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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 163 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 132 

A) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması Önerge
leri 132 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk ve 12 arkadaşının, A.B.D. Temsilci
ler Meclisinin Türkiye ile ilgili kararı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ICO ve 
l'Öl" inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/4) 132:133 

B) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk ve 12 arkadaşının Genel Görüşme 
önergesinin okunmasını müteakip hemen ön-
görüşmelerine başlanması ile; Genel Görüşme 
açılması kararlaştırıldığı takdirde İçtüzüğün 
101 inci maddesi gereğince konunun Günde
min «özel Gündemde Yer Alacak İşler» kıs
mında yer alması ve Genel Görüşmeye karar-
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dan itibaren 48 saat sonra hemen başlanması 
ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süre
sinin uzatılmasına dair Danışma Kurulunun 
24 numaralı önerisi 133:134 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 134 

A) Öngörüşmeler 134 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk ve 12 arkadaşının, A.B.D. Temsilci
ler Meclisinin Türkiye ile ilgili kararı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün ICO ve 
1Ö1 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/4) 134:148 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 148,163 

A) Sözlü Sorular ve Cevaplan 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, Amik Ovası sulama proje
sine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/114) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, seçimlerde oy kullanamamış vatandaşla
rın affedilip affedilemeyeceğine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/118) 
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3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Devlet İhale Kanunundan doğan ihale 
fiyat farklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/119) 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, işlerine son verilen ve yeni alınan perso
nel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/120) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, işlerine son verilen ve yeni alınan perso
nel sayısına ilişkin Tarım, Orman ve Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 

6. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/122) 

7. — îstâftbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın. 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası ile yöredeki 
kum depolarının başka bir yere nakline iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/123) 

8. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi 
ve Ticaret A. S.'deki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Devlet Demiryolları personelinin yiye
cek vardırruna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

10. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan İli köylerinin elektrik sorununa 
niştin F.nerji ve Tabiî Kavnaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/128) 

11. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İli içme ve kullanma suyu 
ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kalknalklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Televizyonda yayınla
nan Kıbrıs belgeseline ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/131) 
,_.. 13. — Adana Milletvdkili Cüneyt Can ver'. 
in, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanın
ca ucuz gıda satışı yapan dükkânların tahli-
ve edilmesine ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/132) 
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14. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkı-
lıç'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun ©bonele
rine karşı tutumuna lilişlkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/133) 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, belediye teşkilâtı olmayan köylerde ispir
tolu içfki satışlarının yasaklanmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/134) 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, pasaport a'lrna'k için müracaat eden vatan
daşların durumunu incelemek üzere kuruldu
ğu iddia edilen komisyonun tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

17. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, 
İskenderun Demir - Çelik İşletmelerinden 
ihraç kaydıyla alınan küçük demirlerin işlene
rek iç piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) 

18. — Edirne Milletvekili Muhittin Yü-
dırım'ın, ayçiçeği ürünü taban fiyatının artı
rılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/137) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Doğu Anadolu Bölgesine veri
len yatırım teşvik belgelerine 'ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/138) 

20. — İzmir Milletvekilli Rüştü Şaridağ'ın, 
Hükümetin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki 
yolsuzluk ile ilgili tutumuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/139) 

21. — Adana Milletvekili Cüneyt Cart-
ver'in, 17.8.1984 tarihli gazetelerde yer alan 
'demokrasi ile ilgili beyanına ilişkini Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/140) 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, bazı tarım ürünlerinin taban 
fiyatına ilişlkin Devlet Bakanı ve Baştbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/141) 

23. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Şanlıurfa Tünelinin yapımına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/142) 

24. —İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul - Beş'iktaş Evlendirme Daire
sinde pazar günü kıyılan bir nikâha ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
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25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, gübreye yapılan son zaimma 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/144) 151 

26. — İstanbul (Milletvekili Sabit Batum-
lü'nun, Kapıkule Gümrük Kapısındaki ka
çakçılık olaylarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 151: 

152 

27. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Eruh ve Şemdinli çevresinde nneydan'a 
gelen anarşik olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/146) 152 

28. — istanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Hükümete intikal eden yolsuzluk dos
yalarına ilişlkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/147) 152 

29. — istanbul Milletvekili Sabit IBatum-
lu'nun, bir bankanın genel müdürünün yap
mış olduğu düğüne ilişkin Devlet Balkanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/148) 152 

30. — istanbul Milletvekili Sabit Batum* 
lu'nun, istanbul - Pendik - Kadiköy sahil yo
lunun yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 152 

31. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mi-
maroğlu'nun, resmî ihalelere ilişlkin sözlü so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı ismail 
Safa Giray'ın cevabı (6/150) 152:154 

32. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mi-
maroğlü'nun, Siirt İM «Hesko» suyunun iha
lesine tilişlkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/151) 154 

33. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, «Bağ - Kur isteğe Bağlı Sigortalılık Yö
netmeliği» ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/152) 154 

34. — Sinop Milletvekili Halit Barış 
Çan'ın, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mundaki tayin ve nakillere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/155) 154 

35. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Kapıkule operasyonuna ilişlkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/156) 154 
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B) Yazılı sorular ve cevapları 163 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmıi Nalbant-

oğlu'nun, tarım kesimine verilen kredilere iliş
kin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanından 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı ismet Kaya Erdim'in yazılı ceva
bı (7/136) 163:164 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, yurt dışında çalıştıktan sonra ülke
mize dönen vatandaşlara sağlanacak kolaylık
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli' 
nin yazılı cevabı (7/146) 164:166 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbant-
oğlu'ınun, Sümerbank mamullerinin satış or
ganizasyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazık esvabı 
(7/152) 166:172 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Kadastro planlaması yapılmamış id
lere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/153) 173: 

176 

5. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan Devlet Hastamesine ilişkin sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet 
Aydm'ın yazılı cevabı (7/162) 177:178 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, toplu iş sözleşmelerinin gecikme 
medenilerine ilişkin sorusuna ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
yazılı cevabı (7/166) 178:179 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Millî Savunmada Sivil memurluktan 
emekli olanların tedavilerine ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün yazı
lı cevabı (7/169) 179:180 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, ülkemizdeki petrol rafinerilerine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Cemal Büyükbaş'ın yazılı cevabı 
(7/173) 180:181 

9. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Ankara - Yozgat - Sivas hattına 
demiryolu yapılmasına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve iskân Bakanı ismail Safa Giray'ın 
yazılı cevabı (7/177) 181 
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10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'mun, Erzurum deprem bölgesinde yeni
den hasar tespiti yaptırılmasına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/178) 181:183 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanlt-
oğhı'nun, Erzurum îline bağlı bazı ilçelerde 
meydan gelen elektrik arızalarına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı Cemal 
Büyükbaş'ın yazılı cevabı (7/180) 183:184 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Doğu Linyitleri İşletmesi Müessese 
Müdürüne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Balkanı Cemal Büyükbaş'ın yazılı 
cevabı (7/181) 184:190 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Ankara, İstanbul ve Erzurum illeri
ne yapılan kömür tahsislerine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakamı Cemal 
Büyükbaş'ın yazılı cevabı (7/189) 190:192 

TBMM Genel Kurulu 4.9.1984 Salı günü saat 
15.O0Tte açıldı. 

Devlet Bakanı Sudi N. Türel, mütekabiliyet esası 
olmadan yabancıların mülkiyet edinmelerine dair 
gündem dışı bir açıklamada bulundu. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu, özal Hükü
metinin devam ettirmekte olduğu ekonomik program 
gereği vatandaşların içinde bulunduğu bunalımın iç
yüzü hakkında, 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen fındık 
taban fiyatı hakkında, 

Afyon Mületvekili M. Şükrü Yüzbaşıoğlu da, 26 
Ağustos Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkumandan
lık Meydan Muharebesi törenleri nedeniyle TRT Ku
rumunun görevleri hakkında; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
2-4 Eylül 1984 tarihleri arasında İsviçre'ye, 4-7 

Rvlül 1984 tarihleri arasında Federal Almanya'ya gi
decek olan.Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar 

Sayfa 
VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİ YLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 155 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü Teşkilat ve Görevleri Halkkırida Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/523) (S. Sayısı : 101) 155 

2. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/501) (S. Sayısı : 112) 155:161 

3. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Ba
kanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilnıesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (1/106, (1/500) (S. Sayısı : 113) 161:163 

Başbakanlığa Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
1. Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

TBMM Dilekçe Komisyonunun 18 üyeden oluş
masına ve siyasî parti gruplarına düşen üye dağılımı
na dair 22 numaralı, 

4 Eylül 1984 Salı günü birleşimin çalışma süresi 
içinde, gündemin «Kanun tasarısı ve teklifleriyle kö- -
misyonlardan gelen diğer işler» kısmındaki işlerden 
sadece 1, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu sıralardaki tasan ve 
tekliflerin görüşülmesine dair 23 numaralı; 

Danışma Kurulu önerileri kabul edüdi. 
Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde be

lirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi de kabul edildi. 

Türkiye - Kore ve 
Türkiye - Japonya dostluk grupları kurulması hak

kındaki ilgili müteşebbis heyetlerin, istemlerinin uygun 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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bulunduğuna ve müteşebbis heyetlerin listelerine dair I 
Başkanlık tezkereleri kabul; 

Türkiye - Endonezya, I 
Türkiye - isveç, I 
Türkiye - Norveç, I 
Türkiye - Amerika ve I 
Türkiye - Kanada dostluk gruplarının kurulması I 

hakkındaki ilgili müteşebbis heyetlerin istemlerinin I 
uygun bulunduğuna ve müteşebbis heyetlerin listele- I 
rine dair Başkanlık tezkereleri ise reddolündu. I 

Meclis çalışmalarına 11 Eylül 1984 tarihinden baş- I 
lamak üzere 10 gün ara verilmesine dair Anavatan I 
Partisi Grubunun önerisi kabul edildi. I 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, I 
Holding - Banka bütünleşmesine ilişkin Maliye ve I 
Gümrük Bakanından (6/153), I 

istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk'ün, I 
ekonomiyi güçlendirme amacına dayanan dış gezilere I 
ilişkin Başbakandan (6/154) I 

Sözlü sorularına Devlet Bakanı ve Başbakan Yar- I 
dımcısı ismet Kaya Erdem cevap verdi. I 

istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Trakya I 
Yağlı Tohumlar Birliğinin özel teşebbüse ucuz fiyatla I 
ayçiçeği sattığı iddiasına ilişkin sözlü sorusuna (6/117) I 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral cevap I 
verdi; soru sahibi de karşı görüşlerini açıkladı. I 

Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgü'in, tarım I 
kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre isteklerine I 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113), soru I 
sahibi ikinci defa Genel Kurulda hazır bulunmadığın- I 
dan, düştü. I 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' I 
nun," Amik Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve I 
Tabiî Kaynaklar Bakanından (6/114), I 

• istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Zeytinburnu I 
Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depolarının baş- I 
ka bir yere nakline ilişkin Başbakandan (6/123), I 

Balıkesir Milletvekili . Davut Abacıgü'in, Devlet I 
Demiryolları personelinin yiyecek yardımına ilişkin I 
Ulaştırma Bakanından (6/126), I 

Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Erzincan I 
ili köylerinin elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Ta- I 
biî Kaynaklar Bakanından (6/128), I 

ıSözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku- I 
rulda. hazır bulunmadığından, I 

I Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, 
Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi v& Ticaret A.Ş.'deki 

I yolsuzluk iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/124) de, soru sahibi 
I Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya 
I mahsus olmak üzere; 
I Ertelendiler. 

I îstaribul Milletvekili Sabit Batumlu'nun : 
I Seçimlerde oy kullanamamış vatandaşların affe-
I diüp affedilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından 

(6/118), 

I Devlet ihale Kanunundan doğan ihale fiyat fark-
l larına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından (6/119), 
I" işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısı-
I na ilişkin Ulaştırma Bakanından (6/120), 
I işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısı-
I na ilişkin Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanından 

(6/121), 

I Bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başba-
I kandan (6/122), 

I Sözlü soru önergeleri de soru sahibinin birden 
• fazla önergesinin gündemde yer alması nedeniyle, 
I içtüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelendi. 

I Bir önceki birleşimde görüşülmesine başlanan, 
I Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö-
I revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
I Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

(1/523) (S. Sayısı : 101) ile 

I Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1.978, 1979, 
I 1980, 1981 ve İ982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
I Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildi-
I rimlerinin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
I Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 

3/132; 1/313, 3/133; 1/314, 3/366; 1/315, 3/367; 1/3Î6, 
3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayısı : 89), 

I Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda 'hazır bu-
I lunmamaları nedeniyle ertelendiler. 

I Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Verilmesine 
I Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulunduğu Hak

kında (1/486) (S. Sayısı: 92), 

I 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Münasebetler 
I Hakkında Viyana Mukavelesine Katılmamızın Uy-
I gun Bulunduğuna Dair (1/496) (S. Sayısı : 93), 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Ara
sında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan Sosyal Gü
venlik Genel Sözleşmesinin Ek Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/466) (S. Sa
yısı : 94), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki Nihaî 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında (1/461) (S, Sayısı: 95); 

Kanun tasarılarının maddeleri kabul edildi, tüm
leri açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonuçlarına gö
re kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

Tasarılar 
1. — 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz

zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanunla Ek Kanunun 
1 inoi Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı (1/599) (Millî Savunma Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.9ı 1984) 

2. — islâm Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti 
Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı (1/60O) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ıgeliş tarihi : 
19.9.1984) 

3. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 116 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı (1/601) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.9.1984) 

4. — Dilekçe Hakkının Kullanılma Biçimine Dair 
Kanun Tasarısı (1/602) (Anayasa Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.9.1984) 

5. — 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/603) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.9.1984) 

Teklif 
1. — Hatay Milletvekili AbdurraJhman Demirtaş' 

in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/141) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geüş tarihi : 11.9.1984) 

Tezkereler 
1. — Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığının 1978 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 

Bu birleşim için gündemde görüşülecek başka ko
nu kalmadığından alınan karar gereğince 25 Eylül 
1984 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üzere birle
şime saat 18.05'te son verildi. 

, Başkan 
Başkanvekili 

Yıldırım Akbulut 

Kâtip Üye Kâtâp Üye 
Hatay Çankırı 

Mustafa Murat Sökmenoğlu Saffet Sakarya 

Başkanlığı Tezkeresi (3/521) (Sayıştay Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1984) 

2. — Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının 1979 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi (3/522) (Sayıştay Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1984) 

." 3. — Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının 1980 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait 

/ Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi 3/523) (Sayıştay Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1984) 

4. — Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu 
'Müsteşarlığının 1980 Bütçe Yık Kesinhesabına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/524) (Sayıştay Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1984) • 

.5. — Celâl Bayar 'Bay Hakkındaki ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesin© Da'ir Başbakanlık Tezkeresi 
(3/525) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20,9.1984) 

6. — Osman Yılmaz, Muhsin Kehya ve Mustafa 
Gülnar Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine Geti
rilmesinle Daık Başbakanlık Tezkeresi (3/526) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa ıgeliş tarihi : 21.9.1984) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

gazetelerde yer alan Devlet yönetimliyle ilgili 'beya
nına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/157) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.9.1984) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
21 . 9 . 1984 Cuma 
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2. — 'Hatay Milletvekili Abdurranman Demir-
taş'ın, müstehcen yayınlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/158) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.9.1984) 

3. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, ülke
mizi ziyaret eden 'bir Prens onuruna yerilen yemeğe 
ilişkin Başbakandan sözılü soru önergesi (6/159) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.9.1984) 

4. — Malatya Mıilletvelkili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) (Başkanlığa geliş 
tarihli : 19.9.1984) 

5. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümetin izlediği dış politikaya ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/161) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19.9.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Hükümete yöneltilen soru önergelerinin zama
nında cevaplandırılmamışına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/195) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.9,1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Sinop ve Erzurum illerindeki hastanelere ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/196) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.9.1984) 

3. — istanbul Milletvekili Yılmaz Ilışan Hastürk' 
ün, Gümrük Teşkilatına yapılan atamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önerge
si (7/197) (Başkanlığa geliş ıtarihi. : 10,9.1984) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nün, Hınıs - Varto deprem konutlarına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/198) (Başkanlığa geliş tarihi : 10,9,1984) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Hınıs İlçesinde arkeolojik kazı yap
tırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından ya
zılı soru önergosi (7/199) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.9,1984) 

6. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün, yurt dışı seyahatiyle ilgili açıklamalarına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/200) (Başkan
lığa geliş tarihi : 11.9.1984) 

7. — Erzurum MMetvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum yöresindeki linyit ocaklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/201) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1984) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğhı' 
nun, Erzurum ve civarındaki petrol arama çalışmala
rına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/202) (Başkanlığa geliş tarihi : 11,9.1984) 

9. — Hatay Milletvekili Abdurrahıman Demir-
taş'ın, Hatay'da açılması düşünülen iplik fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/203) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.9.1984) 
- .101. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Ankara - Mamak İlçesindeki bir caminin dış 
kapısındaki yazıya ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/204) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.9.1984) 

11. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, Amerika 'Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye karşı 
tutumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/205) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1984) 

12. — izmir Milletvekili Yılmaz önıen'in, ülke
mizi ziyaret «eden bir Prensin ağırlanma şekline iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/206) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14,9.1984) 

13. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Hükümetçe ilan edilen taban fiyatlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/207) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1984) 

14. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, bu
güne kadar verilen tapu tahsis belgelerinin sayısına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/208) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1984) 

Genel Görüşme önergesi 
1. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk 

ve 12 arkadaşının, ABD Temsilciler Meclisinin Tür
kiye ile İlgili kararı konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12.9,1984) 
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25 . 9 . 1984 Sah 

Tasarılar 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği 'ile 

Bağdaşmayan Görev ve İşler Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/604) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 24.9.1984)-

2. — Kamu Taşıtları Kanunu Tasarısı (1/605) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 24.9.1984) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars Et 

Kombinasfna ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 21.9.1984) . 

2. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
«Dünya gençlik yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.9,1984) 

3. — Kırklareli Milletvekilli Erol Ağagu'in, Fis-
kobirlik Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 21.9.1984) 

4. — Sinop M'illetvekili Halit Barış Çan'ın, işko
lu ve işyeri düzeyinde toplu sözleşme yapma yetkisi 
verilen sendikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) (Başkan
lığa geliş tarihi : 21.9.1984) 

BİRİNCİ OfURUM 
Açılma Saati : 15.00 . * 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri SAĞLAR (lç<M), Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 3 üncü Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 12 arkadaşının, ABD Temsilciler Meclisinin Tür
kiye ile ilgili kararı konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8J4) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

«Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları» kısmında 
yer alan 8/4 esas numaralı İstanbul Milletvekili Yıl
maz İhsan Hastürk ve 12 arkadaşının Amerika Bir
leşik Devletleri Temsilciler Meclisinin Türkiye 'ile il
gili kararı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş

me açılmasına 
okutuyorum : 

ilişkin önergesi vardır. Bu önergeyi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ABD Temsilciler Meclisinde 10 Eylül 1984 günü 

kabul edilen bir tasarı ile «24 Nisan Tarihinin İn
sanın insana Zulüm Günü» olarak ilah edilmesi be
nimsenmişti, 

Doğrudan doğruya, Türk Milleti hedef alınarak, 
alınan bu haksız ve yaralayıcı karar, aynı zamanda 
tarihî gerçekleri de çarpıtıcı niteliktedir. Tamamen 
Ermeni iddialarına dayalı olarak alınan bu karar, 
ABD seçimleri için politikacıların «Çirkin politik ya
tırımı» olarak tarihe geçecektir. Ancak, milletimizi 
yürekten yaralayan, Yüce Parlamentomuza büyük 
sorumluluk yükleyen bu karara karşı, ivedi harekete 
geçme zorunluluğumuz doğmuştur. 
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Bu karar, bir Dışişleri açıklaması ile geçiştirile
cek olay değildir. «Üzücü» demekle iş bitmiyor. De
vamlı olarak «Kanları yerde kalmayacak» diye açık
lama yapılırken, diplomatlarımız katledilmekte, asıl 
insan zulmünü yapan Ermeni teröristler, biz elimiz 
kolumuz bağlı durdukça şımarmakta, gemi azıya al
maktadır. ' 50 milyonluk büyük Türk Milletine ve 
güçlü Türk Devletine yaraşır şekilde hareket etme
mizin zamanı'gelmiş, hatta geçmiştir. 

Mademki, bu konu ilk kez bir meclisin çatısı al
tında karara bağlanmaktadır, öyleyse Türkiye Büyük 
Millet Meclisi de tatilde kalamaz, derhal toplanır ve 
buna karşı gerekli olan kararı alıp dünya kamuoyuna 
açıkça ilan eder. 

Olmayan bir şey için korkumuz olmayacağına gö
re, insanın insana zulüm günü ilan edenlerden asla 
korkmadığımızı ispat etmek zorundayız. 

Koskoca bir kıtada, o toprakların hakikî sahibi 
olan Kızılderililerin soykırımla yok edilmesini unut
turmak isteyenler, hiçbir zaman zulüm yapmayan 
Türk Milletine hakaret eden bir karar alma hakkına 
sahip olamazlar. Aynı ABD içinde, zencilere yapı
lan zulüm ve işkencenin, insanları esir pazarlarında 
tezgâhlamanın hesabı sorulmuyor da, binlerce kilo
metre uzaktaki yalana dayalı bir Ermeni olayının he
sabı sorulmak isteniyor. 

Tüm bu gerçekler karşısında, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, içtüzüğün 1.00 üncü maddesi gereğince 
«Genel Görüşme» için toplantıya çağrılmasını ve gö
rüşmeler sonunda Amerikalıların yaptığı zulme karşı 
24 Eylül günü, «Kızılderili Soykırımı ve Zencilere 
Yapılan İşkenceleri Kınama Günü» ilan edilmesi ka
rarının alınmasını saygılarımızla arz ederiz. (Alkışlar) 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Musa Ateş 
Tunceli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

H. Banş Can 
Sinop 

Mehmet Sabit Erol 
Hakkâri 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Arif Toprak 
Niğde 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Cüneyt Canver 
Adana 

M. Seyfı Oktay 
Ankara, 

Lezgin önal 
Hakkâri 
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B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 12 arkadaşının Genel Görüşme önergesinin okun
masını müteakip hemen öngörüşmelerine başlanması 
île; Genel Görüşme açılması kararlaştırıldığı takdirde 
İçtüzüğün 101 inci maddesi gereğince konunun Gün
demin «özel Gündemde Yer Alacak İşler» kısmında 
yer alması ve Genel Görüşmeye karardan itibaren 48 
saat sonra hemen başlanması ve görüşmelerin bitimi
ne kadar çalışma süresinin uzatılmasına dair Danışma 
Kurulunun *24 numaralı önerisi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu önergeyle 
ilgili Danışma Kurulunun önerileri vardır. Bu öneri
leri okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 24 Tarih : 18.9.1984 

Danışma Kurulunun 18.9.1984 salı günü yaptığı 
toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun ona
yına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
T. B. M. M, Başkanı 

Anavatan Partisi Grubu Halkçı Parti Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Pertev Aşçıoğlu Cahit Tutum 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Gflubu 

Başkanvekili 
Ali Bozer 

öneriler : 
1. Genel Kurulun 25 . 9 . 1984 Salı günkü gün

deminin Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları kısmın
da yer alan, İstanbul Milletvekili Yılmaz Hastürk. ve 
12 arkadaşının, ABD Temsilciler Meclisinin Türkiye 
ile ilgili kararı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün ICO ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesinin okunmasını 
müteakip hemen* öngörüşmelerine başlanması öneril
miştir. 

2. Genel Görüşme açılması kararlaştırıldığı tak
dirde; İçtüzüğün 101 inci maddesi gereğince konunun, 
Gündemin özel gündemde yer alacak işler kısmında 
yer alması ve Genel Görüşmeye karardan itibaren 48 
saat sonra hemen başlanması ve görüşmelerin bitimi
ne kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi birinci öneriyi tekrar okutup 
oylarınıza sunacağım : 

«1. Genel Kurulun 25,9.1984 Salı günkü günde
minin Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları kısmında 
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yer alan, İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ' 
ve 12 arkadaşının, ABD Temsilciler Meclisinin Tür
kiye ile ilgili kararı konusunda Anayasanın 98 inci, I 
İçtüzüğün ICO ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Ge- I 
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesinin okunma
sını müteakip hemen öngörüşmelerine başlanması [ 
önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Hemen öngörüşmelere başlanması 
hakkındaki bu Danışma Kurulu önerisini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
öneri kabul edilmiştir. | 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER " I 
/. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 

ve 12 arkadaşının, A.B.D. Temsilciler Meclisinin Tür
kiye ile ilgili kararı konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4) 

BAŞKAN — Biraz evvel alınan karar gereğince 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 12 ar 
kadaşının Genel Görüşme önergesinin öngörüşmele
rine hemen başlıyoruz. 

Hükümet?.. Hükümet yerindedir. 
İçtüzüğümüze göre Genel Görüşme açılıp açılma

ması hususunda önce Hükümete, yazılı başvuru sıra
sına göre siyâsî parti gruplarına ve önergedeki birinci I 
imza sahibi milletvekiline veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibi milletvekiline söz verilecektir. 

Konuşma süreleri Hükümet ve gruplar için 2Cfşer 
dakika, önergedeki imza sahibi için 10 dakikadır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan Hükümet adına konuşmaktadır. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçtiğimiz gün
lerde Amerika Birleşim Devletleri Kongresinde mey
dana çıkan memleketimizde ilgili gelişmeler hakkında 
Yüce Meclise bilgi sunmak ve bu gelişmeler karşısın- | 
da Hükümetimizin görüş ve tutumu hakkında açıkla
malarda bulunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

10 Eylül günü Amerika Birleşik Devletleri Temsil
ciler1 Meclisi bir ortak karar kabul etmiştir. Bu ka
rarla, 24 Nisan tarihinin, insanın insana zulmünü an
ma günü olarak ilan edilmesi öngörülmektedir. 

12 Eylül tarihinde ise, Senato Dış İlişkiler Komi
tesi, bir başka tasarıyı müzakeresiz onayladı. Her iki I 
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Şimdi de ikinci öneriyi tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım : 

«2. Genel Görüşme açılması kararlaştırıldığı tak
dirde; İçtüzüğün 101 inci maddesi^gereğmce konunun, 
gündemin özel gündemde yer alacak işler kısmında 
yer alması ve Genel Görüşmeye karardan itibaren 48 
saat sonra hemen başlanması ve görüşmelerin bitimine 
kadar' çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Genel görüşmenin 48 saat sonra ya
pılması hakkındaki Danışma Kurulunun bu 2 nci 
önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI * 

karar da, bu halleriyle Amerika Birleşik Devletleri 
yönetimi açısından bağlayıcı bir nitelik taşımamak
tadır. 

Senato Dış İlişkiler Komitesinden geçen tasarı, 
bir ortak karar niteliğine sahip değildir, sadece Sena
tonun hissiyatını aksettirmeye yönelik bir metin dü
zeyindedir, Ancak, her iki metnin de memleketimiz 
ve Milletimiz için kabulü imkânsız, önyargılı ve hiç
bir tarihî gerçeğe dayanmayan yersiz ve tutarsız is
natlar ihtiva ettiği de açıktır. 

Senato Dış İlişkiler Komitesinden geçen tasarıda, 
malum soykırım iddialarının bu hususta sürekli şekil
de ileri sürüle gelen yalan rakamların yanı sıra, geç
mişi binlerce yıla uzanan sözde vatanlardan söz edil
mekte ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve ya
sama organlarının uluslararası formlarda hareket 
tarzlarını bu çarprtılmış ve her türlü esastan uzak 
unsurlara dayanarak tespit etmesi öngörülmektedir. 

Ayrıca, tarihî gerçeklere tümüyle aykırı düşen bu 
görüşler, Birinci Dünya Savaşı dönemiyle de sınırlı 
bırakılmamakta, çarpık iddia ve isnatlara sözde hu
kukî bir mesnet sağlayabilmek endişe ve telaşıyla ko
nu, cefakâr Milletimizin canı ve kanıyla sürdürüp ka
zandığı istiklal Savaşımız dönemine de taşırılmaya 
çalışılmaktadır. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti, sözde 
toprak taleplerinin muhatabı durumuna sokulmaya 
cüret edilmekte ve olaya akıl, mantık ve izana sığma
yan yeni boyut kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Burada hepinizce malum olan tarihî olayların te
ferruatına girişmeyi gereksiz görüyorum. Ancak bir 
hususa değinmeden geçemeyeceğim : Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti ile doğu cephesinde Güm-
rii Anlaşmasını, batı cephesinde Mudanya Mütareke
sini imzalayanların torunlarının, kendilerinden önceki 
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kuşakların geçmişte aldığı dersleri unutarak ve arala
rında işbirliği yaparak, günümüzde gene o zamanlar
da da hamileri olan devletlerin kanadı altına sığın
dıklarını ibretle görmemek mümkün değildir. 

Sözkonusu bu metinlerde yer alan diğer büyük bir 
yalanı da huzurunuzda teşhir etmek istiyorum : Se
nelerden beri sözde soykırımına uğratılan 1,5 milyon 
rakamından bahsedilmektedir. Ermeni Patrikhanesinin 
istatistikleri de dahil olmak üzere, bütün tarihî bel
geler 1915'lerde Osmanlı imparatorluğu topraklarında 
yaşayan Ermeni azınlığın sayısının 1 milyon 300 bin 
dolaylarında olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca 
Fransız arşivlerinde yer alan Ermeni belgeleri de, za
manın büyük devletlerini yanıltmaya yönelik abartıl
mış rakamlarına rağmen, önemli sayılardaki Ermeni
lerin, Osmanlı İmparatorluğunun güney vilayetleri 
olan, bugünkü Suriye ve Lübnan'a salimen geldikleri 
itirafını açıklıkla ihtiva etmektedir. 

Bu belgeler karşısında, yukarıda zikredilen raka
mın gerçeklerle yakın uzak bir ilişkisi bulunmadığı, 
izahına ihtiyaç olmayan bir hakikattir. Üstelik Os
manlı imparatorluğu vatandaşı olan Ermenilerin bir 
bölümünün, kendi vatanlarına isyan ederek, Rus ve 
Fransız ordularına katılıp Osmanlı Ordusuna karşı sa
vaştıkları da, çeşitli ülkelerin arşivlerindeki belgelerle 
kanıtlanmış bulunan bir husustur. Bugün bizden he
sabı sorulmak istenen kitle içinde, vatanına karşı ya
bancı işgal orduları saflarında savaşırken ölenlerin de 
bulunduğunu hayretle görüyoruz. Bu kişilerin hesabı
nı, olsa olsa kendilerini vatanlarına karşı isyana teş
vik eden, onları kendi orduları saflarına katılıp sava
şa sevk edenlerden sormak gerekir. 

Burada özellikle belirtilmesi gereken bir husus da, 
Birinci Dünya Savaşının başlamasından istiklal Sava
şımızın sonuçlanmasına kadar geçen dönemde, kayıp
larımızın sayısının iki milyonu aştığı gerçeğidir. Bu, 
çoğunluğu genç yaşta yitirilmiş hayatlar, bu şehitler 
insan değil midirler? Bunlann aziz varlıklarının, kut
sal fedakârlıklarının hesaplarını kim verecektir? 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Büyük Atatürk tara
fından Cumhuriyetimizin kurulmasıyla ulusal yaşamı
mızda yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde geç
mişin alınacak hesaplarını bir tarafa bırakmış olduğu
muz gibi, Yüce Milletimizin bunca fedakârlığından 
sonra Cumhuriyetimizin kimseye verilecek en ufak bir 
hesaibı da kalmamıştır. 

