletvekili Sayın Selçuk 
Akıncı aday gösterilmiştir. Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Tarım 

Kredi Kooperatifleri Doğu Bölgesi Erzurum Birliği
ne bağlı kooperatiflere ilişkin Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6134) 

BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular 'kısmına 
geçiyoruz. 

Kars Milletvekili Sayın Halis Soylu'nun,' Tarım 
Kredi Kooperatifleri Doğu Bölgesi Erzurum Birliği
ne bağlı kooperatiflere, ilişkin Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Halis Soylu?.. Burada, 
Sayın Bakan .. Yok. 
Sayın Bakanın olmayışı nedeniyle sorunun görü

şülmesi ertelenmiştir. 
2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 

in, gençlik kuruluşlarında içki ve kumarın yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/38) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki sözlü soruyu da, 
5.4.1984 tarihinden itibaren 10 gün sonra cevaplan
dırılacağından geçiyoruz. 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya
net Vakfına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/39) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada Ordu Milletvekili Sa
yın Bahriye Üçok'un, Diyanet Vakfına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Üçok?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
4. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yaş 

meyve ve sebzelerin dış pazarlamasında karşılaşılan 
sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/40) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada İzmir Milletvekili Sa
yın Hüseyin Aydemir'in, yaş mevya ve sebzelerin dış 
pazarlamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Hüseyin Aydemir?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemimizde görüşülecek 

başka konu kalmamıştır. Sözlü soruları ve 10.4.1984 
tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve basılıp dağı
tılmış bulunan 26 sıra sayılı Kanun Tasarısını sıra
sıyla görüşmek için 11 Nisan 1984 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 15,4© 

<mm*t 

. V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Ziraat Odaları delege seçimlerine ilişkin soru
su ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazıtı cevabı. (7/54) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım, Orman ve Köy İşleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
dilerim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 
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Balıkesir Ziraat Odaları delege seçimlerinde usul
süzlük yapıldığı yerel gazetelerde ileri sürülmüştür. 
(Bkz. Balıkesir Ekspres, 19 Ocak 1984, Sayı 25.3-
4487). 

Bu konuda Tarım, Orman ve Köy işleri Bakan
lığınca bir tahkikat yaptırılmış mıdır? Yaptırılmışsa 
sonucu ne olmuştur? 

T. C. 
Tarım, Orman ve Köy işleri 

Bakanlığı 6 . 4 . 1984 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : öKM-2-377 
Konu : Yazılı soru önergesi cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
N ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 6 Mart 1984 tarih ve 7/54-885/ 
02156 sayılı yazıları. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil tara
fından Bakanlığımıza yöneltilen «Balıkesir Ziraat 
Odaları Delege Seçimlerine İlişkin» yazılı soru öner
gesinin cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım, Orman ve Köy işleri 
Bakanı 

Bahkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in ya
zılı soru önergesinin cevabı. 

Soru : 
Balıkesir Ziraat Odaları delege seçimlerinde usul

süzlük yapıldığı Yerel Gazetelerde ileri sürülmüştür. 
(Bkz. Balıkesir Ekspres, 19 Ocak 1984, Sayı 25.3-
4487). 

Soru : 

1. Memleketimizde; 

Et mamulleri : 
Su ürünleri : 
Süt ve mamulleri : 
Yem konusu ve sanayii 
Şeker ve şekerli mamuller : 
Un ve unlu maddeler 
Çay üretimi konusu : 
içki mamulleri : 

1 < | , 4 . 1 9 8 4 0 : 1 

Bu konuda Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlı
ğınca bir tahkikat yaptırılmış mıdır? Yaptırılmışsa 
sonucu ne olmuştur?. 

Cevap : 
Balıkesir Ziraat Odası delege seçimleriyle ilgili 

olarak, Bakanlığımın talimatı üzerine Balıkesir Vali
liğince gerekli inceleme yapılmıştır. 

15.1.1984 tarihinde Merkez ilçeye bağlı 110 köy 
ve 24 mahallede delege seçimleri gerçekleştirilmiştir. 

Sami SÖZAT'ın Merkez Yıldırım Mahallesi ile 
Işıklar köyünde kayıtlı aza olduğu, seçimlere iştirak 
ettiği Yıldırım Mahallesinde 5 oya karşılık 3 oyla se
çimi kaybettiği, Işıklar köyünde ise kendisinin oy kul
lanmadığı halde seçime iştirak eden üyelerce 1 oya 
karşılık 13 oyla gıyaben seçildiği anlaşılmıştır. 

Bilahara, Ziraat Odası Başkam seçilen Sami Sö-
zâ t, Balıkesir Belediye Başkanlığına bir Siyasî Par
tiden aday olduğu için bu görevinden istifa etmiş
tir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım, Orman ve Köy işleri 
Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, gıda maddeleri üreten kuruluşların yeniden dü
zenlenmesine ilişkin sorusu ve T arım t Orman ve Köy 
İşleri Bakanı H._ Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı. 
(7159) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım, Orman ve Köy iş

leri Bakam tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

gıda maddelerinden, 

Et ve Balık Kurumunca 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce 
Süt Endüstrisi Kurumunce 
Yem Sanayii A.Ş. nce 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nce 
Toprak Mahsulleri Ofisince 
Çay Kurumunce 
Tekel Genel Müdürlüğünce 
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ilgilenilmekte, üretilmekte veya yönlendirilmektedir. 
Bunların her birinin kuruluş kanunları (var veya 
yok), görevleri konularındaki uğraş amaçları ayrı 
ayrıdır. 