Sayın üyeler, Senato Dış ilişkiler Komitesinden ge
çen yalan ve iftiralarla dolu kararların, Senato Genel 
Kurulunda da kabul edilse dahi, (yukarıda da değin
diğim gibi) Senato hissiyatını belirtmekten başka bir 

anlam taşımayacağı ve yönetim için bağlayıcı bir ma
hiyeti olmadığı ileri sürülefoilirse dahi, sadece bu şekil
de dahi, Türk Milletini içinden yaralayacak bir nitelik 
taşıdığı şüphesizdir. Öte yandan, Temsilciler Meclisin
den geçen karar aynen Senatodan da geçerse, 24 Ni
sanı insanın insana zulmü günü olarak ilan etme ka
rarının kanun mahiyetini kazanacağı gözden uzak 
tutulmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda mahiyetlerini kısa
ca belirtmeye çalıştığım tasarılar son günlerde aniden 
ortaya çıkıveren metinler değildir. Bu yoldaki teklif
lerin bir yıl önce kongreye sunulması üzerine Hükü
metimiz, sorumluluk deruhte ettiği tarihten bu yana 
konuyu dikkat ve özenle yakından izlemiş ve gerekli 
girişimler her düzeyde, gerekli yerlerde ve zamanında 
yapılmıştır. Bu önerilerin kabul edilip "kanunlaşmala
rı halinde yeni cinayetleri, terör eylemlerini teşvik ede
ceği, NATO ittifakı içinde yer alan bir ülkenin top
rak bütünlüğüne yönelik bir tehdit niteliği taşıyacağı 
belirtilmiş ve her halükârda ikili ilişkilerimizin böyle 
bir gelişmeden menfî şekilde etkileneceği ve belki de 
telafisi imkânsız biçimde zedeleneceği özellikle vur
gulanmıştır, 

Sayın milletvekilleri, bütün bu izahatı vermekte
ki amacım, gerek Amerika Birleşik Devletleri yöneti
minin, gerek Yasama Organının, konunun tarihî yö
nü kadar, yaratacağı tepkiler açısından da yeterli de
recede aydınlatılmış olduklarını belirtmek içindir. An
cak, maalesef Amerika Birleşik Devletleri yönetimi 
Türkiye ile olan dostluk ve işbirliğine verdiği önemi 
hemen her fırsatta vurgularken, seçim sathı mailine 
girildiği dönemde, bu gerçekten elim gelişmeyi engel
lememiş ve engellemek yönünde yeterli çabayı göste
rememiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Yasama Organı ise, 
örneklerine çeşitli vesilelerle şahit olduğumuz Türkiye 
aleyhtarı tutumunu bir kere daha gözler önüne ser
miştir. «Silah am'bargosu, Kibrıs meselesi, askerî yar
dımı Türkiye'nin bir komşusu ile belli bir orana bağ
lamak» gibi eline geçirdiği her fırsatta Türkiye'ye 
cephe alan Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin 
bu tutumuna bir kere daha esef ve infialle şahit olu
yoruz. 

Kararların kabulünü takiben Ermeni basınında çı
kan ve sevinç izhar eden yorumlar, kararlar hakkın
daki değerlendirmelerimizin isabetini ortaya koymak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, gerek Amerika Birleşik Dev
letleri yönetimi, gerek Yasama Organı nezdinde yu
karıda değindiğim aydınlatma girişimleri aralıksız sür-
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dürülmektedir. Karar tasarılarının Temsilciler Mecli
si ve Senato Dış İlişkiler Komitesinden geçmesinden 
sonra da devam ettirilen faaliyetlerimiz meyanında, 
Sayın Dışişleri Bakanımızın Ankara'da Amerika Bir
leşik Devletleri Büyükelçisi ile, Vaşington Büyükelçi
mizin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlı
ğının en üst düzey yetkilileri ile yaptıkları görüşme
leri, Büyükelçimizin kongre üyeleri ile kesintisiz ola
rak gerçekleştirdiği temasları özellikle belirtmek iste
rim. Bu temaslar sırasında belirtilen tepki ve düşünce
ler, Türk Milletinin ve onun temsilcisi olan Yüksek 
Meclisinizin esasen malumudur. Gerek Dışişleri Ba
kanlığımız, gerek Sayın Başbakanımız ve gerek Yüce 
Meclisin değerli Başkanı, içimizden kopup gelen in
fiali dünya kamuoyunun önünde, hiçbir tereddüte ma
hal bırakmayacak bir biçimde açıklamış bulunmak
tadır. 

Yüce Meclisimizin sayın üyeleri, Hükümetimiz, in
fialle alınan kararların birtakım yanlış yollara sevk 
etmesi ihtimalini her zaman olduğu gibi göz önünde 
tutarak, gelişmeleri soğukkanlılıkla değerlendirmekte
dir. Sayın Başbakanımızın da belirtmiş oldukları gibi, 
pek çok unsurun hesaba katılması, bu arada Amerika 
Birleşik Devletlerinde yakında Başkanlık ve Kongre 
seçimlerinin yapılacağının göz önünde tutulması gerek
tiğine inanıyoruz. 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Türkiye'yi mi alet 
etsinler o iş için? (HP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Yapılan çalışmaları bir sonuca vardırma
dan önce, gelişmelerin seçimlerden sonra ne gibi bir 
mecraya gireceğini görmekte büyük yarar bulundu
ğu kanaatini taşıyoruz. 

Diğer taraftan, sorumluluğunu müdrik bir Hükü
met olarak, alınacak ve tatbik olunacak kararlarla 
Türkiye'nin müttefikleriyle ilişkilerinin bozulmasını, 
Türkiye'nin Batı camiası içindeki yerinin zayıflama
sını ve sonuçta bu camiadan kopmasını arzulayan te
rör odaklarının amaçlarına da hizmet edilmemesi ge
rektiği herhalde Yüksek Meclisiniz tarafından da tak
dir edilecektir. 

Tabiatıyla Türkiye, aynı sorumlu davranışı müt
tefiklerinden de beklemek hakkına sahiptir. Bunun 
yanında yapılan değerlendirme çalışmaları, şüphesiz 
aralıksız sürdürülecek ve Hükümetimiz, Türk Mille
tinin hissiyatını rencide edici gelişmeler ortaya çık
tığı takdirde gerekli önlemleri basiret ve aynı zaman
da cesaretle almayı asla ihmal etmeyecektir. (HP sıra* 
larından «Hangi önlemleri Sayın Bakan? işgal etme
lerini mi bekleyeceğiz?» sesleri, gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresinin aldığı; fakat henüz son aşamasına ulaş
mayan kararların sadece yanlış ve tek yanlı olmakla 
kalmayıp, aynı zamanda rencide edici bir nitelik taşı
dığı açıktır. Dolayısıyla, gerek Yüce Meclisin, gerek 
kamuoyumuzun bunlara karşı duymuş olduğu tepkiyi 
paylaşmamak da mümkün değildir. 

Ancak, bu konuyla ilgili olarak ne yapacağımız 
hususunda karar verirken gelişmelerin ifade ettiği ger" 
çek değeri abartmamak ve mevcut durumu soğukkan
lılıkla değerlendirmek zorundayız. (HP sıralarından, 
«Ne şiş yansın ne kebap» sesleri) Bizi doğru karar 
almaya götürecek tek yol 'budur. Bu aşamada sözko-
nusu kararlar henüz nihaî olarak tekemmül etmiş de
ğildir. Başka bir deyişle bunlar yasal açıdan Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetini bağlayıcı bir nitelik 
kazanmamıştır. 

Bu bakımdan bu hususta yapacağımız ve davra
nışımıza esas teşkil edecek değerlendirme için gerekli 
unsurlar henüz tam anlamıyla ortaya çıkmış değildir. 
Sonunda yapmamız gereken bir davranışa bu aşama
da girmek sakıncalar doğurabilir. Gelişmeler henüz 
millî irademizin en yüksek tezahürü ve egemenliğimi
zin en güçlü organı olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin olayların içine girip ağırlığını koyması için er
kendir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tam zamanı Sa
yın Bakan, tam zamanı. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, dinleyelim lüt
fen. (HP sıralarından, «Alkışlıyoruz, daha ne yapa
lım Sayın Başkan?» sesleri) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, bu meselenin sorum
luluğunu biz taşıyoruz. (HP sıralarından «Hepimiz ta
şıyoruz» sesleri, gürültüler) 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Senin buna gücün 
yetmez, millet taşıyor onu. Milleti bu kadar hafife ala
mazsınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın milletve
killeri... (Gürültüler) 

NURJl KORKMAZ (Adana) — Senin gücün yet
mez bunu taşımaya... (Gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Türk Hü
kümetinin her şeye gücü yeter. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Yetmeyecek sizin 

gücünüz. Türk vatanının bütünlüğüne yönelmiş bir 
durum var orta yerde. (MDP sıralarından «Sözünü ge
ri alsın» sesleri, gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakika efen
dim. 

Sayın Bakan, yazılı konuşmanıza devam edin lüt
fen efendim. (HP sıralarından «Sözünü geri alsın» 
sesleri, gürültüler) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Meclisten özür dile
sin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, dinleyelim efen
dim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin bize 
verdiği yetkiye dayanarak bu işin sorumluluğunu Hü
kümetimiz taşımaktadır. (MDP sıralarından «Şimdi 
oldu» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan 
tavzih ettiler. 

Sayın Bakan, devam edin efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De 
vamla) — Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin bize 
verdiği yetkiye dayanarak ve Yüce Meclisin bizden 
esirgemediği destekten güç alarak, bu işin sorumlulu
ğunu Hükümetimiz taşımaktadır. (ANAP ve MDP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, Hükümetimiz 
bu meseleye sahiptir ve bu konudaki girişimlerimiz 
aralıksız sürmektedir. Bu girişimlerin olumlu sonuç 
vereceğini umuyoruz. Aldığımız bütün işaretler bu isti
kamettedir. 

Bu nedenle bir Genel Görüşmenin şu aşamada 
yarar sağlayacağı kanısında değiliz. 

MUSTAFA tZOl (Manisa) — Dolar mı kaybe^ 
deceksiniz? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Meclisin görüşme 
sini istemiyorsunuz demek, milletin görüşünü istemi
yorsunuz demek. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Ancak, bu aşamada şu husus kesinlikle bi
linmelidir ki, Hükümetimiz tarihi boyunca onuruna... 
(HP sıralarından «Sayın Bakan, bu kadar rahat ol
ma; toprak istiyorlar, biliyorsunuz» sesleri) 

MUSTAFA tZOt (Manisa) — Bir kararname çı
karır onu da halledersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim. 
Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyelim. Sıra gel

diği zaman grupların sözcüleri de kendi görüşlerini 
bildireceklerdir. 

Şimdi Sayın Bakan Hükümetin görüşünü, kendi 
görüşünü bildirmektedir. 

Puyurun Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Ancak bu aşamada şu husus kesinlikle bi
linmelidir ki, Hükümetimiz tarihi boyunca onuruna 
hayatından daha fazla değer vermiş olan asil Mille
timizin millî menfaatlerine halel getirecek, onur ve 
vakarını rencide edecek hiçbir gelişmeye müsaade et
meyecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Siyasî parti gruplarından başvuru sırasına göre, 

başvuruları üzerindeki yazılı tarih ve saate göre Mil
liyetçi Demokrasi Partisi adına Sayın Turgut Sunalp; 
buyurun efendim. (Alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA TURGUT SUNALP (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tür
kiye Büyülk, Millet Meclisi 'bugün tarihî bir toplantı 
yapmaktadır. Huzurunuza kendimi yalnız bir siya
sî parti sözcüsü olarak değil, Türkiye Büyülk Millet 
Meclisi ve Türk Milletinin bir sözcüsü olarak çık
mış hissediyorum. Buradan çıkacak mesaj, Parla
mento ve milletin tümü adına olacaktır. Bu hislerle 
Yüce Meclisli derin saygılarımı sunarak selamlarımı. 
(Alkışlar) 

Kıymetli arkadaşlarım, Türk tarihine ve Devleti
mizin bütünlüğüne karşı siyasî bir tecavüz olmuştur. 
Kırk yıla yakın bir zamandan beri kendileri ile ikili 
ve çok taraflı ittifak ve işbirliği içinde bulunduğu
muz Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, bu dost
luk ve işbirliğine, ittifak ruhuna ağır bir darbe in
dirmiş, tarihî gerçeklere ıtaarruz etıimiş, Türkiye'ye 
karşı hasmane bir karar almıştır. (Alkışlar) Bunu şid
detle ve nefretle reddediyoruz. (MDP ve HP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu çirkin hareket bizi milletçe üzmüş, aıynı zaman
da Amerikan inandırıcılık ve güveninirliğine ağır bir 
darbe olmuştur. Bu karar, gerçekleşecek midir, yok
sa talik mi edilecektir henüz bilmiyoruz; ancak mü
him olan, bir fikrin doğmasıdır. 

Hepimiz çok iyi bilmekteyiz ki, Amerikan Kong
resinin bu sorumsuz davranışı ilik defa olmamaktadır. 
20 Temmuz 1974 Kibrıs Harekâtından1 sonra Ameri-
Kan Kongresi Yunanistan'ın yanında ve Başpisko
pos Makarios'un arkasında1 yer alarak Türkiye'ye kar
şı 5 Şubat 1975'ten geçerli olmak üzere genel silah 
ambargosu koymuştur. Ambargo, devletler hukuku ve 
milletlerarası ilişkilerde savaş tedbiri olarak bilinir., 
Yani, Amerikan Kongresi mezkûr kararı ile NATO 
müttefiki Türkiye'ye karşı bir savaş (tedbiri, dolayı
sıyla bir savaş silahı kullanmıştır, Bu karar daha o 
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zaman (ittifakın reddi anlalmındaydı. Bu Ikarar üze
rinde Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Ko
misyonu ve Genel Kurulumda yapılan konuşmalar 
ibret ve hayret verici olmuştur. Değil bir müttefik 
devlete, hasım bir devlete karşı dahi kullanılması 
uygun olmayan ifade, itham ve iftiralar memleketi
mize yöneltilmiştir. Ambargonun kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının görüşüldüğü Temsilciler Meclisi 
Dış tlişik'iler Komisyonu 11 Temmuz 1975 tarihli 
toplantısıyla Kasarının' Genel Kurulda reddedildiği 
24 Temmuz 1975 toplantısı aynı şekilde elem verici 
ve düşündürücü olmuştur. Bu 'toplantılar zabıtlarının, 
günün şartları ışığında (gözden geçirilmesi, halen kar
şılaşmakta olduğumuz müessif gelişmeleri izah bakı
mından faydalı olacaktır. 

Aynı şekilde 1978 yılında üç oy farkla ambargo
nun kaldırılmasını öngören kanun tasarısına konu
lan şartlar ve kullanılan dil, hükümran bir devletin 
kabul etmesi mümkün olmayan şekil ve mahiyette 
olmuştur. Amerikan Kongresi bunlarla yetinmemiş, 
Kıbrıs meselesinde taraf olarak Rumların yanında yer 
almış ve Kıbrıs mescelesini iilki ayda bir verilen resmî 
raporlarla devamlı gündem maddesi haline getirmiş
tir.! Aynı kongre Türkiye ile Yunanistan'ın ortak sa
vunmaya olan katkılarındaki büyük farkı dikkate 
almadan ve mevcut Yunan hükümetinin âdeta 'bir 
Varşova Paktı üyesi gibi davranışlarını kaale alma
dan iki memlekete yapılan askerî yardımlarda 7/10 
oranını itina ile muhafaza etmiş, Yunanistan'ın bü
tün kaprislerine boyun eğmiştir. Son olarak Kongre 
önünde bulunan 1985 yardımlarında da aynı oran 
gözetildikten başka, Kıbrıs'ta Maraş'ın müzakeresiz 
Rumlara teslimi şartı koşulmuştur. 

(Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devlet
leri Kongresinde 10 Eylül 1984 ıgünü kabul edilen, 
«24 Nisan tarihini insanın insana zulmü günü» ola
rak benimsenmesinin 2 yönü vardır. Birisi; sözde 
Ermeni soykırımı iddiasının kabulü, diğeri de Tür
kiye'ye karşı yürütülen fanatik Yunan düşmanlığı
na Amerikan Kongresinin boyun eğmesi ve bu faa
liyetleri desıteklemesidir. 1915 yılında Osmanlı Hükü
meti tarafından ordularımızın emniyeti için alınan, 
ülke içi tehcir tedbirlerini Ermeni soykırımı: olarak 
göstermenin tarihî bir yalan olduğu, yabancı belge
lerle ispatlanmıştır. Ermeni kavmi milattan 6 asır 
evvel Anadolu'da görülmüş ve örartu medeniyetini 
ortadan kaldırarak, tarihin ilk soykırımını ika etmiş
tir. Ermeni kavmi hiçbir zaman Anadolu'nun bir 
bölgesinde ekseriyeti teşkil etmemiş ve müstakil bir 
hanedana sahip olamamıştır. 

Türkler Anadolu'ya geldikleri zaman bir Ermeni 
devleti 'bulamamışlar; İran ve Bizans İmparatorluk
larının parçaladığı dağınık bir Ermeni kavmiyle kar
şılaşmışlardır. Altıbuçuk asır Türkleri© yan yana ya
şayan ve Osmanlı hükümdarlarının tebay sadıka diye 
isimlendirdiği Ermeniler, İmparatorluğun son yıl
larımda dış tesir ve tahriklerle siyasî teşekküller ve çe
teler kurarak ordularımızın gerisinde ve düşman 
saflarında Milletimize karşı hunharca saldırılarda 
bulunmuşlardır. Osmanlı (İmparatorluğunun inkirazın-
da Doğuda Rus ordularının yerini alan ve Güneyde 
Fransız orduları safında yer alan Ermenileri© müca
dele sonunda Doğuda 5 Ocak 1920 Güimrü ve onu 
takiben Kars ve Moskova anlaşmalarıyla Türk - Er
meni ve bilahara 'Sovyetler Birliği hududu çizilmiş, 
Güneyde de Ermeniler Suriye'ye geçmişlerdir. Böy
lece, Ermenilerle genç Türkiye Cumhuriyetinin bir 
arazi ihtilafı iyoktur. Türkiye içinde bir Ermeni me
selesi mevcut değildir. Hal böyle iken, 60 küsur yıl
dan beri, bilhassa Kuzey Amerika'da ve başta Fran
sa olmak üzere diğer Batı ülkelerinde bir Ermeni 
imajı yaratılmasına çalışılmaktadır. Biz, tarihe sapık, 
insanlığa sapık 've hür dünya için tehlikeli olan bu 
imajı silmek İçin gayret sarf etmeliyiz; mücadele et-
ımeliyiz ve bilhassa müttefiklerimize tarihî hakikatle
ri behemehal anlatmalıyız. 

Değerii milletvekilleri, meselenin ikinci yönüne 
gelince: 1947 Truman Doktriniyle başlatılıp gelişen 
ve Türkiye'nin 18 Şuba'r-1952 tarihinde Kuzey At
lantik İttifakına katılmasıyla genişleyen Türk - Ame
rikan ilişkilerindeki kesinti ve soğuklukların kaynağı, 
daima Yunanistan ve onun tahrikleri olmuştur. İlk 
soğuk dönem olarak bilinen 1964, Başkan Jh'onson'un 
mektubu Kıbrıs'la ilgilidir; ambargo Kıbris'la ilgili
dir ve halen alınmakta bulunan nefret uyandırıcı ka
rarların arkasında da Kıbrıs, Yunanistan ve onların 
Türkiye aleyhine oluşturduğu milletlerarası husumet 
cephesinin parmağı bulunmaktadır. 

Amerika'daki bu elem verici gelişmelere paralel 
olarak, Yunanistan'ın Ege'de bir emrivaki (ile Lozan 
Andlaşmasını delmesi ve Limni Adasını askerî ma
nevralara dahil etmesi tesadüfi değildir. 

Yine bu davranışlarla aynı zaman içinde başgös-
teren Batı Avrupa'daki gelişmeler; Batı Avrupa Bir
liği içinde Kıbrıs konusunda yürütülen çalışmalar; 
Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde Kıbrıs konu
sunda ve Türkiye aleyhinde yürütülen faaliyetler; 
Avrupa Konseyinde, Yunanistan'ın tahrik ve terti
biyle Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelen ka-
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rar tasarıları; Kıbrıs konusundaki taraf girane dav
ranışlar ve Türlkiye aleyhindeki yıkıcı faaliyetler; Ba
tı dünyası din çevrelerinde başlatılan kampanya, 
dikkat çekici olmaktadır. 

Bütün bu faaliyetler, Partimizin Dışişleri Danış
manı Sayın İnan'ın basına belirttiği gibi, nevama 
Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı siyasî bir «Haçlı Se
feri» başlattığını göstermektedir. Bu taktik yeni de
ğildir; 18211de ıböyle yapılmıştır, 1922'de yapılmak 
istenmiştir, 1974'ten ısonra da aynı plan tekrarlan-
ımafktadır. 

Değerli arkadaşlarım, dikkat çekici ve üzerinde 
ciddiyetle durulması gereken diğer bir husus, sözde 
Ermeni meselesinin ve bunun terörist faaliyetler şek
linde tezahürünün 1974 Kıbrıs Harekâtına tesadüf 
etmiş olmasıdır. Organize faaliyetlere, propagandaya 
ve terörizme, 'hep Kıbrıs Harekâtından sonra rast
lanmaktadır. Bunu tesadüf olarak görmek ve değer
lendirmek yanlış olur. 1821 Mora Harekâtından iti
baren devamlı şekilde Türkiye aleyhine genişlemeye 
devam eden ve «Büyük Yunanistan»ı yaratmak sev
dasından bir (türlü vazgeçmeyen komşumuz, 1922 acı 
derslerine rağmen, 1947 Paris Anlaşması ile 12 Ada
yı alarak genişlemeye devam etmiş ve bu emelinin 
son olarak Kıbrıs'ta kesilmiş bulunmasını hazmede-
memiştir. 

Kıbrıs'ta karşısına çıkan ciddî engeli aşabilmek 
için 'bu kere tahrik ve tertiplerle Türkiye aleyhinde 
bir husumet cephesi oluşturmaya çalışmış; Türkiye' 
nin düşmanları ile işbirliğine girişmiş, dünyada da
ğınık 'bulunan ve esasen yıllardan beri Türkiye aley
hine faaliyette bulunan Ermeni cemaatinin bir kıs
mını tahrik ederek amaline hizmet ettirmeye muvaf
fak olmuş, dünyadaki Rum azınlığı, basın ve fi-
nans çevreleri ve Amerika'daki 3 milyon Rum asıl
lıyı Türkiye aleyhine âdeta seferber etmiş; Amerika' 
da Yahudi lobisinden sonra en kuvvetli lobiyi, Yu
nan lobisini meydana getirmiştir. 

Aynı sebep ve düşüncelerle Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna tam üye ölmüş ve girdiği andan itiba
ren topluluğun bütün kuruluşlarını Türkiye'ye karşı 
düşmanca kullanmıştır. 

Yunanistan bu emellerini, faaliyetlerini gizleme-
mekte, Ege'deki hayallerinden hiçbir zaman vazgeç
memektedir. Atina'da, Anadolu'nun hakikî sahipleri 
diye sergiler düzenlemiştir. Amerika'da Pontuslular 
kongreleri düzenlemekte ve başka bir hayal peşinde 
koşmaktadır. Sön olarak Şikago'da yapılan Pontuslu
lar kongresine 2 Eylül 1984'te gönderdiği mesajda 
Yunan Lideri Papandreu, Kıbrıs'ın Yunanlıların va

tanı olduğunu ve Yunanlıların bir daha vatan kay
betme açısını yaşamayacaklarım bildirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Yunanistan'ın bu taktiği
nin bir yönü de, Türkiye'yi, Amerika Birleşik Dev
letleri ve Batı. Avrupa ile karşı karşıya getirmek, 
mücadeleye sürüklemek ve seyirci kalmaktır. Nihaî 
amaçları, Türkiye'yi Batının dışına itmek suretiyle 
Batının askerî ve ekonomik imkânlarını arkasına ala
rak, Türkiye'ye karşı emellerini gerçekleştirmeye ça
lışmaktadır. Oyun çök yönlü, düşündürücü ve hatta 
endişe vericidir, Türkiye 'bu oyunu bozmalıdır. Ame
rikan Kongresi, husumet ile ittifakın bir arada git
meyeceğini bilmelidir. Amerikan Kongresi ıalkıl al
maz kararlarıyla Türkiye'ye tecavüzde bulunacak, 
Avrupa Konseyi dünyada başka mevzu yokmuş gibi 
devamlı Türkiye'yi konuşacak, ağır itham ve iftira
larda bulunacak, Avrupa Parlamentosu her vesi
leyle Türkiye'ye karşı cephe alacak, sonra Kuzey At
lantik İttifakı içinde Türkiye yarım milyonluk or
dusuyla dost saldırılarına mutavaat ederek sadıkha-
ne görevini yapacak!... Olmaz böyle şey. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bu ikisi bir arada gitmez saygıdeğer 
arkadaşlarım. Amerikan idaresi meseleyi kendi kong
resiyle halletmeli, açıklığa kavuşturmalıdır^ Etnik 
grup menfaatini, Yunanistan'ın sinir bilmez hayalle
rini Amerika'nın millî menfaatleri üzerinde gören 
bir Kongrenin mevcut bulunduğu memleket yöneti
miyle, Türkiye'nin sıhhatli, güvenilir ilişkiler devam 
etirmesi «mümkün görülmemektedir. Amerika, kara
rını vermeli, tercihini yapmalıdır. Türk - Amerikan 
ilişkileri ve ittifakı, Yunan veya Ermeni lobisinin 
ipoteği altında yaşayamaz. (Alkışlar) Amerika bü
tün ıgücüyle gelip, Ege'ye, Türk - Yunan İlişkileri 
arasına veya Kıbrıs adasına oturacak ise, o zaman 
NATO'nun anlamı olmaz. Ortaik savunma kime ve 
neye karşıdır? NATO Yunan oyuncağı olmak için 
mi kurulmuştur? Daha bir ay önce ikili askerî ma
nevraları ani (bir kararla iptal edip Amerikan as
kerlerini kovan Yunanistan değil midir? Amerikan 
askerî üslerinde grevler tahrik ederek bu üsleri felce 
uğratan Yunanistan değil midir? NATO ortak ma
nevralarına katılmayı reddeden Yunanistan «değil mi
dir? «Varşova Paktından tehlike gelmez» diyen Yu
nan Hükümeti değil midir? Amerikan Kongresi bun
ların peşinden nasıl gidebilir? 

Değerli milletvekilleri, Türk Devleti, büyüklüğü
ne ve tarihine yakışır şekilde tutum almak mecbu
riyetindedir. Amerikan Kongresinin b.u düşmanca ha
reketleri karşılıksız bırakılamaz. Müttefik sadakati
nin sükûtu alışkanlık yaratır. Bu sebeple devamlı 
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sükûtu (Derik etmeliyiz. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) Bu durumda Türkiye Amerika ile ilişkilerini 
gözden geçirmdk mecburiyetindedir. Sadakat ve va-
Ikarın anlaşılmadığı yerde neyin konuşulacağını ta
rih ıbpyu ispet etmiş bir milletiz. (MDP ve HP sıra
larından laİcı^lar) 

Hükümetten temenni ve ricamız, Kuzey Atlan
tik Konseyi bakanlar seviyesinde bu vahim gelişme
leri ortaya Ikoyması ve siyasî düşmanlık ile asikerî 
işbirliğinin bir iarada ıgi'demeyeceğini, aziz vatanın 
bütünlüğüne dille tecavüz edilen Mehmetçiğin kendi 
süngüsüyle bu Ikötü dillerin savunuculuğunu yapama
yacağını, Amerikan mevcudiyetine Türkiye'de son 
vermek istemediğimizi ve bütün gelişmeler mesuliye
tinin Amerika'ya ve onun Kongresini Türkiye aley
hine sürükleyeni Yunanistan'a ait olacağının açık 
bir şeMlde ifade ve beyan edilmesidir. 

Alınan menfur karar,- geçiştirilecek bir hâdise 
değildir. Bir devletin, milletin valkar ve bütünlüğü, 
her türlü mülahaza ve menfaatin üstündedir. (MDP 
ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

!Bu çiriktin siyasî tecavüzler karşısında yekvücut 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türlk Milleti, 
alacağı tarihî kararla mütecavizlere halk ettikleri ce
vabı verecdk ve duyduğumuz derin nefreti bütün 
dünyaya Man edecektir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından alınacak kararın, ıbaşta Amerika ol
mak üzere bütün NATO hükümetlerine ve dünya ka
muoyuna duyurulması talep ve temennimizdir. Hü
kümetimizin azimli olaralk bu yolda alacağı her tür
lü karar ve tedbirin arkasında olacağız; fakat bu
nun geçiştirilmesine de Ikarşı bulunacağız. 

Konuşmalarımdan anlaşılacağı üzere, Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Meclis Grubu olarak Genel Gö
rüşme açılmasının gereğine ve yararına inanıyoruz. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Böylece, Genel Görüşme açılması hakikındâki 
öneriyi destdkliyor ve bu millî duygular ve heyecan
la Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sunalp. 
Siyasî parti gruplarımdan sırada olan Halkçı Parti 

Grubu adına Sayın Necdet Calp; buyurun efendim.-
(Alkışlar) 

HP GRUBU ADINA NECDET CALP (Ankara) 
— Sayın Başkan, sayın millervekilleri; Amerika Bir
leşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Senatosunda 
Türkiye'nin bugününü ve yarınını ilgilendiren vahim 
sonuçlar doğurabilecek kararlar alınmıştır ve alın
maktadır., 

O : 1 

Bugünkü 0enel Görüşme isteminin konusunu teş
kil eden «24 
ilan ddılmesi 

Nisanın Soykırımı anma günü» olarak 
ve Amerika Birleşik Devletleri Başka

nı ile Dışişleri Babanının, ülkelerinin dış politikası
nı belirler ve yürütürken, sözde Ermeni soykırımını 
göz önünde 'bulundurmaları talebini içeren karar tas
lakları, bu devletin yasama organının sorumsuz dav
ranışının somut bir belirtisi olarak bulgun için tarihe 
geçmiş bulunmaktadır. 

Bu kararların Başkan tarafından onaylanıp onay
lanmaması, bizce üzerinde durulacak ve davranışın 
ağırlığını hafifletecek bir nokta olarak görülme
mektedir. (HP ve MDP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar). 

Önemli olan, bugünkü mevcut şekil ve ölçüsüy
le Türk-Amerikan ilişkileri açısından çok önemli bir 
durumla karşı karşıya bulunduğumuz ve çok önemli 
bir noktaya geldiğimiz gerçeğidir. Bu kararlar, itti
fak ilişkisi içinde bulunan iki devletten birinin diğe
rine karşı alabileceği kararlar değildir. Bu kararların 
ittifak ve dostluk ilişkilerine zarar vermeyeceği dü
şünülemez. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler 
Meclisi ve Senatosunun bu gerçeği bilmemesi müm
kün değildir O halde bu yola gidilmesinin sebepleri 
nelerdir; bunları düşünmek ve belirlemek zorunda
yız. 1910'lu yıllardan bugüne kadar aradan çok za
man geçtiği halde konunun bugünlerde ve bu boyut
larda, bu düzeyde gündeme getirilmesinin nedenle
ri üzerinde durmak lazımdır 

Amerika Birleşik DevleUleri ülkemize karşı bir po
litika değişikliği mi düşünmektedir; Ortadoğu'da ye
ni müttefikler mi aramaktadır; bu politika Rusya'ya 
mı yöneliktir? İşte, olaya doğru teşhis koyabilmek için 
bu konuların Genel Görüşme çerçevesi içinde enine 
boyuna tartışılması lazımdır. (HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Türk - Amerikan ilişkileri geçmişte birkaç kez 
ciddî krizlere sürüklenmiştir. Her seferinde bozulan 
ilişkilerin tamiri için büyük çabalar harcanmıştır Bu 
krizler Türkiye yönünden, Amerika Birleşik Devlet
lerine karşı güveni temelinden .sarsan bir niteliğe dö
nüşmüştür Simidi, güven duygusunu zedeleyen yeni 
bir krizle karşı karşıyayız. 

Amerika Birleşik Devletlerinde son günlerde 
müşahede ettiğimiz gelişmeler, birdenbire 'önümüze 
ıgdimiş değildir; uzun ve sistemli hazırlıkların sonunda 
oluşturulan bir mizansenin son provalarıdır. Bu nok-
Itaya gelişte Türk hükümetlerince izlenen politikaların 
da rolü olmuştur, Bu politikaların sonunda Türki-
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ye, Amerika karşısında seçeneksizdir, eli mahkûm
dur imajı yaratılmak istenmiştir. <1H3P ve MDP sıra
larından alkışlar, «IBravo» sesleri) Soruna bu açı
dan da yaklaşmak gereğini duyuyoruz. Böylece, gel
miş geçmiş bütün hükümetlerin, bugünkü Hükümet 
de dahi, çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren konu
larda yeterli duyarlılığı gösterip gösteremediklerinin 
belirlenmesinde yarar bulunmaktadır. (OHP sıraların
dan alkışlar). 

iSayın milletvekilleri, Türk Ulusu onuruna düş
kün, tarlihin derinliklerinden gelen köklü devlet ge
leneklerine sahip bir itbplumdur, ittifak ve doldukla
rına büyük değer verir; ancak İttifak ve dostlukların 
tek taraflı tavizlerle ve zoraki ilişkilerle yürütüle-
mneyeceğini de iyi bilmektedir. 

iSon gelişmelerle Amerika Birleşik Devletlerinin 
Türkiye'nin ittifak ve dostluğunu ciddiye almadığı 
sonucuna varmaktayız. Karşılıklı çıkar ilişkisine da
yalı, ulusal bütünlüğümüze saygılı bir dostluğa evet, 
bu ilkeye ters düşen bir ilişkiye ise hayır diyoruz. 
(HP ve MİDP sırallarınldan alkışlar). 

Türkiye tam bağımsız bir dış politika izlemeli
dir. Bugün dünyanın birçok yerinde karşılaşılan 
olaylar, böyle bir politikanın zorunluluğunu her ge
çen 'gün daha çok hisse'ttirmektedir. Dünya milletler 
ailesinin eşit haklara sahip, şerefli bir üyesi olarak 
şahsiyetli bir dış politika izlememizi güçleştiren her 
türlü ekonomik ve askerî ilişkilerin yeniden gözden 
geçirilmesinin zamanı geldiğine inanıyoruz. (HP 
sıralarından «Brabo» sesleri, alkışlar). 

Açılması talep edilen bu Genel Görüşme, Yüce 
Meclisinizin bu konudaki görüşünün ortaya konul
masına da imkân verecektir. Amerika Birleşik Dev
letleri yasama organlarının aldığı kararlar ve resmî 
makamların tutumları, bir yönü ile uluslararası te
rörü ve şiddet olaylarını teşvik edici nitelik taşımak
tadır. Bunu görmezlikten gelme imkânı yoktur. Orta
da böyle bir karar mevcutken, Amerika'nın •<•- şiddet 
olayları ile savaşım konusunda bizimle işbirliğine de
vam etme arzusu ve kararı ne anlam taşıyacaktır? 
Türkiye Cumhuriyetinin misakı millî hudutları içe
risinde kimseye verilecek bir ödünü olmadığını bü
tün dünyanın bilmesini isteriz. (HP ve MDP sırala
rından alkışlar). 

Bu" nedenle tarihî gerçekler saptırılarak millî onu
rumuza yöneltilmiş bu saygısızlığın tamir edilmesini 
beklemekteyiz. (HP sıralarından alkışlar). 

Bu tamir edilmedikçe Amerika Birleşik Devlet
lerini doğacak şiddet olaylarının teşvikçisi olarak 

görecek ve ilan edeceğiz, (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar). 

Konunun; «Amerika'da yapılacak başkanlık se
çimleri dolayısı ile bir propaganda unsuru olarak ele 
alınmış olacağı, savını da, «bunlar da geçer, seçim
den sonra her şey yerine oturur» denmesini de doğ-

• ru bulmuyoruz ve yadırgıyoruz. (HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bu kabil sözler Türkiye'nin 
başka ülkelerde seçim kampanyası malzemesi yapıl
masına icazet vermek demektir. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar) Hiçbir hükümet böyle bir icazet 
verme hakkına sahip değildir. (HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Her seçimde Türkiye'nin onuru, çıkarı istenildi
ği gibi serbestçe harcanabilecek midir; böyle hovar
dalıkların seçimlerden sonra hiçbir izinin kalmaya
cağını nasıl düşünülebilir? 

Böyle sözler daha çok vakarımızın, hak ve çıkar
larımızın korunması için gerekeni yapmakta çekin
genlik duyulduğunun bir işaretidir. Türk kamuoyun
da zevahiri kurtarmakla yetinebilecek bir hükümet 
görünümünden özellikle sakınılmalıdır. Bu İzlenimi 
veren kamu desteğini sağlamayan hükümet, kendisi
ni bu kabil isteklerden ve baskılardan asla kurtara
maz. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri
nin yasama organlarında alınan karar taslaklarında 
ileri sürülen iddiaların, tarihî gerçekleri pervasızca 
saptırdığı ortadadır. Böylesine haksız ve mesnetsiz 
bir kararın tahrik edici sonuçlarına karşı şimdiden 
hazırlıklı olmak zorundayız. Bu kararlarla Amerika 
Birleşik Devletleri insancıl değil, bencil siyasal çıkar
ların bir aleti olarak görünmüştür. Emrivakilere karşı 
kolayca teslim olacağımızı sananlar aldanmaktadır
lar. 

Amerika Birleşik Devletleri, teknolojik üstünlük 
ve maddî gücü dolayısıyla liderlik iddiasında bulun
maktadır bugün dünyada. Acaba moral yönden bu 
iddasını aynı güçle ileri sürebilir mi? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Viet
nam'ı unutmasın. 

NECDET CALP (Devamla) — 20 nci yüzyılın 
ikinci yarısında dünyanın birçok bölgesinde ve ül
kesinde uyguladığı yöntemler ve aldığı tavırlar, dün
ya kamuoyunda güven duyulmasında tereddütler ya
ratmıştır. ittifak içinde bulunduğu ülkelere karşı da
hi dostluk ilişkilerine ters düşen davranışlar içine 
sık sık giren bir devletin, güven bunalımı meydana 
getirmesi, doğurması kaçınılmazdır. 
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Sayın milletvekili arkadaşlarım, yukarıda arz et
meye çalıştığım gibi çok ciddî bir sorunla, karşı kar-
şıyayız. Türk ulusunun onur ve çıkarlarına karşı say
gısızca tecavüz edilmiştir. Bazı devletler için dost
luğun koşulu tek yanlı ödün vermek olarak ka'bul edi
liyorsa, ortada saygı duyulacak bir dostluk ilişkisi 
yok demektir. (HP sıralarından alkışlar). 

Kendimizi aldatmak yerine gerçeklerle korkusuz
ca karşı karşıya gelmeliyiz. Bu yolda başarı sağla
manın sırrı, verdiğimiz Millî Mücadele Savaşındaki 
ruhta bulunmaktadır. (HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Açılacak Genel Görüşme ile dost ve düşmana 
Yüce Meclisin azmi, kararlılığı ve hissiyatı gösteril
melidir. Millî politikada bütün partilerin bütünleşe
bileceklerini ipsat etmeliyiz. (HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Bu vesileyle Sayın Hükümete hitap etmek istiyo
rum: Ulusumuzun onur ve çıkarını koruyan şahsiyet
li Jbir dış politika geliştirip uygulamaktan kaçınmayı
nız. Bugünkü mütereddit halinizi bırakınız. Biliniz 
ki Halkçı Parti bağımsız bir dış politikada daima si
zinle beraber olacaktır. (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Genel Görüşme açılması konusundaki oyumuz 
olumludur; bunu bilesiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Calp. 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek 

üzere Sayın Pertev Aşçıoğlu; buyurunuz efendim. 

ANAP GROBU ADINA PERTEV AŞÇIOĞLU 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin pek 
muhterem üyeleri; Amerika Birleşik Devletleri Tem
silciler Meclisinde ve Senato Dış İlişkiler Komite
sinde kalbul olunan ve tarihî gerçeklerle bağdaşmayan 
Ermeni iddialarına bir bütün halinde yer verilerek, 
15u iddiaların meşruiyet kazanması sonucunu doğura
bilecek. Milletimizin şanlı tarihi, bütünlüğü, vakarı 
ve asil niteliklerine dil uzatır ifadeleri muhtevi ka
rarlar dolayısıyla, Yüce Meclisimizin pek sayın üye
lerince verilmiş Genel Görüşme önergesi üzerine 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzerere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; yakın tarih, Ermeni komi
tacılarının ve militanlarının masum halkımıza, dip
lomatlarımıza ve memleketimize yönelik şiddet 
eylemlerini, sayısız kanlı cinayetleri haklı ve meşru 
göstermek, örtbas etmek için uluslararası alanda sür
dürdükleri hayasız ve yalan propagandanın, tarihî 

gerçekleri ve olayları saptırıcı neşriyatın çeşitli örnek
leriyle doludur. Bu propaganda ve girişimler çoğu 
zaman zannedildiği gibi yeni de değildir., Mesela; 
bugün bu kararları görüşen Amerikan Kongresi da
ha 19 uncu yüzyılın sonlarında ve 20 nci yüzyılın 
başlarında bugünkülere benzeyen aynı menfur pro
pagandaların etkisi sonucu, konuyu çeşitli kez gün
demine almış, ancak o zamanlar da ortada olayların 
çarpıtılması ve açık yalandan başka bir şey bulun
maması nedeniyle herhangi bir karara varamamıştır. 
Bu kere ise üzerinde dikkatle ve ibretle durulması 
gereken husus şudur: 19 uncu asır sonlarında ve 20 
nci asır başlarında sözde katliam ve tehcir iddilarını 
gerçek gibi gösterip, birtakım takbih kararlarını küs
tahça almaya çalışan Amerikan Kongresi, bugün ar
tık sadece itham ve karalamalarla yetinmemektedir. 
Ayrıca, bunun ötesinde Amerika Birleşik Devletle-

' ri dış politikasını yalan iddialara dayanarak ülke
miz aleyhinde ileriye yönelik şekilde etkilemeye de 
çalışılmaktadır. 

Kaldıki konuya ilgisini bu suretle 19 uncu asır 
sonlarından beri sürdüren Amerika Birleşik Devlet
leri Kongresi, işlendiği iddia edilen suçları zama
nında müspet delilleriyle saptayıp, gerekli kararları 
alamıyor da olayların üzerinden uzun yıllar geçtikten 
sonra yalan ve gerçek dışı propagandanın etkisi ve 
oy avcılığı kaygılarıyla almaya teşebbüs ettiği karar
lar ile 35 senedir müttefiki olduğu, omuz omuza 
çarpıştığı bir milleti suçlayabiliyor." Bu tutum ve dav
ranışı esefle ve nefretle karşılıyoruz. (Alkışlar) ve 
uluslararası alanda etkinliği söz götürmez bir devle
tin sorumsuz politikacılarını, tarihe mal olacak va
him hatalara düşmemeleri için uyarıyoruz. 

Sayın üyeler, Türk Milleti tarihin yazılmaya baş
landığı çağlardan beri var olan, acı tatlı pek çok 
olayı yaşamış, zor ve kolay devreler geçirmiş, yer
leşik ve uzun bir devlet geleneğine sahip, tarihinin 
idrakinde ve iftihar eddbilecek millî hasletleri olan 
bir millettir. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Unutmamak gerekir ki, çeşitli devletlerin ve mil
letlerin birkaç yüzyıllık tarihlerini, tarihle yaşıt şanlı 
geçmişimizle kıyaslarsak, bu devlet geleneğinin bize 
neler, kazandırdığını daha iyi takdir edebiliriz. Türk 
Milleti sahip olduğu güç ve kuvvetin bilinciyle ve 
büyük devlet olmanın güveniyle, hâkimiyeti altında
ki unsurlara daima en geniş hoşgörüyle muamele 
etmiştir. En az bin yıl bağrında beslediği türlü azın
lıklar içinde, kendilerini «milleti sadıka» olarak ni
telendiren Ermeni toplumuna, devletinin en önem-
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li görevlerini tevdi etmekten çekinmemiştir, ta ki 
sırtından, müstevli düşmanla haince işbirliği yapıla
rak kahpece hançerlenene kadar. 

Milletimizi bir yandan arkadan vuran ve bir yan
dan da «Türkler bizi ödürüyorlar» feryatlarını orta
lığa yayan Ermenilerin yalanlarını ortaya çıkarmak 
ve gerçekleri göz önüne sermek gayesiyle zamanın 
hükümetince 1919 yılında tarafsız" Avrupa devlet
lerinin hukukçularından oluşan bir tahkik heyeti ku
rulması istenmiştir. Ancak, insanlık havarisi Avru
pa devletleri gerçeklerin ortaya çıkmasından kor
karak bu heyetin çalışmasını örtbas etmişlerdir. Bu
na dair belgeler halen İngiliz devlet arşivlerinde bu
lunmaktadır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Amerikan Kongre
si kararlarında* Ermenilerin 2 500 yıllık vatanların
dan sürüldükleri» gibi bir çarpık iddiaya da yer ve
rilmektedir. Bu yalan iddiaya karşı ileri sürülecek 
tarihî gerçek şudur. Daha 19 uncu yüzyılın sonla
rına kadar Güney Kafkasya'da Müslüman Türkler 
çoğunluk teşkil etmekteydiler. İşte bu Müslüman 
Türklerin anayurtlarından gaddarca sürülmeleri so
nucu, o topraklar üzerinde Sovyet Ermenistanı oluş
turulmuş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ancak şu hususu belirtmek 
isterim: Türîtiye Cumhuriyetinin hiçbir devletin top
rak bütünlüğüne göz dikmediği ve herhangi bir top
rak talebi olmadığı hususu dış politikamızın temel un
surlarından birini teşkil etmektedir. Ancak, bunun 
başkalarının tarihî gerçekleri unutarak, yüce Mil
letimizin bunca cefa* ve fedakarhğıyla korumayı 
başardığı kutsal vatan topraklarımız üzerinde sapık 
iddialarda bulunmalarını da hoş karşılayacağımız ve 
buna izin vereceğimiz anlamına gelemeyeceğini dost 
düşman herkesin bilmesini isteriz. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bütün bu tarihî gerçekler 
muvacehesinde sözde insanî düşüncelerle ölenleri an
ma günleri kabul etmek, tarihî hakikatleri inkâr et
mekten öteye hiçbir mana taşımaz. Tarihle yaşıt, ta
rihi yaratmış Yüce Türk Milletinin tarihî bilmeyen
lerden veya bilip de kasten saptıranlardan alınacak 
hiçbir dersi, hele tarih dersi hiç yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu yalan ve savsata 
manzumesi bizi bir tek noktaya getirmiştir Bu da 
gerçeklerin teker teker ortaya konulması gereğidir. 
Yalanların sürüp gitmesine ve birbiri üzerine inşa 
edilip birbirine mehaz teşkil ettirilmelerine ve so
nunda birtakım akıldışı itham ve taleplerle ortaya 
çıkılmasına göz yummamız şüphesiz düşünülemez. 
Ancak, bu sakat gidişe bir son verilmesi, bunun için 

gereken her şeyin yapılması, her tedbirin alınması 
bir zarurettir. (HP ve MDP sıralarından «O zaman 
Genel Görüşme açalım» sesleri). 

Devletimizin bekası ve selameti açısından Hü
kümetimizin en uygun kararları vereceğine, en tesirli 
her türlü tedbirleri alacağına inancımız tamdır. 

Bu güven duygusu içinde öncelikle ve ivedilikle 
üzerine eğilinmesini beklediğimiz hususları yine de 
burada belirtmek istiyorum: • 

Dış temsilciliklerimiz başta olmak üzere, Milleti
mizin maruz kaldığı menfur saldırılar özellikle pro
paganda ile beslenmektedir. Yıllardan beri sürdürü
len ve özellikle son yıllarda giderek artan menfur 
saldırılarla birlikte yoğunluk kazanan malum Erme
ni görüş ve iddialarını içeren yayınlarla ASALA ve 
benzeri terör örgütlerinin eylemleri âdeta beslen
mektedir. 

Sözde bilimsel görünüşlü eserlerden çocuk kitap
larına, televizyon programlarından konulu ve konu
suz filmlere, seminerlere, radyo ve televizyon açık 
oturumlarına kadar çeşitlilik gösteren ve âdeta ulus
lararası kamuoyunun beynini kendi sapık görüşleri 
doğrultusunda ülkemiz ve Milletimiz aleyhinde yı
kamaya yönelik bu geniş yayın kampanyası, sadece 
ve sadece yeni kanlı cinayetleri, kahpece saldırıları, 
masum kimselerin katlini hazırlamaktadır. Bunları 
gerçekten tarihte olduğu gibi, günümüzde de kimle
rin gözünü kan bürümüş olduğunu, kimlerin çekin
meden kitleleri katliama uğratabileceğini açıklıkla 
ortaya koyan birer kanıt ve ibret belgesi olarak gö
rüyoruz. 

Böyle bir yalan ve iftira kampanyası karşısında 
bizim de tarihî gerçekleri dünya kamuoyu önüne ge
tirmemiz, bu alanda mevcut yayın faaliyetimizi daha 
da çeşitlendirip genişletmemiz artık bir zaruret ha
line gelmiştir. ı 

Sayın üyeler, tarihi gerçeklerin bilimsel yöntem
lerle açığa çıkarılması için öncelikle arşivlerimizde 
geniş ve kapsamlı incelemelerin yapılmasının özen
dirilmesi, konuya ilgi duyan bilim adamlarının teş-^ 
vi'k edilmesi, gerekirse burslar verilmesi, ilgili kuru
luş, bilimsel araştırma merkezleri, üniversitelerimiz 
tarafından çok yönlü araştırmaların gerçekleştirilme
mesi gerekmektedir. Bu hususta lüzumlu malî imkân
ların sağlanması ve bütçelere yeterli ödeneklerin ko
nulması önem taşımaktadır. I 

Sayın milletvekilleri, şu hususu özellikle belirt
mek istemekteyim; saldırılar, eylemler, yalan ve if
tira kampanyası Yüce Devletimizin varlığına, top-
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rak bütünlüğüne karşı olduğu gibi, Milletimizi de 
bir bütün olarak hedef almaktadır. Bu nedenle, sür
dürülecek mücadele sadece resmî kuruluşlarımızın 
faaliyetiyle sınırlı kalmamalı, bu menfur' hareketlere' 
karşı tüm milletçe tek bir vücut halinde karşı çık
malıyız. (Alkışlar). 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Nasıl 
olacak bu? * 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Meclisçe olacak 
'bu. • 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Ayrıca, 
Amerika Birleşik Devletleri Kongresindeki son ka
rarlar gibi sorumsuz yaklaşım ve tutumların terörist 
hareketleri teşvik edeceği gerçeğini bir an dahi göz
den uzak tutmamamız ve gerekli güvenlik önlemleri
nin alınmasına, halen uygulanmakta olan tedbirle
rin güçlendirilmesine şimdi artık daha fazla önce
lik vermemiz gerekmektedir. 

ıSayın üyeler, Amerika Birleşik Devletleri Kong
resinde son alman kararların tarihî gerçeklerle çeliş
kisi dışında, salt terörizmi teşvik edici yönü üzerinde 
de durmak istiyorum. Beynelmilel terör odaklan ey
lemlerini meşrulaştırmak gayreti ile bu kararları 
kendi emelleri için kullanacaklardır. Bu son derece 
ciddî keyfiyetin söz konusu kararlan alanlar tara
fından takdir edilmemiş olması esef vericidir. Terö
rizme hedef olan ülkelerden birisi de Amerika Bir
leşik Devletleridir. Geçen yıl Beyrut'ta kendilerine 
karşı girişilen saldırının anısı daha zihinlerden çık
mamışken bir müddet önce aynı şehirdeki temsilci
liklerine yöneltilen eylem çok sayıdaki kişinin haya
tına mal olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi soruyorum; Yüce 
Meclisimiz bu eylemler karşısında onların yaptığı gi
bi gerekçe arar ve mazur gösterir nitelikte kararlar 
almış olsaydı Amerikan Kongresinin sayın üyeleri 
bunu nasıl karşılayacaklardı? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Çok 
güzel söylediniz, niye Genel Görüşme açmıyoruz? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın üye
ler, Amerika Birleşik Devletleri Kongresindeki bu na
hoş gelişmeler karşısında, gerek kamuoyumuzun her 
kesiminin, gerek Yüce Meclisimizin gösterdiği hassa
siyet ve tepkiyi takdir etmemek mümkün değildir. 
Ancak, dış politika konularında duygular kadar iti
dal de önem arz etmektedir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Mec
lis takdir eder onu beyim, Meclis takdir eder. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Davranı
şımızın ne yönde olacağını tespit etmek için her şey
den önce soğukkanlı bir durum değerlendirilmesi ya
pılmasında büyük faydalar görüyoruz. Meseleye he-
yacanla değil, akılcı yoldan gidilmesi kanaatindeyiz. 
(Alkışlar) Türkiye Cumhuriyeti büyük devlet va
karı ile hareket etmek mecburiyetindedir ve Türkiye 
dünyada hiçbir devletin seçim malzemesi olacak bir 
devlet asla değildir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Aziz üyeler, halen mevcut olan durum şudur: 
Amerika Birleşik Devletleri Yasama Organında be
lirli bir hareket başlamış; fakat bu hareket nihaî aşa
masına ulaşmamıştır. Bunda olayın yarattığı tepkinin 
idrak edilmeye» başlanmasının rolü olduğunu söyle
mek yanlış olmaz. Hal böyle olmakla beraber, henüz 
bir komitede duran bu karar tasarılarının akibetinin 
ne olacağı hususunda, kesin bir şey söylemek elbet
te ki mümkün değildir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Mec
lisin tepkisini göstermenin ne zararı var? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Başka bir 
ifade ile, konunun geçireceği aşamalar için, yasala
rın komisyonlarda takılıp kalması dahil, her türlü 
ihtimal ortadadır. Dolayısıyla durumun son derece 
seyyal olduğu bu aşamada, elimizdeki değerlendirme 
unsurları noksandır. 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi henüz 
kendisini bu kararlarla hukuken bağlamamıştır. Bu 
durumda Yüce Meclisimizin bütün unsurları ortaya 
çıkıp belli olmadan, dünya kamuoyunda hadiseyi yay-
gmlaştırır duruma düşmesini, hadisenin , bizim tara
fımızdan karşımızdakilerin oyununa gelinerek tır
mandı rıîmasını doğru bulmuyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Oyunu onlar ya
pıyor. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bugün bu
rada Yüce Meclis, Milletimizin vakarına uygun en 
güzel reaksiyonu göstermiş, sesini duyurmuş, Türk 
Milletinin vakur sesini dünyaya duyurmuştur. Bin-
netice; Genel Görüşmenin maksadı hâsıl olmuştur. 
(HP sıralarından «Olmaz, olmaz» sesleri, gürültüler). 

Aziz milletvekilleri, biz karşımızda tenkit ettikle
rimizin derecesine düşerek, Kızılderili soykırımını ve 
zencilere yapılan işkenceleri kınama günleri ilan edil
mesi kararları alacak bir millet değiliz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Biz büyük milletiz sayın millet
vekilleri, büyük milletiz. (ANAP sıralarından alkış
lar), 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Onlar varit de
ğil mi? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz, bazı 
şeylere, cevap vermeye bile tenezzül etmeyen, bunu 
zül addeden bir milletiz. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçelJ — Toprak isteyenlere 
mi cevap vermeyeceğiz? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz hadise
leri soğukkanlı, hesaplı ve Türkiye'nin menfaatlerine 
en uygun gördüğümüz istikamette götürmek duru
mundayız. (HP sıralarından gürültüler). 

Arkadaşlar, Amerikan Senatosunda durum de
ğişirse konuyu tekrar Yüce Meclise getirmek her za
man mümkündür ve bu bizim elimizdedir. Biz, ne 
Genel Görüşmeden, ne de herhangi bir konunun gö
rüşülmesinden çekinen insanlar değiliz. (HP sırala
rından «İş işten geçtikten sonra» sesleri, gürültüler; 
ANAP sıralarından alkışlar). 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Oyu
nuzla göreceğiz, çekiniyor musunuz yoksa çekinmi
yor musunuz? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Ancak, 
Türkiye'nin yüksek menfaatlerini bu istikamette 
gördüğümüzden, yukarıda arza çalıştığımız sebepler
le... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kuvvet alacaksı
nız. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — ...Bugün 
yapılan bu ön görüşmelerin, maksadı hâsıl ett|ği 
inancıyla Genel Görüşme önergesinin kabulü istika
metinde oy kullanamayacağımızı Anavatan Partisi 
Grubu adına saygıyla arz ediyorum. (Alkışlar). 

Yüksek Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşçıoğlu. 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — İşe iyi başladınız ama, 

sonunu iyi getirmediniz sayın sözcü. Ülkeyi peşkeş 
çökmek mi istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Ateş lütfen. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Olmaz böyle şey. 
BAŞKAN — Siyasî Parti gruplarının . sözcüleri 

kendi gruplarının görüşlerini tamamlamışlardır. 
Şimdi Genel Görüşme açılmasını isteyen önerge

nin birinci imza salhlbi millelivekilline, Sayın Has-
türic'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Hastürk. (HP sıralarından alkış
lar). 

Sayın Hastürk konuşma sürenizi biliyorsunuz de
ğil mi efendim? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) ••— Bi
liyorum Sayın Başkanım. # 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok. sayın üyeleri; az evvel burada Yüce Meclisimi
zin, yüce çatısı altında ülkemizin âli Ynenfaatlarını 
hepimizin huzuruna getiren Sayın ANAP Sözcüsüne 
katılıyorum, cidden durum vahimdir, üzerinde görü
şülmesi gerekir. 

İşte bu duyarlılığı gene Hükümet Sözcüsü Sayın 
Bakanın da getirdiği açıdan bizler bir önergeyle hu
zurunuza getirdik. Bu önergenin tek amacı vardır 
sayın üyeler, bu yüce çatı altında ülkemizin âli men-
faatlanna ters düşm her şey görüşülün* ve karara 
bağlanır. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; 12 Eylül 1984 günü Meclisimizin ara 
tatilini sona erdirerek Türk-Amerikan Birleşik Dev
letleri ilişkilerini değerlendirmek için toplanmasını 
ve bir Genel Görüşme açılmasını içeren müracaatı
mızın gerekçelerini sizlere sunmaya çalışacağım. 

Bu gerekçelerden evvel çok kısa bir hatırlatma 
yapmak istiyorum. Şayet ANAP Sözcüsü Sayın Ar
kadaşım ve Hükümet Sözcümüz bu konuda müspet 
oy kullanacaklarını söylemiş olsalardı böyle bir açık
lama yapmak ihtiyacını duymayacaktım. Ama şura
da gördüğünüz, az evvel koltuğumda getirdiğim dos
yada ve biraz sonra vereceğim örneklerde ülkemizi 
ve hepimizi çok yakından ilgilendiren olaylar var
dır ve egemenlik erkini kullanan bu parlamentonun 
bu yüce çatı altında bu konuya hemen ve acilen par
mak basması görevidir. (HP sıralarından alkışlar). 

17 Eylül 1984 tarihinde Sayın Başbakan özal, 
«1985 Martında sona erecek olan Türk-Amerika 
Birleşik Devletleri Savunma İşbirliği Anlaşmasının 
uzatılmayarak iptal edilmesinin düşünülüp düşünül
mediğini» soran sayın basın mensuplarına; «Bu işi 
bu kadar büyütmeyin» demiştir. 

Başbakanın bu samimî dileklerine rağmen, bü işin 
Parlamentomuzun yüce çatısı altında tartışılmasında 
ve değerlendirilmesinde yarar görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, üzerimize ölü toprağı serpil-
mediği kamuyona ve tüm dünyaya anlatılacağı bir 
dakikayı yaşamaktayız. İşte böyle bir ortam içinde 
konuyu enine - boyuna tartışmamızda ve önerge sa
hibi bizlerin de sizlere bakış açımızı anlatmasında 
büyük yarar görmekteyim. 
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Sayın Başbakan yine aynı görüşme sırasında, 
kongre ve yönetim ilişkileriyle ilgili olarak görüşleri
ni şöyle açıklamışlardır: «O konuyu iyi anlayabil
mek için Amerika'da birkaç yıl oturmak lazım. 
Onların sistemleri çok farklı. Ben orada bulunduğum 
için durumu biliyorum, çok heyecanlanmaya lüzum 
yok diyorum» demişlerdir. Ancak, Amerika Birle
şik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Senatosunun 
Ermeni safsatalarına dayalı aldıkları kararı değer
lendirebilmek için de Türkiye'de yaşamak gerekir, 
Türkiye'yi yaşamak gerekir ve bir Başbakanın temel 
görevidir bu. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Olaya, Sayın Başbakanın baktığı gözlüklerle ve 
gözle bakmamız mümkün değildir sayın üyeler: Dost 
da olsa bir yabancı ülke parlamentosu, Türk Ulusu
nu yaralayan yalan ve iftiralarla dolu bir dizi düş
manlık sistemi oluşturmakta ve yöneticileri bu işlemi, 
«Seçim yatırımı» diye mazur gösteremeye çalışmak
tadırlar. Bu işlemin bilinen ismi, açık ve seçik, dost
luğa ihanettir. (HP sıralarından «Küstahlık» sesleri, 
gürültüler). 