Acaba bu kuruluşları, görev, amaç, kuruluş biçi
mi bakımından yetki ve sorumlulukla da donatmak 
suretiyle yeniden düzenlemeyi düşünüyor musunuz? 

2. Ayrıca, saptanacak kurallara göre; 

a) Bitkisel yağların da sahibi olabilecek, bir ku
ruluş (örneğin Yağ Kurumu) ve 

b) Sebze ve meyve konuları ile ilgilenecek ve 
bu ürünlerimizin değerlenmesini, her mevsim bulu
nabilmesini sağlamak bakımından soğuk hava tesis
leri de yapacak, bir (Sebze - Meyve İşlemleri Kuru
mu) kurmayı düşünür müsünüz? 

Not : «Bu kuruluşlar Bakanlık bünyesinde fazla 
teknisyen ve memurlarla oluşturulabilir.» 

Soru : 

1. Memleketimizde; 

Jüt mamulleri : 
Su ürünleri : 
Süt ve mamulleri : 
Yem konusu ve sanayii : 
Şeker ve şekerli mamuller : 
Un ve unlu maddeler : 
Çay üretimi konusu : 
İçki mamulleri : 

ilgilendirmekte, üretilmekte veya yönlendirilmektedir. 
Bunların herbirinin kuruluş kanunları (var veya yok), 
görevleri konularındaki uğraş amaçları ayrı ayrıdır. 

Acaba bu kuruluşları, görev, amaç, kuruluş biçi
mi bakımından yetki ve sorumlulukla da donatmak 
suretiyle yeniden düzenlemeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap : 
1. Soruda isimleri belirtilen kuruluşlardan Su 

Ürünleri Daire Başkanlığının dışındakiler, 2929 sa
yılı İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî 
Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili Kanun Hük
münde Kararnameler gereğince yeniden düzenlenmiş
lerdir. 

Bu yeni düzenlemeler cümlesinden olarak; 
a) Et ve Balık Kurumu, 2929 -sayılı Kanun ve 

115 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 

T. C. 
Tarım, Orman ve Köy İşleri 

Bakanlığı 6 . 4 . 1984 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-595 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

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

Dairesi Başkanlığının 23.3.1984 tarih ve 7/59-904/ 
02292 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen «Gıda Maddele
ri Üreten Kuruluşların Yeniden Düzenlenmesi» hak
kındaki yazılı soru önergesinin cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım, Orman ve Köy işleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesinin cevabı. 

gıda maddelerinden, 

Et ve Balık Kurumunca 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce 
Süt Endüstrisi Kurumunca 
Yem Sanayii A.Ş. nce 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nce 
Toprak Mahsulleri Ofisince 
Çay Kurumunca 
Tekel Genel Müdürlüğünce 

yeniden düzenlenmektedir. Kurumun Balıkçılık Mü
essesesi bulunmakta olup Bursa Soğuk Depoculuk 
Ltd. Şti. bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. 

b) Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 2929 sayılı 
Kanun gereğince kurulan Türkiye Tarım Ürünleri 
Kurumunun Müesseseleri haline getirilmiştir. Soya 
Sanayii Müessesesi de Sümerbank'tan alınarak bu 
kuruma bağlanmıştır. Aynça zeytinyağı üretimi ile 
iştigal eden Güneydoğu Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yem 
Sanayi TAŞ. ve Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. bu 
kuruma bağlı ortaklıklar haline getirilmişlerdir. 

c) Toprak Mahsulleri Ofisi de 2929 sayılı Ka
nun ve 113 sayılı Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
mündeki Kararname gereğince yeniden düzenlenmek
tedir. Unculuk ile uğraşan Aksaray Azmi Millî T.A.Ş. 
Ofisin bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. 
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d) Su .Ürünleri Daire Başkanlığı, Bakanlığımı
za bağlı kuruluşlardan olup, 14.12.1983 g(in ve 18251 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
Tanrım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri hakkında .183 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnamede görevleri yeniden belirlenmiştir. 

Soru : 
2. Ayrıca, saptanacak kurallara göre; 
a) Bitkisel yağların da sahibi olabilecek bir ku

ruluş (örneğin Yağ Kurumu) ve 
b) Sebze ve meyve konuları ile ilgilenecek ve bu 

ürünlerimizin değerlenmesini, her mevsim bulunabil
mesini sağlamak bakımından soğuk hava tesisleri de 
yapacak, bir (sebze - meyve işlemleri kurumu) kur
mayı düşünür müsünüz? 