Bu ihanet ateşini, aynı ülkenin temsilcisi bir iş
gal komiseri edası ile daha da alevlendirmekte, ba
ğımsız bir ülkenin bakanına diplomatik nezakete uğ
ralayan bir üslupla mektup yazmak gafletini göste
rebilmektedir. Bu dostluğa sığmaz. Amerika Birle
şik Devletlerinin bu tavrı, sahte dostluğun somut ör
neğidir. Biz sahte dostluk istemiyoruz, Türk Milleti
nin sahte dostluklara ihtiyacı yoktur. (HP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

işte burada bir kez daha Ulu Önder Mustafa Ke
mal Atatürk'ün Büyük Nutkundaki beyanları yine
lemekte ve dünya kamuoyuna hatırlatmayı yararlı 
bulmaktayım. Sayın üyeler, Ulu Önder, «Milletimi
zin kuvvetli, mesut ve istikrarlı yaşayabilmesi için, 

. Devletin tamamen millî bir siyaset takip etmesi ve 
bu siyasetin, iç teşkilatımıza tamamen uyması ve da
yanması lazımdır. Millî siyaset dediğim zaman, kas
tettiğim mana ve muhteva şudur : Millî sınırlarımız 
içinde, herşeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak 
varlığımızı korumakla, millet ve memleketin hakiki 
saadet ve refahına çalışmak; genel olarak aşırı ihti
raslar peşinde milleti oyalamamak ve ona zarar ver
memek, medenî dünyadan, medenî ve insanî muame
le ve karşılıklı dostluk beklemektir. Bu karşılıklı 
dostluğu beklemek görevimiz olduğu kadar, bazı ger
çekleri Yüce Parlamentomuzda değerlendirmek ve ya
nılgı içindeki dostlarımıza da hatırlatmak görevimiz
dir.» 

i Sayın üyeler, gözlerimizi açalım; gazetelerde 
ANKA mahreci ile çıkan bir haber de gözlerimizi 

I açmaya yardımcı olsun. Amerika Birleşik Devletleri 
70 yıldır Ermeni devletini kabul ediyor. Bu amaçla, 

I bütçesinde sözde Ermeni devletini yaşatıyor. Bu ger-
I çek, az evvel bu mikrofondan bizlere hitap eden sa

yın konuşmacının, Sayın Hükümet Temsilcisinin ve 
I Sayın Başbakanımızın pembe değerlendirmelerine hiç 

uymuyor. Ermenilerin yaptığı mezalimi Yüce Önder 
Atatürk Büyük Nutkunda aynen şöyle anlatmakta
dır : 

«Yüksek malumunuzdur ki, Mondros Ateşkes An
laşmasından beri Ermeniler gerek Ermenistan için
de, gerek sınıra yakın yerlerde Türkleri kitle halinde 

I öldürmekten bir an geri kalmıyorlardı. 1920 senesi 
sonbaharında Ermeni zulümleri dayanılmaz bir hale 
geldi/Ermenistan seferine karar verdik. 9 Haziran 
1920 tarihinde doğu bölgesinde geçici seferberlik 
ilan ettik. Nihayet seferberlikten üçbuçuk dört ay 
kadar sonra Kötek - Bardiz bölgelerinde toplanan 
kuvvetlerimize Ermenilerin taarruzu ile savaş hare
kâtı başladı. 26 Kasımda başlayan barış görüşmeleri 
2 Ocakta son buldu ve 2.-3 Ocak gecesi Gümrü An
laşması imza olundu. 

Efendiler, Gümrü Anlaşması M'illî Hükümetin 
yaptığı ilk anlaşmadır. Bu anlaşma ile düşmanlarımı
zın hayallerinde kendilerine ta Harşit Vadisine kadar 
olan Türk ülkeleri bağışlanmış olan Ermenistan, Os
manlı Devletinin 1877 seferiyle kaybetmiş olduğu 
yerleri bize, Millî Hükümete terk ederek dava dışına 
çıkarılmıştır.» 

Atatürk şöyle devam etmektedir: «Aydın, cahil 
istisnasız bütün vatandaşlarımız bugün yalnız bir 
gaye etrafında toplanmış ve fakat sonuna kadar ka
nını akıtmaya karar vermiştir. O gaye tam istiklali
mizin kazanılması ve devam ettirilmesidir. Tam is
tiklal demek elbette ki siyasî, malî, iktisadî, adlî, as
kerî, kültürel vesaire gibi her sahada tam istiklal ve 
tam hürriyet demektir. Bu saydıklarımın herhangi 
birinde istiklalden mahrum olmak, millet ve memle
ketin hakiki manasıyla bütün istiklalinden mahrum 
olması demektir. Biz, bunu kazanmadan barış ve hu-

1 zura kavuşacağımız kanaatinde değiliz.» 
I Bütün bu sözler Yüce Parlamentomuza önemli 

bir görev devretmekte; Atatürk meşalesinin söndürül-
1 memesi, tam bağımsızlığımıza düşürülecek gölgelere 
I zamanında mani olmamızı temel koşul kabul etmektir 

ve bu parlamento bu güçtedir. (Alkışlar) 
Demokrasinin temel erki tam bağımsızlıktır. Yüce 

I Önder iç ve dış düşmanlarla mücadele vasıtalarından 
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söz ederken, bu vasıtalardan birinin milleti temsil 
eden meclisin millî arzuyu ortaya koymakta ve bu
nun icaplarını inanarak yerine getirmekte gösterece
ği azim ve yiğitlilik olduğunu söylemekte ve şöyle 
devam etmektediir : 

«Meclis ne kadar çok dayanışma ve birlik halin
de millî arzuyu tecelli ettirirse, düşmana karşı o ka
dar kuvvetli bir üstünlük vasıtasına sahip oluruz.» 

Bu buyruk, Parlamentomuza sunulan bu Genel 
Görüşme önergesinin temel felsefesini oluşturmakta
dır. 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, lütfen toparlayınız. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Top
luyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Toplamanız için size iki dakika mü
saade ediyorum, iki dakika içinde tamamlayın efen
dim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Hay
hay efendim. 

Zaten bu söylediklerimden hiçbir üyemizin rahat
sız olacağına inanmıyorum. Onun için 'konuşmama 
devam ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Toplayınız efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bu 
buyruk parlamentomuza sunulan bu Genel Görüşme 
önergesinin temel felsefesini oluşturmaktadır. Ulus
lararası anarşizmin en azgın kolu olan Ermeni terö
rünün, Amerikalı dostlarımız tarafından da destek
lenmesi yaşadığımız son acı gerçektir. Bu gerçek, 
hepimize ciddi görevler yüklemektedir. Türk'ün an
cak Türk'e olan dostluğunu sahte dostlarımıza bü
yük bir hasislikle kullanmak zorundayız. Karar ta
sarısı öngörüldüğü gibi kesinleştiği takdirde, Ermeni
lerce öldürülecek Türklerin gerçek katilleri kongre 
üyeleri olacaktır. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

NATO anlaşmasıyla dostluk duygularını daha da 
pekiştirmiş olması gereken dostumuz Amerika, aldı
ğı kararlarla Uluslararası terörizmin ırkçı Franksiyo-
nu Ermenilere tam teslim olmaktadır. Bunda yıllar
dır uyguladığımız hatalı ve etkin olmayan dış politi
kamızın da katkısı olduğunu kabul etmek zorunda
yız. Dışişlerimizin bir süredir her yıl binlerce dolar 
ödeyerek Ermeni - Rum lobisine karşı tuttuğu Özel 
Lobicilik Şirketi GRAY AND CO'nun durumuna 
bakınız. Görevi üstlendiği günden bugüne varlık gös
termeyen firmanın yönetim kurulu üyelerinden biri
nin Barry Zortinyan adlı militan Ermeni olduğu ve 
bu şahsın Washington'daki Yahudi Soykırım Müze

sinde bir yer kapmaya' çalışan Ermenilerin komite 
başkanı olduğu bildirilmekte. Böyle bir firmayı bulan 
ve sözleşmesini devam ettirenlerin ayıplarını daha 
fazla yüzlerine vurmakta yarar görmüyorum sayın 
arkadaşlarım. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, lütfen toparlayın 
efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, söylediği doğru değildir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bel
geler burada. 

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Kongre
sinin Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda ve Sena
to Dış İlişkiler Komitesinde bir dizi kararlar alınır
ken ve görüşmekte olduğumuz bu Genel Görüşme 
önergesi 12 Eylül 1984 tarihinde... 

ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan biz ne görüşüyoruz, arkadaş neden bahsedi
yor? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sa
yın Üye, siz burada niçin bulunduğunuzun da farkın
da değilsiniz galiba. 

BAŞKAN — Rica ederim, tamamlayınız efen
dim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ge
nel Görüşme önergemiz 12 Eylül 1984 tarihinde Mec
lis zabıtlarına geçmiş olmasına ve 13 Eylül günü va
ki müracaatım üzerine Sayın Meclis Başkanı tarafın
dan Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanına bilgi ile
tilmesine rağmen, Bakanlar Kurulunun ve Başbaka
nın, Meclisimizi, ara vermesini kesip toplantıya ça
ğırmamasını, istemeyerek, konuk ağırlamasını burada 
kınamak istiyorum. 

Bütün bu değerlendirmeler ve sayın üyelerin grup
ları adına yaptıkları konuşmalar, Genel Görüşme ta
lebimize haklılık kazandırmaktadır. 

«Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesine inanan ve 
uygulayan 50 milyonluk Türkiye, böyle bir muame
leye layık değildir. Politikanın canlı süreci içinde ha
kiki dostlarımıza ve düşmanlarımıza yerimizi ve tav
rımızı bildirmeliyiz. Türkiye'nin öyle her şeyi sineye 
çekecek bir ülke olmadığını artık dostlarımızın anla
ması zamanı gelmiştir. 

Yönetimler geçicidir; parlamenter düzende seçilen
ler, seçildikleri sürece hükmederler. Ancak, halkın 
duygu ve düşünceleri kalıcıdır, bunlar üzerinde oyun 

ı 
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oynanamaz. Kendi elçiliklerine vaki tecavüzlerde en 
son perdeden bağıran Amerika Birleşik Devletleri 
yetkililerinin, terörizme davetiye çıkarırken halkımı
zın kutsal duygularıyla oynamaya haklan yoktur. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, tamamlayınız efen
dim, 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Sayın üyeler, haksızlığa tahammül edemeyen hal
kımızın hakkının Yüce Parlamentoda tescilini sağla
yabilmek için Genel Görüşme açılması önerimizi tek
rarlar... (ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapak
larına vurmalar). 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Bir dakika efen
dim... 

Sayın Hasıtürk-, lütfen tamamlayın, süreniz bit
miştir^ 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkanım. 

Çok sayın üyeler, bu kararın Türkiye Cumhuriye
ti Parlamentosundan ittifakla çıkacağına inanıyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hastürk. 
Değerli milletvekilleri, genel görüşme önergesi 

üzerindeki öngörüşme tamamlanmıştır. Ancak konu 
ile ilgili olarak Başkanlığa verilmiş başka bir önerge 
var; Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu öner
gesinde; «bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kararlılığını dünya parlamentolarına ve kamuoyu
na bir ıbeyanname ile duyurmasını» önermektedir ve 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatav Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlünun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/114) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin 
«.Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, Hatay Milletvekili Sayın Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Amik Ovası Sulama Proje-
tsine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?,. Yok. 

hazırladığı beyanname taslağını önergesiyle birlikte 
Başkanlığımıza şimdi sunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Tüzüğümüzün 100 üncü 
maddesine göre yaptığımız öngörüşme usulü içinde 
bununla ilgili bir işlem yapmak mümkün olmadığı 
için önerge vs eki, gereği düşünülmek üzere, Meclis 
Başkanlığına sevk edilecektir. 

Genel görüşme önergesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlandığına göre, şimdi oylarınıza başvuracağım. 

Tüzüğümüzün 100 üncü maddesinin son fıkrasın
dan bir kısmını okuyorum : «Genel Kurul, Genel 
Görüşme açılıp açılmamasına işaretle oylama sure
tiyle karar verir» denilmektedir. Tüzükte işaret oy
lamasıyla karar verileceği yazılı olan yerlerde başka 
türlü oylama yapılamaz. 

Bu nedenle, Genel Görüşme açılıp açılmamasını 
oylarınıza sunuyorum : Genel Görüşme açılmasını 
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim... 

Efendim, bir daha sayacağız; sayın kâtiplerimiz 
arasında ufak bir fark var, tekrar sayacağız. (HP ve 
MDP sıralarından gürültüler) Lütfen efendim... Kâ
tiplerin, sayma, vazifeleridir; arada ufak bir fark 
var, onu devam ettireceğiz. El kaldırılmadan ayâk-
takileri sayıyoruz sadece. 

Teşekkür ederim efendim. 
Genel Görüşme açılmasını kabul etmeyenler lüt

fen ayağa kalksınlar... (HP ve MDP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Genel Görüşme açılması kabul edilmemiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

(HP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk et
tiler.) 

Soru ertelenmiştir. 
2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, se

çimlerde oy kullanamamıs vatandaşların affedilip af
fedilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/118) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, seçimlerde oy kullanamamıs va
tandaşların affedilip affedilmeyeceğine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sabit Batumlu?.. Yok. 

Sayın ©akan?.. Burada. 

Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir., 
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3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, istanbul Milletvekili 
Sabit 'Batumlu'nun, Devlet İhale Kanunundan doğan 
ihale fiyat farklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sabit Batumlu?.. Yok. 
Sayın 'Bakan?.. Burada. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er

telenmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, işlerine son verilen ve yeni alı
nan personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sabit Batumlu?,. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er

telenmiştir. 

5 .— İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, işlerine son verilen ve yeni alı
nan personel sayısına ilişkin Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sabit Batumlu?.. Yok, 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er

telenmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/122) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, bankerlik olaylarının sonuçları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sabit Batumlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan?., Burada. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er

telenmiştir. 
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7. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişmanın, Zey-
tinbumu Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depola
rının başka bir yere nakline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/123) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Bilâl Şişman'ın, Zeytinbuınu Çimento Fabrikası ile 
yöredeki kum depolarının başka bir yere nakline iliş
kin Başbakandan sözlü sc.ru önergesi vardır. 

Sayın Bilâl Şişman?,. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Burada. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er

telenmiştir. 
8. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A. Ş.'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil 
Sanayi ve Ticaret A. Ş 'deki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Yücel?,. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru Önergesi daha önce de bir kere ertelendiği 

için gündemden çıkarılmıştır. 
9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Devlet Demiryolları personelinin yiyecek yardımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/126) 

BAŞKAN— 9 uncu sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Devlet Demiryolları personelinin 
yiyecek yardımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru Önergesi vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er

telenmiştir. 
10. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er

zincan İli köylerinin elektrik sorununa ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

BAŞKAN -^ 10 uncu sırada, Erzincan Milletve
kili Veysel Varol'un, Erzincan İli köylerinin elektrik 
ısorunlarına ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Ba- -
kanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın V&rol?.. Yok. 
Sayın Balkan?,. Burada. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er

telenmiştir. 
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11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İli içme ve kullanma suyu ihtiyacına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/130) , 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Balıkesir ili içme ve kullanma su
yu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Abaeıgil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er

telenmiştir. 
12. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 

Bayezit'in, Televizyonda yayınlanan Kıbrıs belgeseli
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, 'Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Televizyonda ya
yınlanan Kıbrıs belgeseline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Turan Bayezit?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Burada. 
Soru önergesi bir defaya (mahsus olmak üzere er

telenmiştir. 
13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, An

kara Büyük Şehir Belediye Başkanınca ucuz gıda 
satışı yapan dükkânların tahliye edilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/132) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Ankara Büyük Şehir Belediye Baş
kanınca ucuz gıda satışı yapan dükkânların tahliye 
edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Canver izinli oldukları için soru önergesi 
ertelenmiştir. . , • 

14. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'm, Tür
kiye Elektrik Kurumunun abonelerine karşı tutumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/133) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, izmir Milletvekili 
Mahmut Akkılıç'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun 
abonelerine karşı tutumuna lişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Akkılıç?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesi bir defaja mahsus olmak üzere er

telenmiştir. 
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15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı olmayan köylerde ispirtolu içki satış
larının yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/134) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in. belediye teşkilatı olmayan köylerde 
ispirtolu içki sarışlarının yasaklanmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Canver izinli oldukları için soru önergesi 
ertelenmiştir. 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, pasa
port almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada. Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, pasaport almak için müracaat eden 
vatandaşların durumunu incelemek üzere kurulduğu 
iddia edilen komisyonun tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi "vardır. 

Sayın Canver izinli oldukları için soru önergesi 
ertelenmiştir. 

17. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken
derun Demir • Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi(6/136) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Ağrı Milletvekili Paşa 
Sarıoğlu'nun, iskenderun Demir - Çelik işletmelerin
den ihraç kaydıyla alınan kütük demirlerin işlenerek 
iç piyasaya .sürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi vardım 

Sayın Sarıoğlu?., Yok. 
Sayın Başbakan?.. Burada. 
Sayın Paşa Sarıoğlu burada olmadığı için öner

genin görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

18. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
ayçiçeği ürünü taban fiyatının artırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/137) . 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Muhittin Yıldırım'ın, ayçiçeği ürünü taban fiyatının 
artırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Yok 
Sayın Bakan?.. Burada. 
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Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Doğu Anadolu Bölgesine verilen yatırım teşvik 
belgelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/138) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Doğu Anadolu Bölgesi
ne verilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Yok. 
Sayın ıBakan?.. Burada. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er

telenmiştir. 
20. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hü

kümetin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk 
ile ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın, Hükümetin, Kapıkula Gümrük Ka
pısındaki yolsuzluk ile ilgili tutumuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi vardır. 

\ Sayın Şardağ?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Burada. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, bu soruyla ilgili olarak 1 aylık bir mehil 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başbakanın mehil istemi sebe
biyle Sayın Şardağ'ın sözlü soru önergesinin görüşül
mesi ertelenmiştir. 

21. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
17.8.1984 tarihli gazetelerde yer alan demokrasi ile 
ilgili beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

BAŞKAN — 21 inci şurada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 17.8.1984 tarihli gazetelerde yer 
alan demokrasi ile ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Canver izinli olduğu için bu önergenin gö
rüşülmesi de ertelenmiştir. 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, bazı tarım ürünlerinin taban fiyatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/141) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlü'nun, bazı tarım ürünle
rinin taban fiyatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sökmsnoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın Bakan burada bulunmadığı için önergenin 

görüşülmesi ertelenmiştir. 
23. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Şanlıurfa Tünelinin yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Şanlıurfa Tünelinin yapımına 
/ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın iBatumlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er

telenmiştir., 
24. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

İstanbul - Beşiktaş Evlendirme Dairesinde pazar günü 
kıyılan bir nikâha ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/143) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada yine İstanbul Millet
vekili Sayın Batumlu'nun bir sözlü soru önergesi var
dır. Bu önerge de aynı nedenle bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlü'nun, gübreye yapılan son zamma ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlü'nun, gübreye yapılan 
son zamma ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Şökmenoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada 
Sayın Ba'kan, mühlet mi istiyorsunuz efendim? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Bakan mehil istiyor. 
Ne kadar mehil istiyorsunuz; buraya yazıyoruz 

efendimi 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — 15 gün mehil istiyorum. 
BAŞKAN — «15. gün» diyorsunuz. 
15 gün mehil istedikleri için ertelenmiştir. 
26. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

BAŞKAN — 26 nci sırada yine Sayın Sabit Ba
tumlu'nun, Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık 
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olayına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır, 

Sayın Batumlu, burada bulunmadığı ve Sayın Ba
kan da bulunduğu için bir defaya mahsus olmak üze
re ertelenmiştir. 

27. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sabit Batum
lu'nun, Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen 
anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır., 

Sayın Batumlu'nun. burada olmadığı anlaşılmak
tadır. Sayın Başbakan burada olduğu için bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

28. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

BAŞKAN — Yine Sayın Batumlu'nun, Hüküme
te intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Batumlu burada olmadığı, Başbakan da bu
rada bulunduğu için bir defaya mahsus olmak üzere 
ertelenmiştir. 

,29. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bir bankanın genel müdürünün yapmış olduğu dü
ğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/148) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sabit Batum
lu'nun, bir bankanın genel müdürünün yapmış oldu
ğu düğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Batumlu yoktur. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı da 

yoktur. Bu önerge ertelenmiştir. 
30. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

İstanbul • Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/149) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sabit Batum
lu'nun, İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır 

Sayın Batumlu yoktur. 
Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı?.. Buradalar. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er

telenmiştir. 

31. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, resmî ihalelere ilişkin sözlü sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa GirayTın cevabı (6/150) 

BAŞKAN — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mi-
maroğlu'nun, resmî ihalelere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Mimaroğlu?.. Burada. 
Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı?.. Burada. 
Mehil istemediğinize göre önergeyi okutuyorum 

efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına' 
Aşağıda belülüilen (hususların, Bayındırlık ve İs

kân Bakanı Sayın Safa Giray tarafından «özlü ola
rak cevaplandı rıillmaları konusunda delaletlerinizi arz 
ederim. 

N. Naci Mimaroğlu 
Siirt 'Milletvekili 

1. Halen Türkiye'nin her tarafında yapılmış ve 
yapılmakta olan resmî İhalelerde kanunun öngör
düğü % 20 indirim halinde ve bu indirimin birden 
ziyade kişi tarafından aynı oranda yapılmış olması 
durumunda kanunda bdirfiilen diğer kıstasların ob
jektif olarak dikkate alınmaları konusunda Bakan
lığınızca ne ıgübi çalışmalar yapılmıştır? 

2. Kanunda beliröen kıstasların dışında poli
tik müflalhazaların göz önünde (bulunduğuna ilişkin 
şilklâytderdte Bakanlığınız ne gibi (bir yol takip etmiş
tir? Bu tip şikâyetlerin olmaması için (hangi tedbir
ler alınmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANI İSMAİL 

SİAFA GİMIAY tfl'stanlbul) — Sayın Ba§ıkan, Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; Iblindiği üzere 2886 
«ayılı Davlelt İhale Kanununun 28 inci maddesinde : 

«Uygun Ibeddlin tercihinde kullanılacak kriterler 
ile eksiltmelerde katbül edilecek azamî indirim mik-
Itar veya oranları işin niteliği, nevi ve miktarı, birim 
fiyatları, Mdkli tarafından talep edilen avans mik
tarı ve isteklinin buna benzer teknik ve malî yeter
liliği ile il'gili diğer hususlar da göz önünde bulun
durulmak ve gerektiğinde diğer 'bakanlıkların da gö
rüşleri alınmak suretiyle 'her yıl Bayındırlık ve iskân 
Bakanının koiordinatörlüğünide MiMî Savunma, Ma
liye ve Gümrük, Tarım Orman ve Köy işleri, Enerji 
ve Talbii Kaynaklar Bakanlıklarınca tespit olunarak 
resmî gazetede yayınlanır» denmektedir. 

Kanumun bu hüklmü uyarınca uygun bedelin ter-
cilhi'nde kullanılacak kriterler ile eksitael'erde kalbul 
edilecek azamî indirim oranını (belirleyen bir tebliğ 
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hazırlanarak 28 Nisan 1984 tarJMi Resmî Gazetede 
yayınlanmış olup, o tarihten sonra yapılan ihalelerde 
bu tefbliğ esaslarına uyulmaktadır. 

Bu tebliğin incelenmesinden görüleceği üzere, uy
gun bedelin tespit ve tercihinde aşağıdaki kriterler 
dikkate alınmakta ve isteklilerin durumu buna göre 
'değerlendirilip puanlanmak'tadır : 

'A) 'Mailî güçleri, 
!B) Teknik kapasiteleri, 
C) 'Sicil ve moral; iş alh'latkı, enerji ve beceri 

durumları, 
D) Dalha önce yaptığı ve (halen devaim eden elin

deki 'isteri, 
E) Gerekli görülebilecek diğer nitelikleri. 

lilhaleye yetkili makamca uygun nitelikteki ele
manlardan 'teşkil edilen yeterlik beliges>i komisyon-
îarı, istekllilerih Jbraz ettikleri belgeleri inceleyerek; 
gerektiğinde 'illgiti diğer kurum ve kuruluşlardan ek 
bilgiler de isteyerek puanlamayı yapmaktadırlar. 

Bu puanlamada durumu işin özelliğine en uygun 
'düşen, dolayısıyla o işi en iyi sekilide ve en kısa sü
rede bitirdhileceği kanaatini uyandıran isteklilere 
(beli ölçüde avantaj sağlanması hedef alınmaktadır. 
(Böylece kanunun öngördüğü, işlerin en iyi şekilde, 
en kısa sürede ve en uygun bedelle yapılması ama
cının gerçekleşir ilmesine çalışılmaktadır. 

Değerlendirme ve puanlamada objektif davranıl-
masını sağlamak için, komisyon üyelerinin birbirin
den habersiz ve gizli puan verme sistemi uygulan
makta; aynca puanların ita amirlerince CtlUerde vali
lerce) onaylanması zorun!uğu vazediltmiş bulunmak
tadır. 

öte yandan, uygulamada karşılaşılan aksaklıkla
rın önlenmesi ve giderilmesi için, Bakanlığımız mer
kez 'teşkilatındaki ilgili birimler sürekli teyakkuz ha
linde tutulmakta; yazılı^ve şifahî talimat ve uyarı
larla sistemin arzu edilen şekilde işlemesine ve otur
masına geniş ölçüde yardımcı olmaktadırlar. 

Konuyla ilgili İhbar veya şikâyet vaki olması ha
linde de 'gerekli inceleme ve denetlemeler en ciddi 
'şekilde; hem mahalinde, hem merkezde yaptırılarak 
•gereği yerine getirilmektedir. 

Meriye dönük ek tedbir olarak müteahhit sicille
rinin modern yöntemlerle ve dalha dikkatli şekilde 
tutulması için (Bakanlığımızda bigi-işlem merkezi te
sisi çalışmaları da yapılmaktadır. Bu sistem işlerlik 
kazandığında, ihale uygulamalarında halen karşıla
şılan bazı sorunların büyiük ölçüde oltadan kalkaca-
ğınada inanıyoruz. 

Ayrıca, yine aynı maksada yönelik olarak mifce-
aUiihütlJk odaları kurulması konusu da görüşülmekte
dir. 

ikinci soruya gelince : h 

Bazı ihalelerden Bakanlığımıza şikâyetler olmuş
tur. Bunlar arasında politik etkilerle ilgili olduğu 
görüntüsü taşıyanlara rasttanımış ise de gerçek ma-
hiyeitlerinin böyle olmadığı yapılan incelemeler so
nunda ortaya çıkmıştır. Konuyu asılında menfaat ko
nusu olduğu tolde, politik konu gibi gösterme ça
bası olduğu görülmüştür. Esasen ihalelerle ilgili gö
revliler her türlü (baskı ıteşdNbüslerine karşı koyacak 
şekilde eğitilmektediır. Ayrıca politik veya diğer çı
karlar için vaki olabilecek baskı teşebbüsleri, Bakan
lığımıza bu konudaki kesin ve açık tulfcumu dolayı
sıyla geçerlik ve etkinlik kazanamamıştır ve kazan
ması mümkün değildir. 

Saygılarımla arz ederim. 

ıBAİŞKİAN —»Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibinin (bu konuya ilave edeceği bir husus 

var mı?.. 
Buyurun Sayın 'Mİmaroğlu. 
N. NAOt MİÜMAROĞLU (Siirt) — Sayın Baş

kanım, saygıdeğer arkadaşlarım; sözlü soru önerge
miz hakkında mütalaalarını bildiren Sayın Bakanı
mıza teşekkür ediyoruz. AnCak, bu konuda özellikle 
bdiAIımesi (gereken ve Ibu tatilde seçim bölgelerimize 
(gittiğimiz zaman sık sık karşılaştığımız ve hepimize 
vatandaşın son derece yaygarayla anlalfetığt bir durum 
vardır: İhalelerde kanunun örigordüğü kriterlerin dı
şında diğer bazı kriterlerin de gözönüne alındığı he
pimizin bildiği konulardır. 

Bir kere sayın bakanımızın konuyla ilgili olarak 
kurulması düşünüldüğüniü 'belirttiği bifllgi-işlem mer
kezi halen kurulmuş ve işletilmekte olan bir merkez 
veya 'bir kurul halinde değildir. O halde» bu sene 
için yapılmış olan ihalelerde bu kriterlerin alınması 
tamamen kurulun insafına, tamamen kurulun anla
yışına, ihamda kurulun politik tutumuna !bağlı tutul
muştur. Bu durumda yapılan ihalelerle ilgili olarak 
bizim vatandaşlardan aldığımız bilgiler dahilinde Sa
yın Bakanlığa çok büyük miktarda şikâyetler yapıl
mıştır ve bu şikâyetler halen de devam etmektedir. 
Biz ümit ve temenni ederiz ki, bu şikâyetler Bakan
lığa intikal ettiğinde Sayın 'Bakanlık, kurulların an
layışının dışında ve kurulların tamamen bazı unsur
ların etkisi altında verdikleri kararları dikkatle na
zara alacak ve »bu konuda ciddi ve hepimizi mem
nun edecek, vaitandaşm bu konuda politik davra-
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nıldığına ilişkin İnişlerini yok edecek bir karanlar mu
vacehesinde mıeyd'ana gelecek/tir. 

Bütün arkadaşlarıma, Sayın Bakanıma teşekkür
lerimi arz ederim. (Allkı'şlar) 

Teşekkür ederim Saym M'imaroğlu. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN (BAKANI İSMAİL 
SAPA GİRAY ((İstanbul) — Bir hususu raivzüh et-' 
meim gerekiyor. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Çok (kisa efendim, aslında bunu vermiyoruz. 

.'BAYINDIRLIK VE İfSKÂN BAKANI 'İSMAİL 
SAFA GİRAY (ffatadbull) — M'uhterem miletlvekil-
leri, bir humusu açıklığa kavuşturmam gerektiğini an
ladım, isaym arkadaşıımızın tonu$matodan : Bilgi
işlem merkezi kurulmadı ama, billgi-işlem merkezin
de ele alınması düşünüten, planlanan kumullar Bakan
lığımızda manüel ölaralk ele ailınmalktadır; es'k'iden 
Iberi vardır. O baikımdan, (bu sene yapılan ihalelerde 
biligi-işlem merkezinin yokluğundan dolayı birtakım 
faktörler değerlendirilemiyor düşünce»si doğru değil; 
sadece tabiaitıiyla biiL'gi-işlem merkezine nazaran bi
raz daha yavaş yapılalbiliyor. 

Şundan endişeniz olmaması lazım : Bütün ihale-
ler tek tek merkezde incelenmektedir ve puanlama 
isi'ştemi tam olarak kontrol edilmektedir,- şikâyet vaki 
ol'sıun o'lmasın. Bü'fiün şikâyetller de, bütün ihbarlar 
ıda konunun ve metodun yeniliği dolayısıyla tek tek 
incdemektedir. Bundan Salyın Meclisinizin bilgisi 
olması lazım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Pelki, teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ÜLKÜ SÖYLBMıEZJOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Saıyın Başkan, Sayın Balkana bir soru sorabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Soru soramıyoruz Sayın Söylemez-
oğlu. 'Soru zaten; kendisi soru bu. 

ÜLKÜ SÖYLEIMEZOÖLU (Kahramanmaraş) — 
Açık'laımalarmda bir hususun daha açıklık kazanması 
gerekiyor efendim. 

(BAŞKAN — 'Bu yokı açmayalım Saym Söyle-
mezoğlu lü'Dfeh.. 
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32. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İli «Hesko» suyunun ihalesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/151) 

IBAŞKIAN — 3!2 nci sırada, yine Siirt MilleüJvekili 
Sayın Mimarioğlu'nun, Siint İli Heiskb suyunun iha
lesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 
Fakat içtüzüğümüzün 97 nci maddesine göre, bir sa
yın müle'tlvekil'inin birden fazla sözlü sorusu aynı 
(birleşimde işleme konamayacağı için, bu sözlü soru
yu gelecek Ibirfeşime bırakıyoruz. 

33. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, «Bağ 
Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği» ne ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/152) 

BAŞKAN. — 33 üncü sırada, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Bağ-Kür İsteğe Bağlı Sigortalılık 
Yönetmeliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Balkanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Fırat?.. Yoklar. 
Saiym Bakan?.. Burada. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere 

ertelenmiştir. 
34. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, Tür

kiye Radyo - Televizyon Kurumundaki tayin ve na
killere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/155) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Halit Barış Çan'ın, Türkiye Radiyo-Tdevizyon Ku
rumundaki tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Barış Can?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesi bir defaya mahsus olmak üze

re ertelenmiştir. 
35. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ka

pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/156) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Kapıkule operasyonuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Canver izinli olduğu için bu sözlü soru 
önergesi de ertelenmiştir. 

Böylece Gündemimizin «Sözlü Sorular» kısmı ta
mamlanmıştır. 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayı
sı : 101) (1) 

BAŞKAN — Şimdi gündemimizin, «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer fiş
ler» kısmına geçiyoruz.. 

1 inci sırada yer atlan 101 sıra sayılı, Tapu ve Ka-
datsrto Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon, tasarımım 1 inci maddesi hakkındaki so

ruların aydınlığa kavuşturulması için maddeyi, içtü
züğün 89 uncu maddesine göre geri almış; 31 inci mad
deye 'kadar diğer maddeler kalbul edilmişti. 

Komisyon 1 inci madde hakkındaki soruları aydın 
lığa kavuşturdu mu ve bunun üzerinde söz istiyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKlLt AH
MET İLHAMÎ KÖSBM (Malaitya) — Aydınlığa ka
vuştu, söz istemiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Aydınlığa kavuştu, 89 uncu madde
min gereği yapıldı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ AH
MET İLHAIMÎ KÖıSEM (Malaitya) — Evet efendim. 

1 inci maddeyi yeni şekliyle okuyorum. 
BAŞKAN — Düzelttiğiniz şekilde mi? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKlLÎ AH
MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Evet efendim, 
düzelttiğimiz şekilde. 

BAŞKAN — Ama önce bir rapor yazacaksınız, 
yazJdığınız bu rapor ıfcomisyonca kabul edilecek ve 
o rapor buraya gelecek, rapor okunacak burada. Eğer 
bu yapılmadıysa başka bar güne erteleyin, mehil iste
yin. Burada maddelerin değiştirilmesi hususu ancak 
komisyon raporuyla mümkün olabiliyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKlLÎ AH
MET ÎLHAMÎ KÖSEM (Malatya) — O halde rapo
ru takdim etmek için mehil verilmesini talep ediyo-
ruz< 

(1) 101 S. Sayılı Basmayazı 1.9.1984 tarihli 1 inci 
Birleşim tutanağına eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu kanun ta
sarısını görüşmek için hazır olmadığını beyan etmek
tedir. Bu sebeple tasarının görüşüllııııesini erteliyoruz. 

2. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ver Anayasa Komisyonu Ra
poru (1/501) (S. Sayısı : 112) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki 112 Sıra sayılı Baş
bakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Ta
sarısının görüşmelerine bağlayacağız. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. 'Burada. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, Komis

yon çoğunluğunun bulunması lazım. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı burada. 
FERİT MELEN (Van) — Bir Başkanla olmaz. 
BAŞKAN — Hayır efendim; komisyon başkanı 

veya sözcüsü yerini almışsa, bundan önce de uygu
ladığımız gibi yeterli sayıyoruz. Komisyon Başkanı 
veya sözcüsü buradadırlar. Hükümet de burada; de
vam ediyoruz. 

Komisyon raporunun okunup okunmamaisı husu
sunu oylarınıza sunacağım : Okunmasıını kabul eden
ler... Etmeyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler : Şateı adı
na Sayın Bülend Ulusu, Sayın Rıfat Bayazıt. 

Sayın Ülkü Söylemezoğlu grup adına söz istemiş
leridir. 

Buyurun Sayın Uluisu. 

BÜLEND ULUSU (İstanbul) — Sayın Başkam, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; ev
vela Başbakanlık Teşkilatı HaMcında Kanun Tasarı
sının Meclîse getirilmesi münasebetiyle Sayın özal 
Hükümetine teşekkürlerimi sunmak işitiyorum. 

Bildiğiniz gibi 30 yıl evvel hazırlanan bir kanun 
tatbik edimidir, talblî b'irçok aiksalkİTklaır ortaya çık
mıştır. Başbakanlık aşağı yukarı yalnız bir kanunla 
ve kararlar ile psrsonel ve prensipleri ihtiva eden bir 
teşkilat haline sokuTmuş; diğer bakanlıkların koordi-
nesi ve işlenin uygun bir şekilde yürütülmesini sağ
layacak teşkilattan malhrum bırakılmıştır. 

Görev süremizde bu eksiklikler ıgözönünde tutu
larak ve Batı ülkelerinde (ingiltere, Amerika dahil) 
'başbakanlık teşkilatlan etüt edilmiş; hatta bir tesa
düf esleri OEGD'den de ilgili personel Türkiye'ye 

(1) 112 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 



T. B. M. M. B : 3 2 5 . 9 . 1 9 8 4 0 : 1 

gelmişlerdi, bütün başbakanlık iteştoidaJtlarını bize in-
'tükall ettirdiler, biz de bu konu üzerinde çalıştık ve 
bizden sonraki Hükümete yaktığımız hazırlıkları !tös-' 
lim ettik. Görüyoruz, fevkalade güzel b'ir şekilde Baş
bakanlık Teşkilatı Kanun Tasarısı hazırlanarak Mec
lise sunulmuş durumda; bu bakımdan teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Benim söz almaktan maksadıım, gene Sayın Özal 
Hükümeti, zamanımızda kurutmuş olan Deniz Müste
şarlığınım lağvedülerek bunun bir şube halimde Ulâış-
tırma Bakanlığına devredilmesi hakkında bir kanun 
tasarısını Meclîse sundu. Tabii o kanun tasarısı da
ha Meclise gelmeden Başbakanlık Teşkilatı üzeri'nde 
müzakere yapılacağı için, ban şahsen bu ikisini bir
leştirerek bazı görüşlerimi Yüce Mecliste sunmak isti
yorum; 

Evvela Deniz Müsteşarlığı ile ilgili görüşlerimi 
oriaiya koyduktan sonra, Başbakanlık teşkilatı ile il
gili bağlantısını da arz edeceğim. 

2512 -sayılı Başbakanlık Deniz Teşkilatı Hakkın
daki Kanunda iki müessese ortaya getirilmişti : Bi
risi; Deniz Alaka ve Menfaatler1! Yüksek Koordin;?.c-
yon Kurulu, diğeri, Deniz Müsteşarlığı. Buna niçin 
lüzum görüldü? Bildiğiniz gibi dünya devletleri sü
ratle kalkınmak ve refalh düzeylerini yükseltmek için 
dünya denizlerinden azamî cPçÜde yararlanıyorlar. 
Bu ma'fcs?ıt!la açık veya kapalı büyük mücadeleler ve
riyorlar. 

Üdkiernizin üç tarafı denizle çevrili olduğu halde 
bizler, deniz alaka ve menfaatlerimizden payımıza 
Ü'üşeni alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Çünkü bu 
konuyu ben'msemiyaruz, halkımıza bunu benimae't'e-
miyoruz, bu yoldaki işleriimizi koordinel'i ve istikrarlı 
'bir sekilide yürütemiyoruz. 

•'Denizlerden istifade için denizleri bütün özellikleri 
ile iyi tanımak ve öğrenmek gerekir. Bu ise zıalhime't-
lidT'.r, özel billgi ve beceri ister, milletin büyük bir 
çoğunluğunun denizlerden istifade etime kültürlüne sa
hip olmasını gerektirir. Deniz alaka ve menfaatleri 
konusunda bilinçli bir kamuoyu yaratııllmasına ve bü
tün rnitfleltçe eîele denizlerden yararlanmak üzere fa
aliyette bulunmaya da zaruret vardır. 

Devletimizin ve fertlerin denize dönük çeçr'ftli fa-
laliyeitleri mevcut ise de, bunların çok daha verimli 
bir şekilde memleket ekonomisine katkısını, arttırmak 
üzere bu faaliyetlere ışık tutacak, bu çalışmalarda bir
lik ve beraberliği sağlayacak bir millî deniiz politika
sına .ihtiyaç vardır. Böyle bir millî deniz politikasına 
dayanan plan ve programların yapılmasını sağlayarak 
bunları koordine ve tak'ip etmek de gereklidir. 

iBuıgün Romen açık deniz balıkçı filosu Kanada 
açıklarında balık tutup koniserve de yaparak Kanada' 
ya saltalb'ilılyar. Romanya'nın kıyı uzunluğu ile Tür-
kiîye'ninkini lütfen bir kıyaslayınız. 'Bizde denizden 
gelen menfaaitlar deyince yalnız deniz ulaştırması dü
şünülüyor. Nitekim Hükümetin de teiklifîind'e deniz 
teşkilatı lağvedilerek bir şube halinde Ulaştırma Ba
kanlığına bağlanıyor. Bu menfaatlar içinde şüphesiz 
deniz taşımacılığı, deniz ticareti, gemi İnşa sanaylü, 
lümanlar vardır ama, bunlar kadar da önemli olarak 
sualtı ve süiç'i canlı ve cansız kaynaklar, deniz ve kı
yılardan turizm bakımınidan yararlanmak, balıkçılık, 
kıyı ve açık deniz balıkçılığı, bunlar ile ilgili tüm 
feaÖiyetler, bunları destekleme, araştırma, geliştirme, 
deniz dibindeki maden ve petrolden yararlanma, ka
rasuları, kıta sahanlığı, ekonomik bölgeler gibi ımen-
faaltları uluslararası düzeyde korumak ve kotlamak 
üzere deniz işleriyle ilgili hukukî, ekonomik, siyasî 
V3 benzeri faaliyetleri tüm ilgili bakanlıklar ve mü-
e^söselenle (Üniversiteler de dalhil olmak üzere) ko-
ordiine elfcmek gerekir. Aksi takdirde mesela uluslara
rası deniz hukuku konferansıyla ilgilii gönüışller yeteri 
kadar sağlıklı hazırlanamaz, bu gilbi deniz alaka ve 
menfaaltlariyla ilgili uluslararası kararlar yetkili ve 
'bilinçli bir şekilde takip edilemez. Bundan da mem
leket fcriiz zarar görür; takip edebildiğimiz kadarıyla 
da çok zarar görmüş'üzdür; ben şahsen bunun için-
(deyimdir, 

Dolayısıyla deniz konularıyla ilgili hizmet gören 
bakanlıkları (Yani Ulaştırma, İçişleri, Dışişleri, Ma
liye ve Gümrük, Tarım Orman ve Köy işleri, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sanayi ve Ticaret, Millî 
'Eğitim Gençlik ve Spor, Bayındırlık ve İskân, Sağlık 
(Bakanlıkları; hepsi denizle ilgili faaliyet gösterirler) 
Devletin deniz politika ve stratejisi doğrultusunda 
yönlendirmek, aralarındaki koordinasyonu sağlamak 
gerekir. Yurt düzeyinde denizciliği sevdirmek, deniz
den gelen menfaatlerimiz konusunda halkımızı bilinç
li kılmak, bu istikametJte yapılacak faaliyetlerde önem
li yer işgal eder. 

Şüphesiz Sayın Başbakanım bu bakanlıkları her 
zaman toplama yetkisi vardır; fakat bunun devamlı 
ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi zarureti karşısın
da çok hayatî bu konularda yasal bir müessese ola
rak Deniiz Alaka ve Menfaatleri Yüksek Koordi
nasyon Kurulu ve burada alınan kararlan ve deniz 
politikasının uygulanmasında Başbakan adıma koor-
dine aypacak, işleri takip edecek mütevazi bir kad
roya sahip Deniz Müsteşarlığı öngörülmüş idi. 
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Biraz önce .deniz ve kıyılardan turizm bakımından 
faydalanmak dedim. Turizm konusunda yaz turiz
minin önemini zaman zaman vurgularız. Kuzey ül
kelerinden dört milyonun üzerinde yat kışlamak üze
re Akdeniz'e iner. Bunlardan bizim payımıza düşeni 
hemen hemen yok mesabesindedir. Hele bu yol At-
lantifcten Gibraltar (Cebelitarık) vasıtasıyla Akdeniz'e 
«iriş yerine, Avrupa'nın iç suyolları, Karadeniz ve 
Türk boğazları üzerinden Akdeniz'e geçiş yapsa, Tür
kiye'ye pek çok imkân getirir. 

Yunanistan'ın 1981 yılında yat ve bot işletmecili
ğinden net olarak 2,5 milyar dolar kazandığı göz 
önümde tutulursa, bu konuda bile deniz alakalı men
faatlerine ne derece önem verilmesi gerektiği görülür. 
Tabiî bu husus yalnızca (Turizm Bakanlığı faaliyet 
alanı içinde değildir. Önce genel bir ploitika tespit 
edilir; bunun için; yat limanları, bunları destekleyen 
tesisler, muhabere kolaylıkları (Botlar arası, botlar 
ile kıyı arası), gemi kurtarma faaliyeti, .sigortalar, 
sağlık tesisleri, gümrük faaliyetleri, bu işlerle ilgili 
personelin, en muhlimi bu personelin yetiştirilmesi ve 
yat turizminin bir parçası olarak da kıyıda karavan
lar vesaire... Bütün bunlar bir bütündür. 

Yalnız Norveç yapısı botlardan Ege ve Akde
niz'de Yunanlılarım 6000 tane çalıştırdığını biliyoruz; 
diğer tip tekneler hariç. Buna mukabil, Mersin Li
manını bir göz önüne getirin. Bu limanımızda bu 
gibi deniz faaliyetleriinde bulunan insanımızın adedi 
nedir, bot var mıdır? Kanarya Adalarında yatların 
ötesinde 23.000 civarında tekne kiralanmakta; kü
çücük Malta Adası bile Yunanistan'ın yarısına yakın 
tekneye sahip bulunmaktadır. 

İşte bu ve benzeri durumlar muvacehesinde, Tür-
Myemfein coğrafî özelliklerinin! sağladığı imkânlara 
rağmen denizciliğini geliştirmekte başardı olduğu söy
lenemez. Bu başarısızlığın çeşitli nedenleri arasında, 
denizcilik konularıyla ilgilenen kuruluşların, görünür
de çok olmasına mukabil (Demin bakanlıkların ade : 

dini saydım) millî deniz politikasının olmayışı ve 
esasında dağılmış olan Ibu faaliyetlerin koordine ve 
takipten de mahrum kalmış olması vardır, tşte, Baş
bakanlık Deniz Teşkilatına bu sebeplerle ihtiyaç gö
rüldü. Çalışmalarından henüz istediğimiz sonucu ala
madık; çünkü çok kısa bir süre faaliyet gördü. Yete
ri kadar personel bulamadık ve imkânlar da azdı. 

Ülkemiz dış ticaretinin yaklaşık yüzde 95'e va
ran bir bölümü deniz yolu ile gerçekleştirildiğine 
göre; demiz ulaştırması üe, deniz endüstrisi ve bu 
alana yönelik uluslararası düzenlemelerden oluşan de
niz ticareti bizim için şüphesiz büyük önem taşı

maktadır. Başbakanlık Deniz Teşkilatı ve Deniz Müs
teşarlığı faaliyete geçene kadar, ihracatımızın ve it
halatımızın (kuru yük ve petrol), acıdır, ne kadarının 
Türk, ne kadarının yabancı bayraklı gemilerle 
yapıldığı üzerinde ciddiyetle durulmamış; bazı mü
esseselerin ithalatlarını, lüzumsuz yere yabancı bay
raklı gemilerle yaptığı (Bilerek veya bilmeyerek) husu
su kurulan bu teşkilat (Demin ismdnli anlattığım teşki
lat) ile tespit edilmiş ve ancak bu konuda yapılan ciddî 
çalışmalar sonucu deniz taşımaları takip edilebilir 
duruma gelmiştir, takip edilebilir diyorum; takip edi
lir değil. Açıkça ifade edeyim ki, bundan rahatsız 
olanlar vardır; tekrar ediyorum, bundan rahatsız olan
lar vardır. 1982'de ihracatımızın yüzde 20*si, itha
latımızın yüzde 60'ı Türk Bayraklı gemilerle yapıldı. 
Bu yüzdeler 1983te ihracatta yüzde 28'e, ithalatta 
yüzde 69'a çıktı. Türk gemileriyle yapılan bu nak
liyat da yeterli değildir, artması gerekir. Ancak, bur
nun için de kontrol ve takip mekanizmasiinın devamlı 
çalışması lazımdır. Aksi takdirde mavluna verilen 
milyonlarca dolar yabancılara gider. Deniz taşıma
cılığı ve buna uygun liman işletmelerindeki gelişme
ler devamlı takip edilmezse, denizlerden faydanılama-
yacağı gibi, bunu takip öden diğer denizci devletlerin 
hegemonyası altına girilir ve de devlet büyük kayıp
lara uğrar. 

Deniz ürünlerinden faydalanma hususu da genel 
deniz politikası içinde yer almalı, bilimsel ve planlı 
bir yaklaşımla uygulanmalıdır. Deniz alaka ve men-
faatlarımızla ilgili olarak plan ve programlar ya
parak, çeşitli devlet ve özel kuruluşların faaliyetleri
ni yönien'direcek, onlara ışık tutacak, yatırımlarım 
yerinde ve daha rasyonel oluşunu sağlayacak millî bir 
deriz politikasını tespit ve tayan ederek bütün bu 
faaliyetlerde işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak bir 
(kuruluşa büyük İhtiyaç vardır, tşte Başbakanlık De
niz Teşkilatı bu maksatla öngörülmüştü. 

Ulaştırma Bakanlığı Danışma Yüksek Kurulunun 
1974 yılındaki 6 ncı toplantısında alınan kararlardan 
beri, çeşitli tarihlerde yapılan toplantı ve etütlerde 
iböyle bir kuruluşun teşkili karar altına alınmış; 1977 
senesinde deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğlimizin 
gelştürilememesinin nedenleri hakkında Türkiye Bü
yük Millet Mecisinde bir komisyon kurularak Meclis 
Araştırması yapılmış ve en son olarak da Aralık 1980 
tarihinde yapılan Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Plan 
ve Koordinasyon Kurulu (Bu çok yüksek seviyede
dir) alınan kararlar üzerine, Genelkurmay Başkanlı
ğınca 12 Mayıs 1981 tarihli bir yazı ile denizle ilgili 
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her türlü ulusal hak ve menfaatlarımızın korunması 
ile uluslararası ilişkileri kapsayacak kısa ve uzun 
vadeli hedefleri belirleyecek bir devlet politikasının' 
tespiti; denizlere yönelik her türlü bilimsel araştırma
lar ile denizlerde ilgili tüm faaliyetlerin kaınalize edil* 
mesi istenmiştir. 

Bütün bu görüş ve ihtiyaçlar karşısında Başbakan
lık Deniz Teşkilatı Hakkında 2512 sayilı Kanun 20 
Ağustos 1981 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe gir
miştir. Şimdi ise bu teşkilat kaldırılarak, az evvel ifade 
ettiğim gibi Ulaştırma Bakanlığında bir şube haline 
dönüştürülüyor. Halbuki, yukarıdan beri arz ve izah 
ettiğim veçhile 2512 sayııU Kanun hükümlerine göre, 
denizlerde ve iç sularımızdaki Devletin alaka ve men-
fatlanyla ilgili görevler münhasıran Ulaştırma Bakan
lığı görev ve yetki alanında değildir; çok daha geniştir. 

Diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarını, 
hatta özel sektörü de ilgilendirmekte ve devletin ha
yatî çıkarlarını kapsamaktadır. 

Bu itibarla, 2512 sayılı, Deniz Teşkilatı Hak
kında Kanunun kaldırılması konusu Hükümetçe Mec
lise sunulmuş durumda. Bunu ıttılaınıza arz ederken, 
Başbakandık teşkilatı hakkında, demin ifade ettiğim 
ve fevkalade güzel bulduğum bu teşkilat ile, eğer 
bu deniz teşkilatı tümü ile kaldırJacaksa; yani müs
teşarlık olarak kaldirılacaksa, şimdi şurada gördü
ğüm Başbakanlık merkez teşkilatlının «Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğü», «Personel ve Prensip
ler Genel Müdürlüğü» aşağıya doğru iniyor ve on
dan sonra başkanlıklar var; «Güvenlik işleri», «Dış 
İlişkiler», «Ekonomik ve Malî işler Başkan
lığı» gibi, hiç olmazsa Deniz işleri Başkanlığı, şek
linde olsun; ama hiç olmazsa diyorum. Esasında, tabiî 
ben Deniz Müsteşarlığını ve Deniz Teşkilatını tüm 
olarak hepsine tepeden bakan ve Başbakanın sağ 
kolu odarak çalışan bir teşkilat olarak öngörüyorum 
ve teklifim bu; ama hakikaten Hükümetçe karar 
altına alınmışsa, «(Bütün bu müsteşarlıkları lağvede
ceğim» diye, tamamdır, o da /bir karardır. O halde 
(Başbakanlık içinde bu deniz işlerinin bir teşkilat va
sıtasıyla, h'iç olmazsa müsteşara bağlı bir teşkilat va
sıtasıyla yürütülmesinin, takip edilmesinin ve bütün 
o ilgili bakanlıkların kootfdine edilmeskin uygun ola
cağı kanaatini taşıyor ve bunu teklif ediyorum. 

Bu vesileyle hepinize derin saygılar sunarım, te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN•— Teşekkür ederim Sayın Ulusu. 
Tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Yalnız sık sık tereddüt konusu olan bir hususu 

açıklama istiyorum. Komisyonların toplantı yeter sa-
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yısını temin edecek sayıda komisyon üyesinin bu
lunması yalnız, komisyon metninin değiştlirilmesinde 
söz konusudur. Onun dışında komisyonlar Genel Ku
rulda başkan veya başkanvekili veya o konu için se
çilmiş özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil 
olunabilir. Bu hususu tekrar arz etmiş oluyorum; 
uygulama da bu istikamettedir. 

FERÎT MELEN (Van) — Ara yerde bir önerge 
verilirse, komisyonda da çoğunluk yoksa müzakere 
duracak. Böyle duracak bir müzakereye niçin başlı-

1 yoruz? 
BAŞKAN — Sayın Melen, şu açıdan haklısınız; 

Komisyonun devamlı toplantı yetersayısını temin ede
cek şekilde bulunması, böyle bir hal olduğu zaman 
o durumla karşılaşmamak için doğrudur; öyle ol
ması gerekir ve normali de odur. Ancak, böyle bir 
hal olmadığı takdirde, başkan, başkanvekili veya söz
cü komisyonu temsil edebilir. 

Teşekkür ederim* 
MDP Grubu adına Sayın Soylemezoğlu; buyurun 

efendim. (MDP sıralarından alkışlar.) 

MDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ
LU '(Kahramanmaraş) Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Yetki Kanununa dayanılacak Türk 
idare tarihinde başlatılmış olan meşhur 33 kararna
me hadisesinin, bir iddiaya göre «İdarî reform» ha
disesinin, bizim iddiamıza göre de «İdarî düzenleme, 
düzenler ve ayarlama» hadisesinin birinci kanun hük
münde kararnamesini görüşmeye başlıyoruz. 

Bizim bildiğimiz devlet yönetimi Anayasadan 
başlayan ve idare hukuku prensiplerine dayanan bir 
sistemle oluşturulur ve 'bu sistemin oluşturulmasın
da bir bütünlük, bir yetkiler ve hiyerarşiler sırası be
lirlenir. Şu anda «idarî reform» adı altında devletin 
hizmetlerini bir kargaşa haline getiren, devlet memur
larının tümümü ayağa kaldırmış, nerede oturduğu
nu belirsiz hale getiren ve yapmadığı hizmetin parası
nı aldırmak suretiyle devleti yemlik olmaktan kur
taracağım derken, büyük bir israfın içine sokan bir 
düzenlemenin ilk hükümleri Başbakanlık teşkilatının 
düzenlenmesinde de yer alıyor, 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 112 nci mad!-
. desi, «Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı ola

rak, bakanlıklar arasında işbirliğiıni sağlar ve hükü
metin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir» diye 
İfade eder. Başbakanlık Teşkilatı da bu fonksiyon
ları yapacak biçimde düzenlenmelidir. Oysa ki, ta
sarının gerekçesinde, Başbakanlığa birçok ieraî fonk
siyonların verildiği baştan belirtilmekte ve Başbakan-
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İlk teşkilatının Anayasanın temel fonksiyonunun dı
şında çıkartılmaya başlanmış olduğu belirlenmektedir. 
Bunun en 'belirgin örneği de Başbakanlığa bağlanan 
bir sürü büyük Kamu İktisadî Teşebbüsü ve İktisadî 
Devlet Teşekkülleridir; Ziraat Bankası 'bağlanmıştır, 
Mlakine ve Kimya Endüstrisi Kurumu bağlanmıştır 
ve akla gelebilecek*tüm büyük kuruluşlarımız Başba
kanlığa bağlanmıştır. Başbakanlık üstten yöneten, 
koordine eden ve gözeten olmaktan çıkmış; uygula
yan, yapan ve onun günlük hatalarının içine giren 
bir kuruluş haline getirilmiştir. Bunu bir zamanlar 
Devlet Planlama Teşkilatında yaşadık, şimdi de Baş
bakanlıkta yaşıyoruz. 

Kanun, 'kararname hazırlamak ciddî bir hadisedir. 
Biz, ne 4 üncü maddedeki başı ile sonu tutmayan 
ifadeye, ne Başbakanı, «Bakanlıkların ve Başbakanlık 
Teşkilatınım en üst amiridir» diye 4 üncü maddede ta
rif edip, bakanlık kuruluşlarında da bakanları «Ba
kanlıkların en üst amiridir» diye tarif eden ve üstün 
üstünde ifadelerini taşıyan bu kargaşaya da bir şey 
demiyoruz. Anoak Başbakanlığı devlet teşkilatının 
tümü yokmuş gibi her konuyu inceleyen, araştıran, 
teklifliler hazırlayan bir yer haline getirme ve devleti 
tekrar Başbakanlıkta oluşturma anlayışım anlamadı
ğımızı ifade etmek istiyoruz. 

Başbakanlığın bünyesinde kurulmuş olan dairele
ri ve yaptığı işleri kısaca bilgilerinize sunmak istiyo
rum., 

Güvenlik İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin tüm iç ve 
dış güvenlik işleriyle ilgili konuları inceleyecek, araş
tıracak, teklifler geliştirecek, düşünecek, yönlendire
cek. 

Dış İlişkiler Başkanlığı, milletlerarası ilişkiler da
hil tüm bu konuları inceleyecek. 

Ekonomik ve Malî İşler Başkanlığı, ekonomik ve 
malî konularda ne varsa, akla gelen hepsini inceleye
cek, geliştirecek, teklifler getirecek. 

Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı, bilim ve tek
nolojiden, eğitim ve kültüre, sağlık ve çalışmadan, 
sosyal güvenliğe kadar, yurt dışı işçi sorunlarına ka
dar her şeyi inceleyecek, geliştirecek, kararlar vere
cek, yönlendirecek. 

174 No. lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 
ncı maddesi diyor ki; «Bakanlıklar ana hizmet ve gö
revleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve ka
mu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları, yü
rürlükteki mevzuata uygun olarak belirlerler.» Yani 
her bakanlığı kendi görev konusunun, diğer bakan
lıkların, diğer fcamu kurum ve kuruluşlarının da uya

cak esaslarını belirleyen ana hizmet yeri olarak ka
bul ederken, bir yandan da Başbakanlıkta tüm ba
kanlıkların hizmeti yeni baştan inceleniyor, araştırılı
yor, kararlar veriliyor, yönlendiriliyor... Bu kargaşa
yı anlamak mümkün değil. Daha doğrusu şu şekilde 
anlamak mümkün : 

Her hadise getiriliyor tek ele, tek başa bağlanı
yor ve tek adam yönetiminin Başbakanlık bir ana 
göstergesi haline getiriliyor. Oysa ki, bu çıkan kanun, 
Başbakanlığın (Sayın Ulusu'nun da biraz önce söyle
diği gibi) 30 yıl beklenen kanunu ve belki de önü
müzdeki uzun dönemlerin Baş'bakanlığınm teşkilatını 
belirleyen kanunu. O sebeple bugünkü heveslerin ve 
niyetlerin kanunu olmamalıydı. Gerçek anlamda Baş
bakanlığın fonksiyonunu yansıtan bir kanun olmalıy
dı. 

Bu arada dikkatimizi çeken en önemü husus, tef
tiş kurulu başkanlığı; Başbakanlığın Teftiş Kurulu 
Başkanlığı. Devlette Cumhurbaşkanlığına bağlı Dev
let Denetleme Kurulu var, Yüksek Denetleme • Ku
rulu var, Maliye Bakanlığının maliye müfettişleri ve 
hesap uzmanları var, bakanlıkların teftiş teşkilatlan 
var ve bütün bunların üstünde Başbakanlık tüm ka
mu kuruluşlarını, kooperatifleri, şirketleri yeniden tef
tiş yetkisini taşıyan bir teftiş kurulu kuruyor. Deneti
min üstünde denetim, teftişin üstünde teftiş; kim kimi 
ne zaman teftiş ediyor ve kim kime güvenmiyor, tef
tiş ettiğini bir daha teftiş ediyor? Aslında acaba her 
şeyin üstünde Başbakanlık bu teftişiyle bir göz dağı 
ve herkes için bir dosyalama sisteminin bir işaretini 
m!i veriyor? Anlamak mümkün değil. Bu kadar tef
tiş kargaşası olmaz. Bir Başbakanlığın bünyesinde ku
rulmuş bu kadar teftiş ve denetleme kurulları var
ken, yeni baştan tüm her şeyi denetleyen, teftiş eden 
bir teftiş kuruluna neden gerek görülmüştür, anla
mak mümkün değildir ve burada da şu anda Devlet
te yaşanan kaosun işareti veriliyor, deniyor ki, «Eğer 
unvan değişmişse, teşkilatın ismi değişmişse herkes 
yerinden kalkar ve ben ondan sonra istediğimi ted
vir ettiririm, sonra da istediğimi tayin ederim.» 

Şu anda devlette yaşanan durum budur. Evvela 
bütün bakanlıklar birleştirilmiştir, sonra bütün bakan
lıkların bünyesindeki kuruluşların isimleri değiştiril
miştir; senelerini devlete vermiş, oralara adım adım 
gelmiş insanların hepsi açıkta bırakılmıştır ve bunlar 
arasında bir yarışma, bir yaranma, bir daha fazla 
partizanca hizmet etme hevesi başlatılmıştır, kimin 
nerede oturduğu belli değildir. 

İktisadî Devlet Kuruluşlarının ana sözleşmeleri 
çıkamamıştır, yönetim kurulları kurulamamıştır, o 
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masalarda oturanlar yarınından emin değildir, hiz
metler askıya alınmıştır, görevler unutulmuştur* kar
gaşa başlamıştır değerli milletvekilleri. Bu kanun 
hükmündeki kararnamenin yasalaşmasıyla ilgili baş
layan görüşmeden itibaren bu konuya yeniden bir dü
zen vermek tarihî bir görevdir. Yüce Meclisin önem
li bir görevidir. Bunu özellikle vurgular, saygılar su
narım. (MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemezoğ-
lu, 

Şahsınız adına konuşmak üzere buyurun Sayın 
Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Muhte
rem Başkan, tıymetli arkadaşlarım; hepinizi saygıy
la selamlarım. 

Başbakanlık Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararname ve Anayasa Komisyonunun Ra
porunu incelediğimde tümü üzerinde anayasal yön
den bazı eksiklikler ve yanlışlıklar gördüğümü arz 
etmek isterim. 

Anayasanın 112 nci maddesindeki ifade aynen 
şöyledir: 

«Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, 
bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin 
genel siaysetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Ku
rulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumlu
dur. 

Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca 
kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin 
eylem ve işlemlerinden de sorumludur.» 