Cevap : 
2. Birinci sorunun cevabında da ifade edildiği 

üzere Soya Sanayii Müessesesi Tarım Ürünleri Ku
rumunun bir Müessesesi haline getirilmiş, zeytinyağı 
ile iştigal eden Güneydoğu Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 
adı geçen Kuruma bağlı ortaklık olmuştur. 

Bitkisel yağ konusunda hizmet vermekte olan 
Kooperatif Birlikleri ve özel sektör, çalışmaları ile 
ihtiyacı karşılamaktadırlar. Bu sebeple «Yağ Kuru
mu» adı altında bir kuruluşun meydana getirilmesi
ne şimdilik ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Bakanlığımız, sebze ve meyve konusunda üretim, 
muhafaza ve pazarlama gibi konularda bazı çalışma
lar yapmakta, paketleme evi (packing House), soğuk 
hava depolan ve bazı değerlendirme işletmelerinin 
Dünya Bankasından temin edilen kredilerle müteşeb-
bislerce kurulmasını sağlamaktadır. Bu sebeple, bir 
kurum kurulmasına lüzum görülmemektedir. 

Tarım, tarımsal sanayi ve İktisadî Devlet Teşek
külleri konusunda takip edeceğimiz politikalar Hü
kümet Programımızda ana esaslar itibariyle belirtil
miştir. 

Aarz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Deniz
yollarının Yalova, İstanbul expres seferleri yaz tarife
sine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy'un yazılı cevabı, (7/60) 

Türkiye Büyük Mİlet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sonımun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yapılı olarajc cevaplandu;ılmasını saygılarımla dile
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşü Ü]ker 

Denizyollarının yaz tarifesinde Yalova'nın istan
bul'a expre* seferleri Kabataş İsketesine^ yanaşmakta
dır. Bu vapurun yolcularının Jbüyük bölümünün işi 
Eminönü - Beyazıt (bölgesinde olduğundan çoğunun 
da ellerinde eşya bulunduğundan Beyazıt - Kabataş 
arasında dolmuş ve taksiye binmek zorunda kalmak-* 
tadırlar£ Büyük zaman ve para kaybına uğramakta
dırlar. 

Yaz tarifesi yapılırken bu durumun göz önünde 
bulundurulması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 9 Nisan 1984 

Liman ve Deniz İşleri 
Genel Müdürlüğü1 

Sayı : Dz. Ulş. Dai. Bşk./84/210/l 168-6633 

Konu : Yalova - İstanbul Expres 
seferleri yaz tarifesi. 

. • • • ; « • • 

T. B. M. M. Başkanlığına 
tlgi : a) T.B.M.M. Genel Sek/nin 23.3.1984 gün 

ve 7/60-909/02316 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar TeV Dai. 
Bşk.'nin 29.3.1984 gün ve KK.T.D. 18/106-100/03177 
sayılı yazısı. 

Yalova expres seferlelfİnin, yaz tarifesi uygulama^ 
sunda Kabataş yerine Eminönü rıhtımına yanaştırıl-
ması hususundaki ilgi <a) ve (b) yazı eki İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in soru önergesi incelen
miştir. 

TÜDEK Şehit Hatları gemileriyle günde taşman 
yaklaşık 300 ÖOO'nin üzerinde yolcunun 1% 75'i pik 
saatlerde yolculuk etmektedir. 

Yalova - Çınarcık iskelelerinin İstanbul ile bağ
lantıları sabah ve akşam saatlerinde yolcuların vası
ta sıkıntısı çekmeyecekleri bir şekilde yapılmakta olup 
yolcular Kabataş İskelesinde indirilmektedir. 
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Eminönü'nde bulunan iskeleler bugün dahi ihtiya
ca cevap verebilecek nitelitke değildir. Eminönü'ne 
her gün Boğaz, Üsküdar, Kadıköy ve Adalar'a pik 
saatlerde bazı hatlarda her 10-15 dakikada sefer dü
zenlenmektedir. Ayrıca, Eminönü'den her sabah 
BandırmaVa feribot seferlerine ilaveten haftanın 
muayyen günlerinde Mudanya'ya da gemi kaldırıl
maktadır. Bu durum da Eminönü - Karaiköy deniz 
sahası içinde yoğun bir deniz trafiğinin meydana gel
mesinle sebep olmaktadır. 

Yolcuların büyük bir kısmı Eminönü'ne gelmeyi 
istemektedirler. Kış aylarında bu istekler kısmen kar
şılanmakta ise de yaz aylarında Adalar ve Yalova'da 
nüfusun çoğalmasına paralel olarak gemi sefer adet
leri de artırılmakta ve bu durum anılan yöre yolcu
larının bir kısmının da Kabataş'tan tahliyesini zaru
ret haline getirmektedir. 

Bilginize arz ederim.. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakam 
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I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5, 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Tarım 

Kredi Kooperatifleri Doğu Bölgesi Erzurum Birliği
ne bağlı kooperatiflere ilişkin Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 
in, gençlik kuruluşlarında içki ve kumarın yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/38) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya
net Vakfına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/39) 

4. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yaş 
meyve ve sebzelerin dış pazarlamasında karşılaşılan 
sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/40) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 