Kıymetli grup sözcüsünün de işaret ettiği gibi, 
Anayasanın arz ettiğim bu iki fıkrasına aykırı olarak 
şimdi biz Başbakanlıkta bir teftiş kurulu kuruyoruz. 
Bu teftiş kurulu ile ilgili 19 uncu maddede, «Bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla Kamu iktisadî Teşeb
büslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi husu
sunda genel prensipleri tespit eder» deniyor. 

Başbakan emir verecek, Maliye ve Gümrük Bakan
lığında bir konuyu teftiş ettirecek. Yine Başbakan 
emir verecek Millî Savunmada bir konuyu teftiş et
tirecek. Bu metne göre yine Başbakan emir verecek 
Adalet işlerini teftiş ettirecek. Halbuki, Anayasanın 
144 üncü maddesi, Adalet işlerindeki teftişin Adalet 
müfettişleri tarafından yapılacağını vurgulamıştır. Bu 
madde, Anayasanın 144 üncü maddesine tamamen ay
kırıdır, 
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Muhterem arkadaşlar, Devlet Denetleme Kurulu 
var. Bu Kurul 12 Eylülden sonra kuruldu, Cumhur
başkanına bağlıdır. Bu Kurulun Kuruluş Kanunun
daki hükme yargı ve askerî birlikler hakkında Devlet 
Denetleme Kurulu inceleme yapamaz. Orada vurgu
lanmıştır ayrıca, çünkü Anayasaya ters düşüyor, öy
le olduğu halde, Başbakanlık Teftiş Kurulunda bun
lar istisna edilmemiş, bunların hepsinin Başbakanlık 
Teftiş Kurulu tarafından teftiş ettirileceği öngörül
müştür. Ayrıca Başbakanlığa bağlı bir Yüksek Denet-
lem Kurulu vardır. Yüksek Denetleme Kurulu mev
cutken buna niçin ihtiyaç hissedildi; bakanlarla Baş
bakanı birbirine düşürmek için mi; bakanlık teftiş 
heyetlerini Başbakanlık Teftiş Heyetiyle birbirine dü
şürmek için mi? Biz devlet idaresinde düzen istiyo
ruz, kargaşalık istemiyoruz. 

ikinci nokta; 20 nci maddede Başbakan tarafın
dan 10 tane müşavir atanıyor, öbür tarafta, bir de 
Başbakanlığın 30 tane füvaşiri var, oldu 40 müşavir. 
Geşmiş devirlerde biz müşavirlerin bu memlekete, bu 
idareye neler getirdiğini gördük. Sırası gelmiştir kola
cı Başbakanlıkta müşavirlik yapmıştır, sırası gelmiş
tir bir marangoz bakanlıklarda müşavirlik yapmıştır. 
Bundan tamamen sıyrılmak için bu müşavirliklerin 
adetlerini çok kısıtlamamız gerekir. 10 tane Sayın 
Başbakana müşavir, ayrıca 30 tane de Başbakanlıkta 
müşavir... Bu bütçelerin içerisinde ben bunu zait gör
düm, Komisyonda da bu konuya muhalefette bulun
dum. 

Yine ayrıca bir geçici madde var, Anayasa yönün
den bunu da biraz sakıncalı gördüm. 

Muhterem arkadaşlar, geçici 1 inci maddede ay
nen şöyle demiş : «Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan perso
nel en geç üç ay içinde müracaat etmek kaydıyla, iki 
defaya mahsus olmak üzere yeterlik imtihanına gir
mek hakkını kazanır. Bu imtihanlarda başarılı olan
lar «Başbakanlık uzmanı unvnını alır.» 

Muhterem arkadaşlar, bir müktesep hak vardır. 
Yirmi sene, Başbakanlıkta çalışmıştır, bu arkadaş 
muvaffak olmuştur belki; siz bunu tekrar imtihana 
sokup da, «Ben senin kaşını beğenmedim, gözünü be
ğenmedim, bilgini beğenmedim» deyip meslekten 
uzaklaştırmak, müktesep hakları bir dereceye kadar 
ihlal ve bir de memurun haysiyetiyle oynamaktır; 
bu geçici madde de tamamen hukuk ilkelerine aykırı
dır; takdir, kıymetli arkadaşlanmındır. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. • 
Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; yapılmış 
olan tenkit ve eleştirileri kısaca cevaplandırmak ama
cıyla huzurlarınızda bulunuyorum. 

Şu anda, Başbakanlıkta Teşkilat Kanunu olarak 
uygulanmakta olan Kanun, 1954 senesinde çıkarıl
mış 6330 sayılı Kanundur. Bu Kanun, ihtiyaca cevap 
vermediği için, Kanun Hükmünde Kararnamelerin 
vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 18 Haziran 1984 
tarihinde yeni bir düzenleme yapılmıştır ve bu düzen
leme şu anda huzurunuzda bulunan düzenlemedir. 

Haziran ayından bu yana geçen zamanı göz önün
de bulunduracak olursak, takriben üç aylık bir za
man üzerinden geçtikten sonra Başbakanlık Teşkilat 
Kanunu, huzurlarınızda görüşülmektedir. Sanıyorum 
'bu üç aylık süreyi arkadaşlarımız çok bulmayacaklar. 
Aynı şekilde gündemin üçüncü sırasında bakanlıkla
rla teşkilatının yeniden düzenlenmesi, yani bakan
lıkların çerçeve kanunu da bundan sonra görüşülecek
tir. Böylece bir taraftan Başbakanlık diğer taraftan 
'bakanlıklar Anayasanın 112 nci maddesinde öngö
rülen şekilde yeniden düzenlenmektedir. 

Sayın Ulusu'nun belirttiği, Deniz Müsteşarlığı ile 
Deniz Alâka ve Menfaatları Yüksek Kurulu yerine 
Başbakanlığa bağlı uygun bir teşkilatlanmaya gidil
mesi konusu üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Bu 
konuda huzurunuzda bulunan kanun hükmündeki ka
rarnamede gerekli değişikliği yapmayı öngörüyoruz, 

Sayın SÖylemezoğlu, «Başbakanlık her konuyu 
inceleyen ve araştıran bir kuruluş yapılmak istenil
mektedir» dedi. 

Anayasanın 112 nci maddesi biraz evvel Sayın Ba
yazıt taraf ından • açık olarak okunduğu için ben bu
rada tekrar etmek istemiyorum, ancak Başbakan Ba
kanlar Kurulunun başkanı olarak bakanliklararasında 
işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yü-

--Haitüfanesini gözetir. Bu gözetme ve koordinasyon işi
nin Başbakanlık teşkilatı Vasıtasıyla yapılacağı husu
su açıktır. Dolayısıyla her konunun yeniden incelen
mesi ve araştırılması münhasıran koordinasyon yö
nünden değerlendirilmesi gereken bir husustur. Bu 
kanun hükmündeki kararname, uzun yıllar yapılan 
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çalışmaların bir sonucudur. Bu konu takriben 15 
yıldan beri dünyamın çeşitli yerlerinde, dış temsilci
liklerimiz vasıtasıyla incelenmiş ve sonuçta böyle bir 
düzenlemenin ihtiyacımıza cevap verebilecek bir mo
del olduğu konusunda mutabakat hâsıl olduğu için bu 
metin Meclise getirilmiş ve sizlerin de katkılarıyla ol-
gunlaştırılarak, geliştirilerek son şeklinin verilmesi 
amaçlanmıştır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığının da dikkati çektiğini 
ve denetim üzerinde denetimin getirilmekte olduğunu 
ifade ettiler., 

(Bu konuda yine Anayasanın 112 nci maddesinin 
başka bir paragrafını okumak istiyorum : «Başbakan, 
bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun 
olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici ön
lemleri almakla yükümlüdür» deniyor. Takdir eder
siniz ki bu hususun da yerine getirilmesi için bir or
ganizasyona ihtiyaç vardır. Bu nedenle, denetim üze
rinde denetim yapmak amacıyla değil, Anayasanın 
verdiği bu görevi yapmak üzere Başbakanlık Teftiş 
Kurulu düşünülmüştür. 

Bir diğer arkadaşımız müşavir sayısının fazla 
olduğunu ifade ettiler. 

Şu anda Başbakanlık teşkilatı içerisine Devlet 
Bakanları da yerleşmiş durumdadır. Bu bakımdan, 
halihazırda mevcut 7 Devlet Bakanını da dikkate ala
cak olursak, 40 müşaviri bugünkü sayı bakımından 
fazla görmeyeceğinizi ümit ediyorum. 

Sözlerime son verirken hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?... 

Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum..< 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

TÜÖRUL OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, tasarının 1 inci ve müteakip maddelerini, bu De
niz Müsteşarlığı mevzuunu tekrar tetkik etmek üze
re Komisyon olarak geri istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, Tüzüğümüzün 89 uncu mad
desine göre, bir defaya mahsus olmak üzere tasarının 
maddelerini Komisyona veriyoruz. 
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3. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 
Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/106, 1/500) 
(S. Sayısı : 113) (1) 

BAŞKAN — Üçüncü sıradaki, Bakanlıkların Ku
ruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Ba
kanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Anayasa 
Komisyonu Raporunun müzakerelerine geçiyoruz., 

Komisyon?... Hazır. 
Hükümet?... Hazin 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler?... Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kaibul edilmiştir, 

1 inci maddeyi okutuyorulm : 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 
174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 
Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kaoıun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KD51M 

Amaç, Kapsam 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu hizmet

lerinin düzenli, süreli, etkili, verimli ve ekonomik bir 
şekilde yürütülmesi için bakanlıkların kurulmasına, 
teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri 
düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen var 
mı?. Yok. 

(1) 113 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. \ 

. 1 inci maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci 
madde ka'buıl edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, Millî Savunma Bakan

lığı hariç diğer bakanlıkların merkez, taşra, yurt dışı 
teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 

Teşkilat Yapısı, Kuruluş, Esas ve Usuller, Görevler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

TeşkÜat Yapısı 

Bakanlıkların kurulması 
MADDE 3. — Bakanlıkların kurulması, kaldırıl

ması, mevcut bakanlıkların bölünmesi veya birleşti
rilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatı 
bu Kanun esaslarına göre düzenlenir. 

Bu düzenlemede uyulması zorunlu esaslar şun
lardır : 

a) idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. 
Teşkilatlanmada görev ve yetkilerin tespitinde bu 
bütünlük bozulamaz. 

b) Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında 
etkili bir idare, iş bölümü, kontrol ve koordinasyonun 
sağlanması esastır. 

c) Aynı ve benzer hizmet veya görevlerin tek 
bir bakanlık tarafından veya sorumluluğunda yürü-
tüllmesi, atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi 
esastır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kaibul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
ekseriyet var mı efendim?. 

BAŞKAN — Efendim, «Ekseriyet var mı?» diye 
soru değil; yoklama yapılmasını istiyorsanız, usulüne 
uygun olarak lütfedin, saydıralım, 
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4 üncü maddeyi okuyoruz. Oylamaya geçerken 
bunu yapmamız gerekiyor. 4 üncü maddeyi okuta
cağım. 4 üncü maddeye başlanmadı, Öbürü oylandı, 
onun için oylamaya geçmeden önce olması lazım is
temin. 4 üncü maddeyi okuturum, oylamaya geçer
ken usule uygun itirazınızı yaparsınız. 

4 üncü maddeyi okutuyorum :. 

-Devlet Bakanlan 

MADDE 4. — Başbakana yardım etmek, Bakanlar 
Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve 
öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden is
tifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cum
hurbaşkanının onayı ile Devlet Balkanları görevlendiri
lebilir. 

İ3MAİL SENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan on 
kişi kalkıyoruz, çoğunluk yoktur. 

(10 milletvekili ayağa kalktı) 
BAŞKAN — Sayın Vecihi Akm, Sayın Rıfat Baya-

zıt, Sayın Eftuğrul Gökgün, Sayın Eşref Akıncı, Sa
yın Ferit Melen, Sayın İsmail Şengün, Sayın Kadri 
Altay, Sayın Mehmet Yaşar, Sayın Ebübekir Akay, 
«Sayın Salbahattin Eryurt ayağa kalkmak suretiyle yok
lama yapılmasını istemişlerdir; yoklama yapılacak
tır. 

(Yoklama yapıldı.) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
l% ,— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, tarım kesimine verilen kredilere ilişkin Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanından sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
yazılı cevabı (7/136) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruilarımın Tarım Orman ve Köy İş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı arz ve rica ederim., 

Saygılarımla. 
Hibm Nafbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Türicîyemizde hâlâ, 
Milihat Paşa devrinden kalma bir düzenle tarım

da kredi alış - verişi yapıldığı malumunuzdur. Tapu-

a) Devlet Bakanları, Başbakan tarafından verile
cek görevleri yerine getirirler < 

b) Devlet Bakanlarının sayısı yediyi geçemez. 
e) Devlet Bakanlarının en çok ikisi Başbakan 

Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. 
d) Bu Kanunun 11 inci maddesinde 'belirtilen 

bakandık ilgili kuruluşları, Başbakanın teklifi ve Cum
hurbaşkanının onayı ile, ©aış'bakanlıkla veya diğer 
Bakanlıklarla ilgilendirilebilir. 

e) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile 
Devlet Bakanlarının danışma ve büro hizmetlerini 
yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro 
cetvelinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunacağım, 

BAŞKAN — Sayın miietvekillrei, 10 milletvekili
nin ayağa kalkarak usulü gereğince istedikleri yok
lamayı tamamlamış olduk. Yoklama bu istek üzeri
ne yapılmıştır. İstek üzerine yapılan bu yoklama sonu
cunda çoğunluğumuzun olduğu tespit edilmiştir. Yal
nız çalışma süremizde dolmuştur. 

Sözlü sorularla kanun tasarı ve tekliflerini sıra
sıyla görüşmek için 26 Eylül 1984 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 18.57 

yu bankaya yatıran kişiye, o tapunun değerinin çok 
altında bir miktar kredi verilmektedir. 

Ticarî muamelelerde ise herhangi bir yörede alın
mış bir araziye, banka eksperlerince yapıdan değer
lendirme sonucu o arazi değerinin bir kaç misli değer 
tespit edilip arazi değerinin çok üstünde kredi veril
diği de bilinmektedir^ 

Soru 1, Tarım kesimine verilen kredilerde ne
den tapu aranıyor?. Oysa bu memlekette tarım top
raklarının % 6Û'ına yakım tapusuzdur. Tapusuz tar
la işleyen 3,5 - 4 milyona yakın çiftçi kredi düzenini, 
tapu teminatına bağlamak doğru mudur?. 

Soru 2. Projeye dayalı kredi vermeyi öngörür 
ve böyle bir yasal değişikliği uygun görür müsünüz?. 

IH. — YOKLAMA 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 20.9.1984 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/2646 7/136 

Türkiye Büyük; Mıillafc Meclisi Yüce Katına 

Mgi : a) 13.7.1984 tarih ve 7/136-1586/05555 sa
yılı yazı, 

b) Tarım Onman ve Köy îşferi Bakanlığının 
19.7.1984 tarih ve ÖKM - 2 -1262 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı ile Tanıra Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığına yöneltilen yazılı soru önergesi ilgi (b) 
yazıyla bakanlığıma gönderilmiştir. Erzurum Millet
vekili Sn. Hilmi Nal'bantoğlu'nun yazılı soru önerge
sine Bakanlığımca verilen cevap ilişikte sunulmakta
dır, 

Arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal'bantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesi Cevabıdır 

1. T.C. Ziraat Bankasınca açılan tarımsal kre
dilere karşılık alınacak teminatlarla ilgili olarak, T.C. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün yeniden düzen
lenmesine ilişkin 107 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnamenin 14 üncü maddesinde öngörülen hükümlere 
göre işlem yapılmaktadır. 

Bu hükme göre, T.C. Ziraat Bankasınca açılan 
kredilere karşılık aşağıda belirtilenlerden yeteri ka
dar teminat olarak alınmaktadır : 

1. Müşterek borçluluk ve müteselsil kefalet, 
2. Gayrimenkul ipoteği, 
3. Kanunî hükümlerin ve diğer mevzuatın elver

diği ölçüde iş, çift ve irat hayvanları ile her türlü ta
rımsal araç, gereç ve makinenin, toplanmış ve toplan
mamış ürünlerle işlenmiş ve işlenmemiş ürünlerin 
rehni, 

4. Borsaya kote edilmiş tahvil ve hisse senetleri 
ile benzeri taşınır değerlerin rehni, 

5. Devlet kefaleti, 
6. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve bunların üst 

kuruluşlarının kefaleti ve cüzdanlarındakı ortak senet
lerinin rehni, 

7. Ticarî işletme rehni, 
8. özellikle projeye dayalı yatırım ve işletme kre

dilerinde proje, projenin artırım ve artırım olanakları, 
9. Yönetmelikte yer alabilecek diğer teminatlar. 
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T.C. Ziraat Bankasınca küçük ve orta büyüklük
teki işletmelere açılan kredilerde gayrimenkul teminatı 
aranmamaktadır. 

Genelde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 
projesiz kredi talepleri müşterek ve müteselsil kefalet
le karşılanmakta, projeli kredilerde ise proje, projenin 
artırım ve artırım olanakları dikkate alınmaktadır. 

Küçük ve orta büyüklükteki tarım işletmelerinin 
teminat güçlüğü çekmeden kredilerimizden ihtiyaçları 
ölçüsünde yararlanabilmeleri amacıyla; şubelerimiz 
kendilerine verilen özel kredi açma yetkisinin % 50' 
sine kadar başkaca teminat aramadan müşterek borç
luluk ve müteselsil kefaletle kredi açabilmektedir, ör
neğin : 5 000 000.— TL. kredi açma yetkisi olan bir 
şubemiz başkaca teminat aramaksızın bir üreticiye ve 
2 500 000.— liraya kadar kredi açabilmektedir. 

Diğer taraftan, gayrimenkul teminatı gösterilme
mesi veya teminatın noksan kalması halinde, traktör 
ve yerli imalatı tarım alet ve makineleri için de ayrı
ca 2 500 000.— liraya kadar müşterek borçluluk ve 
müteselsil kefaletle kredi açılabilmektedir. 

2. T.C. Ziraat Bankasınca projeli ziraî krediler 
uzun süreden beri uygulanmaktadır. 

Bu konuda yasal bir mani mevcut olmayıp, T.C. 
Ziraat Bankası projeli kredilerle ilgili olarak mevzu
atında gerekli düzenlemeleri yapmış bulunmaktadır. 

Küçük ve orta büyüklükteki tarımsal işletmelerin 
tarımsal faaliyetlerini bir bütün halinde ele alarak 
projeli kredilerle destekleyen ziraî kalkınma kredile
rinde 1964 yılından 30.6.1984 tarihine, kadar 125 189 
adet proje düzenlenerek kreddlendirilmiştir. Bu ko
nuda kullandırılan toplam projeli kredi tutarı 
41 502 133 680.—liradır. 

Diğer taraftan, toprak - su projeli kredisi olarak 
30.6.1984 tarihine kadar düzenlenen projeli kredi dos
ya adedi 41 579'dur. Açılan projeli toprak - su kre
disi toplamı 30.6.1984 tarihi itibariyle; 8 150 058 403.— 
liradır. 

Teşviki öngörülen tarımsal üretim kredileri ile kit
lesel üretime yönelik entegre mahiyetteki projeler da
hil 1983 yıl sonu itibariyle açılan projeli krediler top
lamı 12 300 264 593.— liradır. Kredilendirilen üretici 
adedi ise 4 854'dür. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu1 

nun yurt dışında çalıştıktan sonra ülkemize dönen va
tandaşlara sağlanacak kolaylıklara ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/146) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın (Barbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hiktii Nalbantoğlu 

Erzurum 'Milletvekili 
1« Gerek yurdumuzda okuyarak, gerekse yurt dı

şına herhangi 'bir nedenle gittikten sonra okuyarak 
meslek sahibi olup da yurt dışında bir müddet çalış
mış ve gerekse de yurt dışına çalışma için gidip ora
da yıllarca çalışmakta olup ta bazı beceriler kazanıp 
hatta 'bazı meslekler edindikten sonra artık yurda dön
mek isteyenlerin, yurda dönmeleri için kolaylıklar 
sağlamayı ve gerekli yasa değişiklikleri yapmayı ve 
eğer birçok kolaylıklar yapılmış ise yine de gereken 
kolaylıklar sağlamayı ve 'bu suretle yurt dışındaki ye
tişmiş, beceri ve meslek sahibi olmuş arkadaşlarımı
zı memleketimize çekmeyi yararlı bulur musunuz?. 

2. örneğin yurt dışındaki bu yetişkin insan gü-
oümüz döndüğünde yurt dışında çalıştıkları süreleri
ni, duruma göre, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Emek
li Sandığına veya Bağ - Kur'a intikal ettirebilmeleri; 
resmî hizmete atamalarında intibaklarda dışardaki 
belgelenmiş hizmetlerinin (kıdemlerine sayılmaları, 
tahsilde olan çocuklarının yabancı dil öğrenimi yapan 
öğretim kuruluşlarına alınmalarında öncelik tanın
ması; getirecekleri meslekle ilgili araç ve gereçleri 
gümrüklerden muaf tutularak geçirebilmeleri, kaza
nılmış îhtîsaslannm yurdumuzda imtihana taibi tutul
madan kabul ve itibar edilmelerini isterler. Bunlar 
için yasal düzenlemeler yoksa yasal düzenleme ya
pılmasını uygun bulur musunuz?. 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik) 

Bakanlığı 
Sayı : SGK-0490/15-832 

18.09.84/042992 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Sa

yın Başbakanımıza Yönelttiği, Başkanlığınızm 
3.9.1984 tarih ve 05791 sayılı yazıları ile Başbakan
lığa intikal ettirdiği yazılı soru önergesi Bakanlığımızı 
ilgilendirdiğinden, incelenerek aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

Anayasamızın 62 nci maddesindeki «Devlet ya
bancı ülkelerde çalışan vatandaşlarının aile birliğinin, 
çocuklarının eğitiminin, kültürel mtiyaçlarmın ve sos
yal güvenliklerinin sağlanması anavatanla bağlarının 

korunması ve yurda dönüşlerinde, yardımcı olunma
sı için gereken tedbirleri alır» hükmüyle konunun 
önemi en anlamlı şekliyle ortaya konulmuş bulun
maktadır. 

Bu sebeple; 
Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal gü

venliklerinin teminat altına alınmasına ilişkin olarak 
geçimiş yıllılarda başlatılan çalışmalara yoğun bir şe^ 
klde hız verilmiştir. 

Bu konuda yapılan ve önemle devam ettirilen ça
lışmalarla yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve Türki^ 
ye'de bulunan aile fertlerinin büyük bir çoğunluğu
nun sosyal 'güvenlikleri teminat altına alınmıştır. 

Oniki ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzala
narak yürürlüğe konulmuştur. 

Bu Ülkeler Şunlardır : 
F. Almanya Avusturya 
Hollanda Belçika 
Fransa isviçre 

ingiltere )Libya 
isveç Norveç 

Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; 
Bunların yanında, Körfez ülkelerinden Irak, Iran 

ve diğer Orta Doğu Ülkeleri ile de sosyal güvenlik 
sözleşmeleri akdedilmesi için diplomatik çalışmalar 
sürdürülmektedir., 

Sosyal Güvenlik /Sözleşmesi yapabildiğimiz ülke
lerde çalışarak yurda dönen vatandaşlarımız, yurt dı
şında çalıştıkları sürelerini ilgilerine göre, Sosyal Si
gortalar Kurumuna, T.C. Emekli Sandığına ve Bağ -
Kur'a intikâl ettirebilmekte yani hizmet birleştirmesi 
yapabilmektedirler. 

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın ve yurt dı
şında çalıştıktan sonra Ülkemize dönen vatandaşları
mızın, çalıştıkları ülkelerin sosyal güvenlik mevzuatı 
ile Türkiye'deki sosyal güvenlik mevzuatı arasındaki 
emeklilik aylığına hak kazanma şartlarının farklılığın
dan doğan yakınmalarını azaltmak, sosyal güvenlik 
sözleşmesi yapılan veya yapılamayan ülkelerde çalı
şan vatandaşlarımıza yeni ve kapsamlı haklar tanımak 
için 2147 sayılı Kanun hazırlanarak yürürlüğe konul
muştur. 

Bu Kanun ile, yurt dışında geçen hizmetlerin sos
yal güvenlikleri yönünden değerlendirilmesi yurt dı
şında çalışmış ve çalışmakta olan vatandaşlarımızın 
isteğine bırakılmıştır. Bu Kanundan yararlanan Vatan
daşlarımızın çalıştıkları ülkelerdeki kazandıkları sos
yal güvenlik hakları saklı kalmaktadır. 

165 — 



T. B. M. M. B: 3 25 . 9 . 1984 0 : 1 

. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımıza 2147 sa
yılı Kanunla tanınan sosyal güvenlik haklarıyla ye-
tinilmeyerek, hem Kanunun uygulama alanını geniş
letmek ve hemde uygulamadaki aksaklıkları gidere
bilmek amacıyla, 2147 sayılı Kanunun yerini alacak 
olan «Yurt dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının 
Yurt dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun» Ta
sarısı hazırlanmış ve Bakanlıklarımızın görüşleri alı
narak Başbakanlığa sunulmuşta1. 

Bu tasarı kanunlaştığında vatandaşlarımız, ülkemiz 
sosyal güvenlik kuruluşlarında (Sosyal Sigortalar Ku
rumu, Bağ - Kur, T.C. Emekli Sandığı) durumlarına 
göre yurt dışında çalışsın çalışmasın 18 yaşını doldur
duktan sonra geçen sürelerini istekleri halinde değer
lendirebileceklerdir. Yurda kesin dönüş yapan ancak 
süreyi geçirdiğinden 2147 sayılı Kanundan istifade 
edemeyen vatandaşlarımız istekleri halinde yurt dışın
da geçen sürelerini ne zaman isterlerse değerlendirebi
leceklerdir. 2147 sayılı Kanundan hizmet yetersizliği 
sebebi ile yararlanamadan ölen vatandaşlarımızın hak 
sahipleri, .ölen kimsesinin yurt dışında geçen ve aylık 
bağlanmasına yeterli olan sürelerini belgelemek sure
tiyle değerlendirerek kendilerine maaş bağlatabilecek-
lerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Bakan 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Sümerbank mamullerinin satış organizasyonuna ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in yazılı cevabı (7/152) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Sümerbank mamullerinin yurdumuzun 
her köşesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılması, satış sis
temi gereğince etüt edilmiş midir? 

Soru 2. Bu satış organizasyonu sisteminde iyileş
tirici bir düzenlemeyi yararlı bulup ve bu yönde bir 
gözden geçirme yapmayı uygun bulur musunuz? 

Soru 3. Örneğin, Erzurum tli ve tüm ilçelerinde 
hatta kasabalarına kadar ulaşan bir satış organizasyo
nu mevcut mudur?! 

Yapılacak bir iyileştirici düzenlemede eksik bulu
nacak ilçe ve kasabalarda da Sümerbank mağazala
rını 1985 yılı programına almayı planlayabilir misi
niz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 08.68/05864 7/152 20.9.1984 

Konu : Yazılı soru cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 Eylül 1984 gün ve 7/152-1650/05877 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Sümerbank mamullerinin satış organizasyonuna 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı, adıgeçen millet
vekiline iletilmek üzere ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Devlet Bakanı 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu, 
Erzurum Milletvekili. 
Sümerbank mamullerinin satış organizasyonuna 

ilişkin yazılı soru önergeniz üzerine hazırlanan ce
vaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Cevap 1 :' 
1933 yılında kurulmuş olan Sümerbank, kuruluş 

anından itibaren satış konusunu en önemli faaliyet 
alanı olarak seçmiş ve ona göre organize edilmiştir. 
Bu konuda yerli ve yabancı uzmanlara çeşitli araş
tırmalar yaptırılmış, satış sistemi devamlı etüt ko
nusu olmuş ve bu etütlerin sonuçlarına göre gerekli 
değişiklilkfer yapılmış ve yıllarca denenmiştir. 

Sümerbank'ın satış faaliyetlerine lilişfcin gelişme
ler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Alım ve satım müessesesinin kuruluş ve geli
şimi : 

Sümerbank kuruluşunda devraldığı 4 fabrikanın 
(Defterdar, Hereke, Bakırköy, Beykoz) mamullerinin 
satışı ile görevli "olan ve bu fabrikaların müdürlerin
den teşkil edilen bir heyet tarafından Mare edilen 
«Yerli Mallar Pazarısın 1933 yılında kurmuştur. 
1934 yılında bu kuruluşun adı «'Sümerbank Yerli Mal
lar Pazarları Müdürlüğü» olmuş, 1938 yılında da 
3460 sayılı Kanunla «Sümerbank Yerii Mallar Pa
zarları Müessesesi» haline getirilmiştir. 

Bugünkü Alım ve Satım Müessesesinin çekirdeği
ni teşkil eden bu müessese 1946 yılında dağıtılarak, 
görevleri «Sümerbanlk tplilk ve Dolkuma Fabrika
ları Müessesesine devredilmiştir. 
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1949 yılına kaidar ve satış faaliyetleri konusunda 
çeşitli yönetim usulleri denendikten sonra Sümerbank 
mamullerinin satış sorumluluğu 1.6.1949 tarihinde 
İstanbul'da kurulan Alım ve Satım Müessesesine ve
rilmiştir. 

Müessesenin kuruluş amacını, 

— Piyasayı yakından talkip ederek istek ve ih
tiyaçlara göre üretimin cins ve çeşitlerini tespit edip, 
üretici müesseselere bildirmek, 

— Stok birikimine meydan vermeksizin ürünle
rin satışını sağlamak, 

— Üretici müessesenin zarurî bazı alımları dışın-
şında kalan mühim ihtiyaçlarım yurt içdnden ve dı
şından temin etmek şeklinde özetleyebiliriz. 

Başlangıçta 14 mağaza ile faaliyete başlanmıştır. 
Satış mağazaları sayısı ile satışa sunulan mal çe

şidinin ıaz olması nedeniyle mağazaların bir merkez
iden yönetimli ve denetimi, satış ve stoklarının günü 
gününe takibi kolaylıkla mümkün olmuştur, Ancak 
aradan geçen 51 yıl içinde üretici müessese, fabrika 
ve bağlı ortaklık sayısı 41'e yükselmiş piyasaya sunu
lan mamul miktarı ve çeşidinıde büyük artışlar ol
muştur. Devreler itibariyle mağaza sayıları şöyledir : 

IDevre : 

Mağaza sayısı : 

1933-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1975 1976-1981 1982-1984 

14 147 194 275 460 468 

Geçen zamam içinde mağazalarımızın İstanbul gi-
ıbi tek 'bir merkezden yönetim ve denetimi, ülkemizin 
coğrafî şartları ve ulaşım imkânları bakımından 
mümkün olmamıştır. Yapılan çalışmalar sonunda or
ganizasyonda değişiklik yapılmış, 1955-1958 yılları 
arasında İstanbul - Ankara - İzmir'de müstakil ma
ğazalar müdürlükleri kurulmuştur. 1968 yılında 13 
adet mağaza «Anamağaza Müdürlüğü»ne dönüştü
rülmüştür. 

Sümerbank 1974 yılında hazırlanan dağıtım ve 
pazarlama projesi ile pazarlama teşkilatında yeni bir 
görüş, yeni bir organizasyon çalışmasına girmiş, 1975 
yılında 16 müdürlük kurulmuştur. Bu sayı 1977 yı
lında 23'e çıkarılmış daha sonra günün şartlarına gö
re Kars, Gaziantep, Elazığ, Bursa, Nazilli ve Tekir
dağ'da bulunanlar kapatılmış, 1982 yılında önce 20'ye 
sonra 17'ye düşürülmüştür. 

Bu mağazaların depolarına gelen üretici müesse
se mamulleri buradan satış mağazalarına dağıtılmak
tadır. 

b) Alım ve Satım Müessesesinin bugünkü yapısı: 

Alım ve Satım Müessesesinin 2,5 milyar liralık 
sermayesi vardır. Müessese merkezi ile bağlı birim
lerinde Temmuz 1984 sonu itibariyle 3 407 memur, 
355 işçi olmak üzere ıtoplam 3 762 personel görev 
yapmaktadır. 

Sümerbank Yönetim Kurulunun belirlediği esas
lar dahilinde; alım, satım ve her türlü ticarî ve pa
zarlama işlemlerini yapmak, yurt içinde ve dışın
da fuar ve sergiler düzenlemek ve katılmak, mağaza, 
ajans, temsilcilik ve büro açmak, ortak olmak, her 
türlü ithalat ve ihracât işlemlerini yapmak görevle
rini yüklenmiş bir müessesedir. 

Faaliyetlerini müesseseye bağlı 17 mağazalar mü
dürlüğü ve 468 mağaza ile sürdürmektedir. Bu ma
ğazaların bulunduğu iller ve o ildeki mağaza sayısı 
(Ek - 1) de gösterilmiştir. 

c) Hudut mağazaları : . 
233 sayılı KHK'nin 35 inci maddesinin 4 üncü 

fıkrası gereğince, Bakanlar Kurulu teşebbüslere gö
rev verebilmekte, bu görev için yapılacak ödeme 
miktarı Bakanlar Kurulu kararında belirtilmekte, 
bu görevden doğacak zarar ve mahrum kalınan kâr, 
bu KHK'deki esaslara göre Hazinece karşılanmak
tadır. 

Sümerbankın bu maddeye göre faaliyetine devam 
eden 27 hudut mağazası vardır. Bu mağazalarda, Sü
merbank mamulleri dışında diğer ihtiyaç maddeleri 
de saymaktadır. 

Zararı Devletçe karşılanan bu mağazaların bulun
duğu iller ile mağazaların sayısı ve 'isimleri (Ek - 2) de 
gösterilmiştir. 

Bu mağazalarda oluşan zarar miktarları yıllar iti
bariyle şöyledir : 

Yıllar 1979 1980 1981 1982 1983 

Zarar (TL,) 4 896 799 12 503 143 
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d) Sümerbank mamullerinin, yuridumuzun her 
köşesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılması için mağa
za sayısının veya hizmet yerlerinin daha çok artırıl
ması aşağıdaki sebeplerle mümkün görülememekte-
dıir. 

— Sümerbank mağaza satışlarımın, 
— % 50'si toplam mağaza sayısının ancak % H' 

ini teşkil eden 50 mağazada, 
% 80̂ 1 toplam mağaza sayısının % 40'ını teşkil 

eden 187 mağazada, yapılmaktadır. 
Bu tablodan anlaşılacağı gibi, Sümerbank mağa

za satışlarının ancak % 20'si toplam mağaza sayısı
nın % 60'ını teşkil eden 281 mağazada yapılabilmek
tedir. 

Bu 281 (mağazanın genellikle küçük ilçelerde bu
lunduğunu belirtmek gerekir. Satış potansiyeli bu
lunmayan veya az olan yerlerde mağaza açılması 
ekonomik açıdan ve verimlilik bakımından uygun 
görülmemektedir^ 

— Çalışma alanı itibariyle, partiyi tamamlama 
ve asorîi yapma mecburiyeti yüzünden işletmelerde, 
anadepolarda ve mağaza koltuk ambarlarında, ma
ğaza raflarında ve yolda olan mamul miktarının ge
rektirdiği asgarî mamul stoku göz önüne alınırsa, 

Toplam mağaza 
Yıllar sayısı 

1979 438 
1980 458 
1981 460 
1982 468 
1983 468 

Cevap 2 : 
Satış organizasyonu dialha önce de açıklandığı 

gibi devamlı inceleme konusu yapılmaktadır. Düşü
nülen ıdiğer tedbirler aşağıda belirtilmiştir : 

a) Piyasanın normal olmadığı dönemlerde, Sü
merbank; kendi mağazalarında satamadığı mamul 
miktarını toptan olarak tüccara vermektedir. Her 
mamul tipi için toptan ve perakende satış oranı pi
yasaya göre değişmektedir. 1984 yılı başından beri 
kundura hariç toptana mal verilememektedir^ 

Son yıllarda ihracata ayrılan mamul mükitarı ve 
cinsi artmaktadır. Bu durum mağazalarda satılacak 
mamul miktarını azaltmaktadır. 

Mağaza sayısının etüt sonucunda bulunan opti
mum sayıya indirilmesi, açık kalacak mağaza satış
larının düşmesi ve benzeri sebeplerle stok yükselme-

I Sümertbankın saltılmayan ve rahatsız edici bir stoku 
olmadığı gibi, genellikle tekstil ve ayakkabı sana
yiinde üretim yapan Sümerbamkın satacak ek malı 
da yoktur. 

— Sümerbanlk gibi; bankacılık, üretim ve satış 
olmak üzere üç büyük alanda faaliyette bulunan bir 
teşekkülün 468'e ulaşmış mağaza, zincirini artırmak, 
bu müessesenin yönetimini ve kontrolü zorlaştıracak 
ve bazı problemleri beraberinde getirecektir. 

— Mağazada çalışan personelin devlet memuru 
olarak kabul edilmesi ve hiçbir teşvik sisteminin bu
lunmayışı satışların daha çok artmasını önlemekte
dir. 

— Mağaza personelinin sayısı; satılan mamulün 
personele zimmetlenmesi ve devlet malı satmanın ge
rektirdiği bazı güvenlik endişeleri ve bürokrasi se
bebiyle en küçük mağazada beş oîmak üzere fazla tu
tulmaktadır. En az personel sayısını dörde indirme 
için etüt ve denemeler yapılmaktadır. Bu husus bile, 
satış potansiyeli fazla olmayan mağazalarda masraf
ların dahi karşılanamaması ve bu mağazaların za
rar etmeleri' için yeterli 'olmaktadır. 

Zarar eden mağazaların sayısı aşağıda gösteril
miştir : 

Zarar eden mağaza sayısı 
Hudut Diğer 

mağazaları mağazalar 

15 56 
26 248 
18 168 
19 178 
14 73 

si, bü stok artışının toptana mal verme yoluyla erli-
tilmemesi halinıda uygulanmak üzere bayilik sistemi 
üzerinde de durulmaktadır. 

Bayilik sistemi Sümerbamkın yıllardan beri, por
selen, sıhhî tesisat ve inşaat malzemesi ile formika 
satışlarında uygulanmıştır. Halen bitkisel yağ, tekstil 
boyaları ve Çanakkale fabrikasının sentetik deri sa
tışlarında bayilik sistemi uygulanmaktadır.! 

Bayilik sisteminin, gerektiğinde tekstil ve deri 
mamullerine de uygulanması için etüt yapılmakta
dır,-

Bu etüt tamamlanınca ıbür pilot çalışma yapılma
sı, sistemin geliştirilmesi ve sonra bu sistemin yay
gınlaştırılması, 

b) Alım ve satım müessesesinin İstanbul'da bu
lunan merkezinin, satış mağaza ve bölgelerine göre 
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ıdaıha merkezî bir yer olması dolayısıyla, Ankara'ya 
taşınması, 

c) Genel Müdürlük bünyesinde bulunan halen 
fiilî çalışanı 19 kişi olan Satış Müdürlüğünün kal
dırılması ve yurt (içindeki bütün satış hizmetlerinin 
yalnız Alım ve Sattım Müessesesinde olmak üzere 
tek elde toplanması, 

d) Alım ve Satım Müessesesinin alım fonksiyo
nunun kaldırılaralk yalnız satış fonksiyonunu yerine 
getirecek bir pazarlama müessesesi haline getirilmesi, 

e) Bölge Müdürlüğü sayısının yapılan etüt so
nucuna göre azaltılması, bölge müdürlerinin daha yet
kili ve sorumlu kılınması, özlük haklarının da yük
seltilmesi, 

f) Yıllardan beri yapılan etüt ve bu etütlere da
yalı asrarlı uygulamalara rağmen zarar etmekten 
kurtulamayan mağazalardan, yukarda hudut mağaza
ları için açıklandığı gibi Bakanlar Kurulunca görev' 
zararı verilmesi kararlaştırılanların dışında kalan ve 

beş yıl arka arkaya zarar eden 71 mağazanın ilk ka
deme olarak kapatılması, programlaştırılmıştır. 

g) Mağaza sayısının azaltılması ve satış sistemi
nin toptan satışa veya bayilik sistemine kaydırıl
ması, 

h) Müessesenin tümüyle anonim şirket haline ge
tirilmesi ve hisselerin gerçek ve tüzelkişilere satü-
ması, v 

Düşünülmektedir. 
Cevap 3 : 
Erzurum ili ve ilçelerinde bulunan mağazalar ile 

bunların 1979, 1980, 1981, 1982 ve 1983 yıllarına ait 
kâr-zarar durumu ve zarar tutarları (Ek - 3) te gös
terilmiştir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, yeni mağazaların 
açılması düşünülmemektedir. 

Durumu, bilgilerinize arz ederim. 
A. Kurtcebe ALPTEMOÇİN 

Devlet Bakanı 

EK : 1 

VİLAYET SINIRLARI ÎÇÎNDE BULUNAN SATIŞ BÖLGE 
MÜDÜRLÜKLERİ VE SATIŞ MAĞAZALARI SAYISI 

v. 

İlin Kodu ve Adı 

1. ADANA 
2. ADIYAMAN 
3. AFYON 
4. AĞRI 
5. AMASYA 
6. ANKARA 
7. ANTALYA 
8. ARTVİN 
9. AYDIN 

10. BALIKESİR 
11. BİLECİK 
12. BİNGÖL 
13. BİTLİS 
14. BOLU 
15. BURDUR 
16. BURSA 
17. ÇANAKKALE 
18. ÇANKIRI 
19. ÇORUM 
20. DENİZLİ 
21. DİYARBAKIR 
22. EDİRNE 
23. ELAZIĞ 
24. ERZİNCAN 

Satış Müd. Sayısı Satış Mağ. Sayısı 

4 
7 
4 
6 

29 
7 
6 
5 

12 
4 
3 
3 
5 
4 

10 
8 
4 
4 
6 
8 
3 
4 
3 
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İlin Kodu ve Adı Satış Müd. Sayısı Satış Mağ. Sayısı 

25. ERZURUM 
26. ESKİŞEHİR 
27. GAZİANTEP 
28. GİRESUN 
29. GÜMÜŞHANE 
30. HAKKÂRİ 
31. HATAY 
32; İSPARTA 
33. İÇEL 
34. İSTANBUL 
35. İZMİR 
36. KARS 
37. KASTAMONU 
38. KAYSERİ 
39. KIRKLARELİ 
40< KIRŞEHİR 
41. KOCAELİ 
42. KONYA 
43. KÜTAHYA 
44. MALATYA 
45. MANİSA 
46. KAHRAMANMARAŞ 
47. MARDİN 
48. MUĞLA 
49. MUŞ 
50. NEVŞEHİR 
51. NİĞDE 
52. ORDU 
53. RİZE 
54. SAKARYA 
55. SAMSUN 
56. SİİRT 
57. SİNOP 
58. SİVAS 
59. TEKİRDAĞ 
60. TOKAT 
61. TRABZON 
62. TUNCELİ 
63< ŞANLIURFA 
64. UŞAK 
65. VAN 
66. YOZGAT 
67. ZONGULDAK 

1 
1 

— 
1 

1 
1 

— 

1 

1 
1 

— 
—. 

— 

— 

z 
— 

1 

11 

— 
1 

1 
— 

1 

11 
3 
4 
9 
4 
6 
6 
5 
7 

31 
17 
13 
9 
7 
4 
3 
5 

18 
4 
2 

13 
4 
6 
7 
3 
5 
4 
8 
7 
5 
9 
3 
4 
6 
7 
6 

10 
2 
7 
2 
7 
7 

10 

KIBRIS —- 1 

TOPLAM 17 468 
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EK : 2 

HUDUT MAĞAZALARININ BULUNDUĞU İLLER VE MAĞAZALARIN ÎSlMLERt 

Bağlı olduğu Bölge 

ADANA 
BALIKESİR 

DİYARBAKIR 

ERZURUM 

İSTANBUL 
TRABZON 

VAN 

İlin Adı 

Urfg 
Çanakkale 
Çanakkale 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Hakkâri 
Urfa 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Edirne 
Artvin 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Van 
Van 
Van 
Van 

Mağaza Sayısı 

1 
2 

4 

1 
1 
8 

1 
, 1 

4 

4 

Mağazanın Adı ve Açılış Tarihi 

Akçakale 7.5.1979 
Bozcaada 10.10.1966 
Gökçeada 28.10.1966 
Midyat 9.3.1974 
Kızıltepe 12.4.1974 
Cizre 26.9.1977 
Nuseybin 1.9.1975 
Uludere 21.5.1977 
Ceylanpınar 2.3.1979 
Çıldır 15.11.1976 
Tuzluca 5.2.1977 
Arpaçay 27.5.1977 
Posaf 28.5.1977 
Hanak 28.5.1977 
Selim 28.5.1977 
Digor 4.6.1977 
Doğubeyazıt 15.11.1977 
İpsala 9.2.1979 
Şavşat 1.9.1977 
Çukurca 23.10.1972 
Şemdinli 23.11.1972 
Beytuşşebab 27.11.1972 
Yüksekova 19.3.1974 
Baçkale 6.12.1972 
Özalp 1.11.1974 
Çatak 9.10.1979 
Bahçesaray 10.10.1979 
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EK : 3 
SÜMERBANK 

A. P. K. 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ERZURUM İLİ VE İLÇELERİ İLE SÜMERBANK SATIŞ MAĞAZASI 
OLAN VE OLMAYANLARIN İSİM LİSTESİ İLE OLANLARIN 

KÂR - ZARAR DURUMU 

KÂR - ZARAR DURUMU 

İ s i İHI 

1. Erzurum İli 
2. Hınıs 
3. İspir 
4. Horasan 
5. Aşkale 
6< Tortum 
7. Oltu 
8. Şenkaya 
9. Çat (Geçici kapatıldı) 

10. Narman 
11. Hasankale (Pasinler) 
12. Karayazı 
13. Olur 
14. Tekman 

Sümerbank 
Satış Mağazası 

Var 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Yok 
Yok 
Yok 

1979 

K 
Z 
Z 

z 
K 

z 
K 
Z 
K 
Z 
Z 

-^ 

1980 

K 
Z 
z 
z 

K 

z 
K 
Z 
z 
z 
z 

— 

1981 

K 
Z 
K 
Z 
K 
Z 
K 
Z 
Z 
z 
z 
— 

1982 

K 
K 
Z 
K 
K 
Z 
K 
Z 
Z 
z 
K 

— 

198: 

K 
K 
K 
K 
K 
Z 
K 
Z 
Z 
z 
K 

— 

K : KÂRLI 
Z : ZARARLI 

ERZURUM VİLAYETİNDEKİ SÜMERBANK MAĞAZALARININ 
YILLAR İTİBARİYLE ZARARLARI (TL.) 

Mağaza Adı 

ERZURUM 
HINIS 
İSPİR 
HORASAN 
AŞKALE 
TORTUM 
OLTU 
ŞENKAYA 
ÇAT (1984'de kapatıldı) 
NARMAN 
HASANKALE 

TOPLAM 

1979 

— 
26 522 
9 874 

11 214 
— 

182 898 
— 

158 234 
— 

150 267 
20 352 

559 361 

1980 

—. 
610 036 
410 422 
433 321 

— 
570 589 

— 
834 243 
325 917 
707 911 
589 804 

4 482 243 

—. 172 — 

1981 

— 
353 896 

— 
523 305 

— 
292 473 

— 
589 370 
632 298 
919 542 
697 288 

4 008 172 

1982 

— 
— 

403 313 
— 
— 

611 164 
— 

560 083 
620 997 

1 147 024 
— 

3 342 581 

1983 

196 

704 
799 
334 

2 035 
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4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kadastro planlaması yapılmamış illere ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin' 
in yazılı cevabı (7/153) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı tara

fından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. — Kadastro planlaması yapılmamış şehir
ler (il, üçe, kasaba) kaç adet ve hangileridir? 

Soru 2. — Kadastro çalışmaları, kalkınma planla
rının öngördüğü esaslara ve sağlanan bütçe olanak
larına göre yıllık icra programlarına uyularak Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından şehir ve 
köy kadastro ekiplerince ve örgütteki müdürlük - böl
ge müdürlüklerince yürütülmektedir. 3ö yıldan beri 
her hükümet programında, kalkınma planlarında, ic
ra programlarında önem verileceği yinelendiği halde 
şehir ve köy kadastro planlarının kaplumbağa hızı 
ile gittiğinin nedenleri üzerinde duran olmamıştır; bu 
ağır aksaklık; 

a) örgütsel midir? 
b) Eleman azlığı ve kalitesiz eleman yetiştirme ve 

kullanmamadan mıdır? 
c) ödenk araç - gereç noksanlığı mıdır? 
d) Sistem bozukluklarından gelme ve atalet ve 

rehavet alışkanlığı mıdır? 
Soru 3. — Kadastro planları işlerinin süratlendi ril-

mesi için bir organizasyon - metot araştırması yapıl
mış mıdır? Yapılmamışsa yapılmasını uygun bulur 
musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14 Eylül 1984 

Sayı : 08.68/05881' 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 Eylül 1984 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
D. Bşk. Kanunlar ve Kararlar Md. 7/153-1652/05903 
sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Türkiye Kadastrosu hakkındaki yazılı soru öner

gesinin cevabı, adı geçen Milletvekiline iletilmek üzere 
ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Devlet Bakam 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Memleketimizde kadastro çalışmaları ve kadastro 
planlaması yapılmamış illere ilişkin soru önergeniz 
üzerine hazırlanan yazılı cevabımız aşağıda arz edil
miştir. 

Cevap 1. — 
1936 yılında yürürlüğe giren Kadastro ve Tapu 

Tahriri Kanununa göre; 1936 yılından itibaren 
1 . 1 . 1984 tarihine kadar 55 il merkezi ile 219 ilçe 
merkezinin kadastrosu bitirilmiştir. 

Halen 11 il merkezi ile 137 ilçede şehir kadastrosu 
çalışmaları devam etmektedir. Buna göre 2 il merkezi 
(Hakkâri ve Tunceli) ile 210 ilçede (ek liste 1) henüz 
kadastro çalışmasına başlanılamamıştır. 

22 . 3 . 1950 tarih ve 5602 sayılı Kanunla başlatı
lan tapulama (köy kadastrosu) çalışmaları 12.5 1966 
tarih 766 sayılı Kanunla sürdürülmektedir. 

1 . 1 . 1984 tarihine kadar 16 971 köyün tapu
laması bitirilmiş, 942 köyde ise çalışmalar devam et
mektedir. 

îl ve ilçe belediye sınırları içinde 2613 sayılı, ka
saba ve köylerde ise 766 sayılı kanunlarla çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Cevap 2. — 
a) Teşkilatlanma : 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; 
— Şehir merkezlerinde; 98 adet müstakil kadastro 

müdürlüğü ile 98'i merkez ve 65'i yetkili olmak üzere 
toplam 163 yerde çalışmalar yapmaktadır. Yıllık icra 
planında hedef olarak 12CI 0OT parselin ölçümünün 
yapımı planlanmıştır. 

— Köylerde ise 113 müstakil mÜdürMc ve 370 
y&îfcM olmak üzere toplam 483 bölgede çalnşılmalk-
ıtadır. Yıllık icra planında hedef olaraik 7 5Ü0 Km2 

alanın 'ölçümünün yapımı planlanmıştır. 
1984 yılı programında verilen bu hedeflere yıl 

sonu İtibariyle % 100'e yalkın bir oranda ulaşılacağı 
tahmin edilmekNtedür.-

b) Personel durumu : 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde halen 

1'2 222 adet kadroda elemanlar çalışmaktadır. Bun-
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dardan 4 405 adedi kadastro ve tapulamada teknik 
Ihizmet yapmaktadır. 13.8.1984 tarihinde çıkan kad
rolarla igili kararname ile bu 'kadro miktarı toplam 
V6 628 adede yükseltilerek teşkilat güçlendirilmiştir. 
Yeni kadrolara deman yetiştirmek ve atamaları yap
mak için çalışmalar sürdürülmekltedir. 

Tapu ve Kadastro Gendi Müdürlüğü; elemanla
rını, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, Lise üstü bir 
yülük tapulama kursu, lise üstü ilki yıllık memur te
kamül kursu, Tapu ve Kadastro 'Meslek Yüksek 
Okulu, lise üstü bir yılılk fbtoğramdtri ve Teksif Ni
rengi kurslarında özel olarak yetiştirmektedir. 

1'984 yılında toplam '655 adet öğrenci sözlü edi
len öğretim kurumlarında talhlsil görmektedir. 

Ayrıca Üniversltdlerin Getodezl ve Fotoğrametri 
bölümlerinden mezun olan mühendislerden yararla
nılmaktadır. Halen bu Genel Müdürlükte Tapu ve 
Kadastro bJizmdtJlerinde 'toplam 228 mühendis çalfş-
ırmaktadır. 

c) Ödendk, araç ve gereç durumu : 
Yukarıda miktarı bdliritilen elemanların emrinde 

230 teoddlit, 929 takeomdtre, 20 adet kıymetlendirme 
aleti, fdCo l'albarotuıvarı, 1 reprödüksiyon aleti, 2 adet 
fotoğraf alım uçağı ve 556 adet arazi dtosu mevcut
tur. 

Ayrıca son model 'bilgisayarlarla hizmdtin oto
masyonu sağlanmaktadır. 

Ölçüm aletleri adanındaki hızlı teknolojik geliş
meye uygun bir donatımın sağlanması İçin 'bütçenin 
verdiği imkanlar nislbetinde mubayaalar yapılmakta
dır. 1984 yılında bu Gend Müdürlüğe 11.6 milyar 
ödenek ayrimıışttır. 

d) Çalışmalar : 
— Türkiye'nin yüzölçümü 780 000 Km2 lik kıs

mı kadastro ölçümlüne konu olmaktadır. Orman ka
dastrosu ile birlikte bu miktar 612 000 Km2 ye yük-
selmdktedir. Bu mesalha Avrupa'da orta .büyüklükte 
9 devletin yüzölçümlüne tekabül etmdkftedir. 

— Harita çalışmaları 2.1.1961 tarilh ve 203 sayılı 
kanun uyarınca bir plan ve program dahilinde ya
pılmaktadır. Bu kanunla 'harita yapma yetkisi mün
hasıran Harita Genel Kömultanlığı ile Tapu ve Ka
dastro Gend Müdürlüğüne verilmiştir. Diğer kurum
ların harita İhtiyacı bu kuruluşlarca karşılanmakta
dır. İhtiyaçlar ilgili kurumların temsilcilerinden olu
şan «Bakanlıklar Arası Uzaktan Algılama ve Hari
ta İşlerini Planlama ve Koordinasyon Kurulü»nca 
her yıl planlanmakta ve uyigulaimalar bu doğrultuda 
sürdürülmektedir. 

25 . 9 . 1984 0 : 1 

— Bundan başka, Tapu ve Kadastro Gend Mü
dürlüğünce Türkiye kadastrosunun tümünün 15 yıl
da bitirilmesi, kalkınmada öncelikli 19 ilin (de liste 
2) tüm kadastro hizmetlerinin 10 yılda bitirilmesi 
için bilgisayar yardımıyla iki proje daha gdiştirilmiş 
ve yetkili makam ve kurullara sunulmuştur. 

— Bütçenin verdiği imkânlar oranında bu pro
jelerin uygulanmasına 1985 ortasından itibaren baş
lanacaktır. Bu suretle Türkiye kadastrosunun 15 yıl
da bitirilmesi sağlanacaktır. 

Cevap 3. — 
Tüıkiye kadastrosu hizmıdtlerinin süratlendirilme-

si ve bitirilmesi için DPT oe 1970-1971 yılarında me
tot ve organizasyon araştırması yapılmıştır. Bunun 
yanında Türkiye kadastrosunun 10 ve 15 yılda 'biti
rilebilmesi için 1982 yılımdan itibaren Bakanlıklar 
arası kurul çalışmaları yapılımış ve bu çalışmalara 
ıgörıe Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 18.6.1984 
tarih ve 230 sayılı Kamun Hükmlünde Kararname 
ile yeni bir yapıya kaVuşfturullmuş. ve 13.8.1984 günlü 
84/83160 sayılı kararname ile de yeni kadrolar sağlan
mıştır. 

Tapu ve Kadastro Gend Müdürlüğüne teşkilatı 
ile ilgili 230 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
Hailen Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde 
olup, üzerinde müzakereler sürdürülmdktiedir. 

Alınan t'ddbhier 
1. Kadastro çalışmaları imar uygulamalarını ge

ciktirmemesi için imarla kadastronun bir arada ya
pılmasını sağlayacak yasal imkânlara yeni imar ka
nunu taslağında yer verilmdktedir. 

2. Yukarıda sözü edilen 203 sayılı kanun gere
ğince yapılan yıllık planlarla, toprakla ilgili yaltırım-
ların gerçekleşmesi için, kapasite ve istek dengesi 
sağlanarak kadastronun bir dar boğaz teşkil etme
mesi sağlanmıştır. 

3. 'Vatandaşlarca imar alflfı diye adlandırılan 
8.3.1984 tarih 2981 sayılı kanunun uygulamasına ağır
lık verilerek kadastro çalışmaları bu istikamete sevk 
edilerek gecekondu ve kaçak yapıların -sorunlarının 
çözümlüne yardımcı olunmaktadır. 

4. Şdhir ve köylerde ayrı ayrı uygulanmakta plan 
2613 ve 76 sayılı kanunların birleştirilerdk bir tek 
kanun ve teşkilatla çalışmaların sürdürülmesini te-
minen gerekli yasal çalışmalar yapılmaktadır. Çalış
maların sonunda hazırlanmakta olan yeni yasa ta
sarısı T.B.M.M.ne sunulacaktır. 
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'Merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili düzenleme, kad
ro kararnamesi ile yapılmış ve tek bir müdürlükte 
'köy ve şehir kadastro hizmeiüerinin IbMeştiri'lıme ça
lışmaları yapimakltadır. 

5. Talbiî afetlere maruz ka'lan yerlere {Horaısan, 
Narman gibi) öncelikle ve süratle 'kadastro götürü
lerek toprağa bağlı afet hizmetlerinin zamanında ye
rine getirilmesi sağlanmaktadır. 

Bü konuda dalha geniş bilgi alınması Veya yiıka 
rıda açıklanan çalışmaların bizzat izlemmesi arzu edil
diği takdirde yardımcı Olacağımı ifade eder, bana 
'bu yazılı" açılk'lamayı yapma imkânını bahşettiğiniz 
için teşekkürlerimi sunarım. 10.9.1984 

Saygılarımla 
A. Kurbcebe Alptemoçin 

Devlet Bakanı 

KADASTROSU YAPILMAYAN VE PROGRAMA ALINMAYAN 
İL VE İLÇELER 

İLİ İLÇESİ ADET 

HAKKARİ 
TUNCELİ 
ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRI 
AMASYA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 

ESKİŞEHİR 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
İSPARTA 
İZMİR' 

KARS' 

Merkez 
Merkez 
Bahçe, Feke, Saimbeyli, Tufanlbeyli 
Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta 
Dazkırı 
Diyadin, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak 
Göynücek, Taşova 
Akseki, Gündoğmuş 
Ardanuç, Borçka, Hopa, Şavşat, Yusufeli 
Karacasu 
İvrindi, Kepsui, Balya 
Genç, Karlıova, Kığı, Solhan 
Adütoevaz, Ahlat, Hizan 
Göynük, Kıbrısçık, Seben 
Ağlasun, Yeşilova 
Bozcaada," İmroz 
Çerkeş, IBldiva'n, İlgaz, Kurşunlu, Orta, Oca'vık, Şalbanfözü 
Alaca, Bayat, Kargı, Ortatoöy 
Çameli, Güney 
Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dide, Hani, Hazro, Kulp 
Enez, Haysa, Lalapaşa 
Baslkil, Maden 
Çayırlı, İliç, Kemah, Tercan 
Tekirnan, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karayazı, Narman, 
Olur, Şenkaya, Tortum 
Mihalıççık 
Eynes'il, Alucra, Görele, Ş. Karahisar 
KjöMt, Şiran, Torul 
Beytüşşebap, Çukurca, Şemdinli, Uludere, Yüksekova 
Sütçüler 
Kiraz 
Aralık, Arpaçay, Çıldır, Digor, Göle, Hanak, Kağızman, Posof, 
Selim, Susuz 

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

11 
1 
4 
3 
5 
1 

10 
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KASTAMONU 

KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
KAHRAMANMARAŞ 

MARDİN 
MUŞ 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAMSUN 
SİİRT 

SİVAS 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
URFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 

Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatataeytin, Daday, Devreıkâni, 
İndfelu, Küre 
Bünyan, Fölâhiye, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız 
Demiriköy, Ko'fçaz 
Bozkır, Ermenek, Hadıım, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Yunalk 
Altıritaş, Domaniç 
Pötürge 
Andırın, Göksün 
Cizre, Derik, Gercüş, Mil, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Ömerli, 
Savur, Silopi 
Buranuk, Malazgirt, Varitlo 
Çamardı, Orta'köy 
Gölköy, Alkkuş, AytbaStı, Korgan, Kumru, Mesudiye Ulutoey 
Ardeşen, Çamlıihemışjin, Fındıklı, llkizdere, Kalfcandere 
Kavak, Ladik, Vezirköprü 
Baytkan, Eruh, Kozluk, Kurtalan, Pervari, Sason, Şirnak, Şirvan 
Divriği, Gemerelk, Gürün, Hafik, İmarilı, Kangal, Koyulhisar, 
Yıldızeli 
Artova, Reşadiye 
Tonya, Yomra 
Çemizgezettc, Hozat, Maagirt, Nazimiye, Ovacık, Pülümür 
Halifeli 
Eşme, KaraJhallı, Stfva'slı, Uldbey 
Başkale, Çat/ak, Gevaş, Gürpınar, Özalp 
Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerde, Sarılkaya 
Elani, Kürucaşile, Ulus 

ADET 

9 
5 
2 
7 
2 
1 
2 

10 
3 
2 
7 
5 
3 

TOPLAM : 210 

KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER 

ADIYAMAN 
AĞRI 
BİTLİS 
DİYARBAKIR 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
GAZİANTEP 
HAKKARİ 
HATAY 
KARS 
MALATYA 
MARDİN 
MUŞ 
SİİRT 
ŞANLI URFA 
TUNCELİ 
VAN 
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5. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan Devlet Hastanesine ilişkin sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydıriın yazılı cevabı 
(7/162) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
laletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan Milletvekili 

1. Erzincan Devlet Hastanesinin 100 yataklı do
ğumevinin servisinde gerekli araç ve gereçler mev
cut mudur? Değilse ne gibi malzemeler yoktur ve bu
nun için ne düşünülmektedir? 

2. Doğum servisindeki hastaların araç ve gereç 
noksanlığı yüzünden ameliyat için sedyelerle ikinci kı
sım ameliyathaneye taşındığını biliyor musunuz? Şa
yet bu gerçekse telafisi için ne düşünüyorsunuz? 

3. Deprem yönünden hassas bir bölge olan, Do
ğu ile Batı arasında bir köprü manzarası arz eden Er
zincan'ın Devlet Hastanesinde, ambulans mevcut mu
dur? Değilse verilmesini düşünüyor musunuz? 

4. Doğunun kalkınması için, Hükümetin alacağı 
kalkınma tedbirleri çerçevesinde Bakanlığınızın yap
masını düşündüğü işler nelerdir? 

5. Devlet Hastanesinin bu anlayış içerisinde, dok
tor kadrosu dahil, tüm ihtiyaçlarının sağlanması ne 
zaman mümkün olacaktır? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM. 9211/921 24 Eylül 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3.9.1984 tarih ve Genel Sekreterlik 7/162-1666 
/06028 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Erzincan 
Milletvekili Veysel Varol tarafından verilen yazılı soru 
önerge cevabı yazımız ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Bakan 
Soru .1. Erzincan Devlet Hastanesinin 100 yatak

lı doğumevinin servisinde gerekli araç ve gereçler mev
cut mudur? Değilse ne gibi malzemeler yoktur ve bu
nun için ne düşünülmektedir? 

Cevap. 1. Erzincan İlinde müstakil bir doğumevi 
mevcut olmayıp, doğum ve nisaiye hizmetleri 175 fiilî 

yatak kapasiteli Devlet Hastanesinin 40 yataklı doğum 
servisince yürütülmektedir, 

Şu anda doğum servisinin ameliyatları, 3 ameliyat 
masası, 2 ameliyat tavan lambası, 3 seyyar ameliyat 
lambası, 3 narkoz cihazı, yeterli miktarda sterilizatör 
ve lüzumlu diğer cihaz ve malzeme ile donatılmış bulu
nan hastane bünyesindeki ameliyathanelerde yapılmak
tadır. 

Burada üzerinde durulması gereken önemli husus, 
ameliyatların yapıldığı mahallin adı değil, bu ameliyat
ların yapılıyor olmasıdır. 

Soru 2. Doğum servisindeki hastaların araç ve ge
reç noksanlığı yüzünden ameliyat için sedyelerle ikin
ci kısım ameliyathaneye taşındığını biliyor musunuz? 
Şayet bu gerçekse telafisi için ne düşünüyorsunuz? 

Cevap 2. Bununla birlikte, münhasıran doğum ser
visi hizmetinde kullanılacak olan ameliyathanenin faa
liyete geçmesi için lüzumlu olan ameliyat masasının 
ithal işlemi de nihaî safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda izah olunduğu üzere bir bütün olan Dev
let Hastanesinin parçası durumundaki doğum servisi
nin ameliyatları merkezî ameliyathanelerde gerçekleşti
rilmekte ve doğal olarak her hastanede ve her servis
te uygulandığı üzere bir tıbbî gerek neticesi hastalar 
sedye ile ameliyathaneye götürülmektedir. 

Soru 3. Deprem yönünden hassas bir bölge olan, 
Doğu ile Batı arasında bir köprü manzarası arz eden 
Erzincan'ın Devlet Hastanesinde, ambulans mevcut 
mudur? Değilse verilmesini düşünüyor musunuz? 

Cevap 3. Erzincan Devlet Hastanesinin ihtiyacı 
olan ambulans 1985 malî yılı içerisinde alınarak gön
derilecektir. 

Soru 4. Doğunun kalkınması için Hükümetin ala
cağı kalkınma tedbirleri çerçevesinde Bakanlığınızın 
yapmasını düşündüğü işler nelerdir? 

Cevap 4. Hükümetimizin kalkınmada öncelikli 
illerde kalkınma tedbirlerine paralel olarak Bakanlığı
mızca da sağlık alanında gerekli tedbirler alınmakta
dır. Erzincan ilinin de içinde bulunduğu kalkınmada 
öneclikli 17 ilde 1984 yılından itibaren ana sağlığı, 
çocuk sağlığı ve aile planlamasına da ağırlık veren ko
ruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili özel bir program uy
gulanmaya konulmaktadır. Erzincan ilinin de 1985 yı
lında bu program kapsamına alınması planlanmıştır. 
Bu program uygulanmaya konulduğunda halen yüksek 
oranda olan bebek ölüm hızının düşürülmesi sağlana
caktır. Diğer taraftan Erzincan ilinde 1984 yılında 
başlanıp 1985 yılında bitirilecek 20 dairelik personel 
lojmanı ile 1986 yılında 11 Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüğü hizmet binası yapımı için girişimlerde bu-

— 177 — 



T. B. M. M. B: 3 25 . 9 . 1984 0 : 1 

Umulmuş, kendi hizmet binasında hizmetini sürdüren 
Halk Sağlığı Laboratuvarınm da hizmetinin kademeli 
olarak genişletilmesine başlanmış ve gerekli araç ve 
gereç temini cihetine gidilmiştir. 

Erzincan tlinin yataklı tedavi kurumları yönün
den desteklenmesi amacıyla V inci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı 1985 - 1989 yılı yatırım programına; 

a) 1984 - 1985 yılı için iliç ilçesinde 50 yataklı 
yeni Devlet hastanesi yapılması, 

b) 1988 yılı için Tercan İlçesi Devlet Hastanesi
ne 25 yataklı ilave inşaat, 

c) 1989 yılı için Erzincan Devlet Hastanesinin 200 
yataklı olarak yenileme inşaatı 

teklif edilmiştir. 
Mahallî dernek tarafından başlanılan Refahiye 

Devlet Hastanesi ek poliklinik inşaatı tamamlanmış 
ve 5.1.1984'de geçici kabulü yapılmıştır. 

Diğer taraftan, tabip ve diğer sağlık personeli ile 
birlikte gerekli tıbbî araç ve gereçlerin ve tedavi mü
esseselerinin, kalkınmada öncelikli yörelerde dengeli ve 
etkin biçimde hizmete sunulması önde gelen düşünce-
lerimizdendir. 

Soru 5. Devlet Hastanesinin bu anlayış içerisinde, 
doktor kadrosu dahil, tüm ihtiyaçlarının sağlanması ne 
zaman mümkün olacaktır? 

Cevap 5. Erzincan Devlet Hastanesinde çeşitli 
branşlarda 17 uzman hekim bulunmaktadır. Açık bu
lunan cildiye, röntgen ve fizik tedavi uzmanlarının da 
istek varsa hemen, yoksa Devlet hizmeti yükümlüsü uz
manlardan atanması için gerekli talimat verilmiştir. 

Hastanenin diğer araç gereç ihtiyacına gelince; 
anılan hastane başhekimliğince 14.5.1984 tarihinde ba
na verilen ihtiyaç listesinde belirtilen malzemelerden; 
1 ameliyat masası, 2 pansuman arabası, 2 arabalı sed
ye, 50 karyola, 2 ekstansiyonlu karyola, 1 narkoz ciha
zı, 1 küçük aspiratörün tahsisi yapılmış olup, ameli
yat masası hariç sevkedilmek üzeredir. Talep edilen 
diğer malzemelerin temini için 490 harcama kalemin
den beyin cerrahi servisinin ihtiyaçları için 1 500 000 
hastanenin diğer ihtiyaçları için de 500 000 TL. öde
nek gönderilmiştir. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
toplu iş sözleşmelerinin gecikme nedenlerine ilişkin so
rusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin yazılı cevabı (7/166) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Yüksek Hakem Kurulu, toplusözleşme 
anlaşmalarını neden geciktiriyor? 

Soru 2. örneğin, Erzurum Sosyal Sigortalar Ku
rumunun Hastanesi Sağlık iş Sendikasının toplusöz
leşme anlaşmasının sekiz aydır sürüncemede kalması
nın nedeni nedir? 

Soru 3. Bu toplusözleşme anlaşmaları sürelerini 
kısaltmak için Bakanlığınızca müdahale yapılamaz mı? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal 11 Eylül 1984 
Güvenlik Bakanlığı 

Ankara 
Çalışma Genel Müdürlüğü 

Sayı : 13-676/12024 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3.9.1984 tarih ve KAN. KAR. MD. 7/166-
1747/06537 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen toplu \ş sözleşmelerinin 
gecikme sebeplerine ilişkin yazılı soru önergesine veri
len cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Bakan 
1. Yüksek Hakem Kurulu, bağımsız çalışan ana

yasal bir kuruluştur. 12 Eylül 1980 tarihinden sonra 
mecburî tahkim sisteminin yürütülmesinden sorumlu 
olmuştur. 

Kurul çalışmaya başladığı tarihte akdedilmemiş ve
ya süresi bitmiş binlerce sözleşmeyi karara bağlamak 
mecburiyetiyle karşı karşıya kalmıştır. Bununla bir
likte 14-15 ay içinde süresi biten sözleşmeler aylık 
bir periyottan takibedilebilir ve netiçelendirilebilir ha
le gelmiştir. 1984 yılı içinde ise, Yüksek Hâkem Kuru
lunun geciktirdiği sözleşme olmamış, yıl zamları süre
sinde verilir hale gelinmiştir. 

2. Sosyal Sigortalar Kurumunun toplu iş sözleş
mesi, tek bir işletme sözleşmesi halindedir. Erzurum 
Hastanesi ile ayrı bir toplu iş sözleşmesi sözkonusu 
değildir. 
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Nitekim, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Sağlık - iş 
Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi de neticelen
miş ve 10.9.1984 tarihinde imza töreni icra edilmiştir. 

3. Toplu iş sözleşmeleri için kanunlar belli bir 
prosedürü öngörmektedir. Sistemin 1984 ve 1985 yılı 
başlarında yerleşmesi ile görüşmeler, sözleşme bitme
den başlayabilecek ve anlaşma olursa gecikmeye yol 
açılmayacaktır. 

Tarafların iyiniyeti ve barışçı tutumları ile prob
lem kendiliğinden çözümlenebilecektir. Bunun dışında 
vazedilmiş sistem ihtilafları asgariye indirmeye dönük
tür ve bu safhada herhangi bir müdahaleye ihtiyaç ol
mayacağı sistemin işlerlik kazanmasına dönük çaba
lara devam edilmesi gerektiği paylaşılan bir kanaat 
halindedir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant oğlu' 
nun, Millî Savunmada Sivil memurluktan emekli 
olanların tedavilerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Zeki Yavuztürk'ün yazılı cevabı (7/169) 

Türküye Büyük Millet Medfei Başkanlığına 
Aşağıdaki sorülaırımın Millî Savunma Bakam ta

rafından yazıllı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı ara 
ve rica dderim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Na,lbanıtoğlu 

Erzurum Milletvekili 
;Soru 1. — Askeriyede çeşitli görevlerde çalışan 

sivil memurlar görende iken askerî hastanelerde tedavi 
görmekte 'oldukları hailde, emeklıi olduktan sonra ne
den askerî hastanelerde tedavi edilmiyorlar? 

Soru 2. — Sivil Devlet hastanelerinin izdihamı 
gözönüne alınarak bu gibi emekli askerî sivil memur
ların askerî hastanelerde tedavisi olanaklı değil mi? 

TC 
Millî İSavunma 'Balkariığt <24 Eylül 1984 

Ankara 
Kanun : 1984/ı6'69/St 
'Konu : Erzuruim Milletvekilli Hilmi NAL-

BANTOGLıU'nun soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : (a) T.BJMJM. Başkanlığınım 3.9.1984 gün 
ve Kanunlar ve Kararlar D. Bşk. lığı 
7/H69 - 1750/06540 sayılı yazısı. 

<ib) (Ba'şIbaJkaniîığm 19.6.1984 gün ve K. K. 
T. D. lfi/101 -1730/04251 sayılı ya-
Z1S!< 

Türkiye Büyük M'ililet Mıecl'isi üyesi Erzurum Mil
letvekili Hilmi NAUBANTÖĞLU''nfun, Türk silahlı 
Kuvvetlerinden emeklıi olan sivil memurfann tedavile

rine ilişkin yazılı soru önergesi aşağıdaki şekilde ce-
vaplandirıtoıiiştır^ 

1. Konu Me ilgili olarak, Türk Silahlı Kuvvetle
rinde isölbJdam edilen hemşire emekllerinin, Silahlı 
Kuvvetlere ait sağlık kuruluşlarında muayene ve te
davi edilmelerini sağlamak amacı l e Bakaniluğımızca 
hazırlanan «4,1.1961 TarilMi ve 211 sayılı Türk Silahh 
Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 70 noi Maddesinin 
Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı» ilgi (b) yazı /ile Türkiye Büyük Millet Mıeclisi 
Başkanlığına gönderilmiştir. 

2. Türlk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay, asftlsu-
bay, uzman jandarma çavuş, uzman, çavuşlar, fcunlaı-
rın emeklileri ve hak sahibi .olan aile fertleri ile erbaş 
ve erlere yapılacak sağlık yardımları, 211 sayıh Türk 
Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 57 - 70 inci 
maddelerinde düzenlenmiştir. 

Anılan Kanunun 116 ncı maddesinde, bu Kanunun 
askerî personele tanıdığı haklardan Türk Silahh Kuv
vetlerinde görevli sivil personelin yararlanma şekli 
açıklanmış, yalnız görevde bulunan sivil personelin 
askerî tabipler tarafından muayene ve tedavi edileceği 
ve askerî hastanelerde yatırılaıbıleceği hükme bağlan
mıştır. SÖzfeonusu Kanunun 70 inci maddesi hüküm
leri ile de yalnız sulbaıy askerî memur, astsubay emek-
iljîeri ile bunların ailelerine sağlik yardımı yapılması 
öngörüldüğünden mevcut yasal durum açışımda halen, 
Türlk Silahlı Kuvvetlerimden emekli olan sivil perso
nelin askerî hastanelerde tedavileri mümkün olama
maktadır 

3. Türk Silahh Kuvvetleri bünyesinde yer alan 
askerî hastaneler öncelikte Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensuplarının moralinin muhafazası, harbe hazır bu-
lunmalaırının temini amacıyla kurulmuştur. Anılan 
nedenle bu hastanelerinim asıl görevi Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelinin sağlık işlemlerim* yürütmektir. 

«Mevcut askerî hastanelerin yatak kapasitesi Millî 
Savunma Bakanlığımda 800, Genelkurmay Başlkamlii-
ğırida 1274, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 6385, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 703, Hava Kuv
vetleri KomıutCanlîığınida 1059 ve Jandarma Genel Ko
mutanlığında 100 adet olmak üzere toplam 10321 
adetle sinirindir. Bu hastanelerin' bir kısmı ilhltÜSas ve 
eğîtıîm hastaneleri olup sınırlı teknik eleman ve diğer 
imkânlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında ça
lışan subay, astsubay, sivil memur, erbaş ve erler ÜQ 
bunların ailelerine sağük hizmeti götürülmektedir. 
Türk Silahlı Kuvveiüleri sağlık 'istatistikleri gözönüne 
alındığımda son üç aylık ("Nisan - Mayıs - Haziran) 
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devre raporunda açıklandığı üzere toplaım okrak has
taneye yatırılan 37 234 poliklinik muayeneye tabi tu
tulan 348 731 "ve sMıî kurul işlemi yapıkn 28 048 
kişi bulunmaktadır. 

4. Türk Silaihlı KuVveltlleriihde hailen 16 604 sivil 
memur görev yapmaktadır. Ortalama dört kişilik aile 
fertleri ile birlikte bu yekûn 66 000 civarında olmak
tadır. Silahlı Kuvvetlerden evvelce emekli olmuş sivil 
personellin miktarı da dikkate alındığında bu mevcu
dun dalha da yüksek olacağı ve her geçen yıl artacağı 
değerienldiırilmekltedir. 

Genellikle bu personelin büyük kentlerde ikamet 
ettikleri, keza askerî birlik karargâh ve kurumların da 
aynı mahallerde yoğunlaştığı dikkate alındığında mev
cut askerî hastaneler ile bu personele yeterli sıhhî 
destek sağlama olanağı oldukça güçleşecektir. 

5. Askerî hastanelerin kapasiteleri Türk Silahlı 
Kuvvetleri subay, astsubay ve bunların emeklileri ile 
er, erbaş, askerî öğrenci, subay, astsubay aileleri ile 
'bunların dul ve yetimlerinin mevcutları dikkate alına
rak saptanmış ve ona göre teşkilatlandırılmıştır. Ha
len bu hastanelerden istifade eden hak sahiplerinin 
mevcutları da gün geçtikçe artmakta ve mevcut ka
pasite yeterli olamamaktadır. 

6. Ayrıca sivil sağlık teşekküllerinin yurt çapında 
yaygın olmaları ve her türlü sağlık hizmetini verecek 
nitelikte bulunmaları nedeniyle bu kesimdeki perso
nelin muayene ve tedavilerinde büyük ölçüde bir so
run yaratmayacağı değerlendirilmektedir. 

7. Yukarıda açıklanan nedenlerle sivil memur 
emeklilerinin askerî hastanelerde muayene ve tedavile
rinin mevcut kapasite gözönüne alındığında şimdilik 
mümkün olamayacağının; söz konusu kişilerin sağlık 
yardımlarının, halen olduğu gibi T.C. Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğünce yapılmasının uygun olacağı dü
şünülmektedir. 

Arz ederim. 
Zeki Yavuztürk 

Millî Savunma 'Bakanı 
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

ülkemizdeki petrol rafinerilerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbas'ın 
yazılı cevabı (7/173) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletveküi 

Soru 1. — Türkiyemizde kurulu petrol rafineri
lerinin yıllık kapasiteleri ne kadardır? 

Soru 2. — Bu petrol rafinerileri kimlere aittir? 
Soru 3. — Bunlardan (kamu malı) millî olanlar 

ile yabancı şiirketlerce ortaklaşa işletilenler ve ortak
lık̂  pay oranları ne kadardır? 

Soru 4. — Toplam işletme kapasitesi içinde ulu
sal kuruluşumuzun kapasite oranı ne kadardır? 

Soru 5. — Ulusal kuruluşlarımızın petrol dağıtım 
miktarı içindeki payı ne kadardır? 

Soru 6. — Ulusal kuruluşlarımızın kârlılık oranla
rının daha da yükselmesi için dağıtım organı veya 
statüsünün düzenlenmesi ve malî olanaklara kavuştu
rulması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Genel Sekreterliği 
Sayı : 71-Gensek. 13 Eylül 1984 

053.2/1947-4172-74522 
Konu : TBMM Erzurum Üyesi Sn. Hilmi Nal

bantoğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik K. ve K. D. B. 3 Eylül 1984 

tarih ve 7/173-1754/06544 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınızla, Millet Meclisi İçtüzüğünün 

96 ncı maddesi gereğince süresi içinde cevaplandırıl
ması istenen Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal
bantoğlu'nun ülkemizdeki petrol rafinerilerine ilişkin 
vazıh soru önergesine verilen cevap iki nüsha olarak 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Bakan 

T. B. M. M. Erzurum Üyesi Sayın Hilmi Nalbantoğ
lu'nun «Ülkemizdeki petrol rafinerilerine ilişkili 

yazılı soru önergesi» cevabıdır. 

1. Memleketimizde kurulu petrol rafinerilerinin 
vıllık kapasiteleri şöyledir : 

1PRAŞ 
İZMİR 
BATMAN 
ATAŞ 

Toplam 

13.0 Milyon Ton 
4.6 Milyon Ton 
1.0 Milyon Ton 
4.4 Milyon Ton 

23.0 Milyon Ton 

2. Bu petrol rafinerilerinden Ipraş, İzmir ve Bat 
man Rafinerileri Hazineye aittir, 
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Ataş Rafinerisi ise Mobil, BP, Shell ve Marmara 
Petrol Şirketlerinin ortak malıdır, 

3. tpraş, İzmir ve Batman Rafinerilerinin % 
100'ü Hazineye aittir. Ataş Rafinerisinin % 51'i, Mo
bil, % 27si Shell, % 17'si BP ve ,% 5'i Marmara Pet
rol Şirketinindir. 

4. tpraş, İzmir ve Batman Rafinerileri Millî Ku-
jiıluşumuz Tüpraş tarafından işletilir. Bu 3 rafineri
nin toplam rafineri kapasiteleri içindeki payı % 80, 
77'dir. 

5. Petrol dağıtım ve pazarlamasında Ulusal Şir
ketimiz olarak sadece Petrol Ofisi faaliyet göstermek
tedir. Petrol Ofisine bağlanan Adaş ve Isüıtaş Şirket
leri de dikkate alındığında 1983 yılı satışlarına göre 
ulusal şirketimizin dağıtım faaliyetlerindeki payı % 
78,6 olmaktadır. 

6. Ulusal dağıtım kuruluşlarımız olan Adaş, Isı-
lıtaş ve Petrol Ofisi ekim 1983 tarihinde yeniden ku
rulan Petrol Ofisi A. Ş. birleştirilerek tek kuruluş ha
line getirilmiştir. 

Bu kuruluşun serbest rekabet sistemi içinde gücü
nü arttırmak için finansman imkânlarının yeniden 
düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir. 

Cemal Büyükbaş 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara - Yozgat - Sivas hattına demiryolu ya
pılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'm yazılı cevabı (7/177) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. — 13 Ağustos 1984 tarihli Milliyet Gaze
tesinde «Middle East Economie Digest» dergisine at
fen verilen haberde demiryollarımızın geliştirilmesi 
için de Arap sermayesinden yararlanılacağı yazılmak
tadır; doğru mudur? 

Soru 2. — Bu konuda önümüzdeki iki yıl içinde 
Ankara - Irmak, Konya - Ulukışla, Alaşehir - Afyon . 
ve Alanyurt - Balıkesir arasında 319 Km.'lik demir
yollarının yenileneceği yazılmıştır. Bu da doğru mu
dur? 

Soru 3, — Böyle bir olasılık ve olanak var ise, 
Türkiye'mizde akaryakıt tasarrufunu sağlamak ve dö-
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viz israfını önlemek için öncelikle Arikara - Yozgat -
Sivas arası kestirme demiryolu hattı inşaatının yapıl
ması neden düşünülmemektedir? 

Soru 4. — Bu hattı Arap sermayesi ile ortaklaşa 
yapıp bir süre için ortaklaşa işletilmesi incelenebilir 
mi? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Demiryoliar, Limanlan ve 
Hava Meydanları İnşaatı 

Genel Müdürlüğü 
Ankara 

Sayı : C-03/IP1, Prj. D. Bşjk. 
38177-

Kionu : Arikara - Yozgat - Sivas Demiryolu 
20.9.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLOİ : Kanunlar ve Kararlar D. Bşk. 3 Eylül 

1984 tarih ve 7/177/il 762/06571 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili ıSayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından Arikara - Yozgat - Sivas ha'ttına demiryo
lu yapılması ile Arikara - Irmak, Konya - Ulukışla, 
Alaşehir - Afyon, Alayurt - Balıkesir demiryolu hat
larının yenilenmesine ilişkin yazılı soru önergesinin 
ilgide kayıtlı yazınızla cevaplandırılması istenilmiştir. 

Arikara - Yozgat - Sivas demiryolu hakkında Ba
kanlığımızca; 

ıBallışıh (Arikara) - Yozgat - Yıldızeli (Sivas) ara
sının 1/125.000 ölçekli haritalar üzerimden fizibilite 
etiüdü İstanbul Teknik Üniversitesine yaptırılmış ve 
hat fizibl çıkmıştır, 1985 - 1989 yıllarını kapsayan 
5 inci Beş Yıllık; planın 1986 yılı diliminde etüt - apli
kasyon hizmetlerine başlanılmak üzere 900.000.000.-
TL. proje bedeliyle teklifte bulunulmuştur. 

Yol yenilemeleri Ulaştırma Bakanlığı (TIÜDD Ge
nel Müdürlüğünce) planlanıp yürütülmektedir. 

Dış Finans kuruluşlarından imkânlar elverdiği tak
dirde memleket menfaatları göz önüne alınarak ya
rarlanılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
1- Safa Giray 

Bakan 

10. t— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, {Erzurum deprem bölgesinde yeniden [hasar tes
piti yaptırtmasına ilişkin porusu \ve Bayındırlık ve 
İskân \Bakam ; ismail \Safa fciray'ın pazılı cevabı 
(7/178) , , 

file:///Bakam
file:///Safa
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Bayındırlık ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. — Erzurum ilçelerinde (Horasan, Narman, 

Pasinler, Oltu, Olur, Şenkaya) deprem olan ilçe, 
kasaba ve köylerde hasar tespitlerini objektif hareket 
edecek bir hasar tespit kuruluna yeniden yaptırmayı 
uygun bulur musunuz? 

Soru 2. — Narman Sütpınar deprem konutlarının 
heyelanlı araziye yapılıp yapılmadığını tetkik ettir
meniz mümkün mü? 

Soru 3. — Narman İlçesi Ünlükaya, Kışlaköy, 
Koçkaya köylerinin ve Narman Tuzla Mahallesinin 
taş düşme tehlikesi altında bulunduğu nedeniyle afet 
konutları yapılmalarının 1985 yılında uygulanması 
mümkün mü? 

Soru 4. — Deprem evi verilen şahısların ağır 
hasarlı evinin yerinin de köy hükmü şahsiyetine bı-
raktırılması mümkün mü? 

Soru 5. — Evvelce yapılmış olan hasar tespitle
rinin objektiflik der ecesini saptamak için, yapılmış 
hasar tespitlerine göre; 

10 adet ağır hasarlı, 
10 adet orta hasarlı, 
10 adet hafif hasarlı evin yeniden incelenerek 

bunların % kaç oranında isabetle hasar tespitlerinin 
yapıldıklarını saptayıp ona göre bir sonuç çıkarmak 
ve bu saptama sonuçlarını vermeniz mümkün mü? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 21.9.1984 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : L-05-01/25-1 064 
9102 

Konu : Erzurum depremi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 3.9.1984 gün ve 7/178-1763/06572 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğ-

lu'nun ilgi yazınız ekinde alınan yazılı soru önerge
sindeki soruların cevabı aşağıdadır. 

1. Erzurum ili çevresinde 30.10.1983 günü meyda
na gelen deprem sonucu mahallî elemanlarca bir ön 
hasar tespit çalışması yapılmış olup bu ön tespit so~< 
«uçlarına göre afetzede ailelerin adil ihtiyaçları tespit 

edilerek gerekli yardımlar zamanında valilik ve askerî 
birliklerce sağlanmıştır. 

Bu ön tespitlerden sonra Bakanlığımızca oluşturu
lan teknik ekiplerce, 7269-1051 sayılı Kanunun 13 
üncü maddesi gereğince köy ve mahalle ihtiyar heye
ti üyelerinin işltliraki ile bütün binalar ayrı ayrı in
celenerek hasar tespit raporları düzenlenmiştir. Bu 
raporlar düzenlenirken binalardaki hasarın afet so
nucu mu, yoksa eski ve bakımsızlıiktan veya herhangi 
bir sebepten mi ileri geldiği hususuna dikkat edil
mektedir. 

Afet nedeniyle hasar gören binaların hangi ölçü ve 
esaslar çerçevesinde tespitinin yapılacağı ve bu ko
nudaki uygulamalar ile hasar derecelerinin tam olarak 
belirlenmesi bir uzmanlık işi olduğundan bu tespit
ler Bakanlığımızca bu konuda eğitilmiş yetiştirilmiş 
ve uzmanlaşmış bilgi ve yeteneğe sahip teknik ele
manlarımızca yapılmış ve hiç bir afetzede mağdur 
edilmemiştir. 

Yapılan bu tespitlere göre gerekli planılama çalış
maları tamamlanarak konutların inşaatlarına başlan
mış ve inşaatlar bitmek üzeredir. 

Düzenlenen kesin hasar tespit raporları uzman ele
manlarımızca hasar ölçüleri (ağır, orta ve az) göz 
önünde bulundurularak mahalinde yeniden tetkik 
edilmiş ve bu raporların afetzedeler lehine tanzim 
edildiği kanaatine varılmıştır. Ayrıca OLUR ilçesi ve 
köyleri depremin tesir sahası dışında olduğu ve 
herhangi bir deprem hasarının meydana gelmediği 
yapılan tetkiklerden anlaşılmıştır. Bu konu tarafım-
danda titizlikle incelenmiş ve yeni bir tespite gerek 
olmadığı görülmüştür. 

2. Narman-Sütpınar deprem konutları için 
25.11.1983 günlü protokolla Nakır Yolakları ve Şekil
ler mevkii yeni yerleşme yeri olarak seçilmiştir. An
cak sahaların meyilli olması nedeni ile yapılan itiraza 
binaen daha sonra Mezarlık arkası mevkii seçilmiştir. 
İnaşatlar buraya yapılmaktadır. Herhangi bir heyelan 
durumu söz konusu değildir. 

3. Oltu-Ünlükaya Köyü: Ünlükaya köyündeki 
kaya düşmesi ilk kez 1971 yılında etüt edilmiş ve 42 
hane (55) aile)'nin Kıranlar mevkiine nakli önerilmiş
tir. 

İLGİ : 
(Tarama etütleri çerçevesinde köy 1983 yılında 

yeniden incelenmiş ve kaya düşmesinin 16 haneyi et
kilediği belirtilmiş ve Kıranlar mevkiine nakli tavsiye 
edilmiştir. I inci kademe çalışmaları tamamlandıktan 
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sonra bütçe imkânlarına göre hanenin nakli cihetine 
gidilecektir. 

Narman - Kışlaköy : Kaya düşmesi tehlike
si 1980 yılında incelenmiş toplam 23 haneyi tehdit 
eden kayaların imhası, imha işleminin ekonomik olma
ması halinde nakiil cihetine gidilmesi 27.6.1980 günlü 
jeolojik etüt raporunda belirtilmiştir. 

1984 yılında yapılan tarama etüdü raporunda ka
yaların temizlenebileceği ve nakle gerek olmadığı be
lirtilmiştir. Kaya temizliği işlemi gerçekleşitirilece'ktlir. 
(Raporlar hazırlık safhasındadır). 

Narman- Koçkaya : 1979 .yılında incelenen 
ikaya düşmesi olayının önlemlerle (kaya temizliği) 
giderilebileceği ve kayalardan etkilenen 10 hanenin 
nakline gerek bulunmadığı belirtümiş'tıir. 

Kaya temizliği valiliğince 198ıl yılında gerçekleş
tirilmiştir. 

Ancak 1983'te meydana gelen deprem nedeni ile 
•bazı kayaların yine tehlike arz ettiğini içeren Valilik 
yazısına binaen 1984 yılında köy yeniden incelen
miştir. 

Düzenlenen raporda tdhlike arz eden kayaların 
temizlenmesi ile tehlikenin ortadan kalkacağı belir
tilmiştir. Gerekli temizlik işlemi gerçekleştiriilecektir. 
(Raporlar hazırlık safhasındadır) 

Narman-Merkez : Narman Merkezdeki kaya 
düşmesine maruz haneler için 1974-1978 yıllan 
arasında EYY metoduna göre 46 konut yapılmıştır. 
Yeni bir kaya düşmesi olayı söz konusu olmadığın
dan yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

4. Afete uğrayan köylerde, konutları yıkık veya 
ağır derecede hasar gören ailelere, 7269-1051 sayılı 
Kanun uyarınca konut yapılmak üzere başka bir yer 
seçildiğinde bu yerlerin kamulaştırılması veya tahsisi 
yapılarak, önce hazine adına sonra da tahsis edilen 
haksafoiplieri adına borçlandırılmak suretiyle tescili 
sağlanmaktadır. 

Afet gören sahadaki yıkik ve ağır hasarlı konut 
ve arsaları ayrıca kamulaştırıllmamakta, bu yerlerin 
mülkiyeti mal sahiplerinin uhdesinde kalmaktadır. 

Bu nedenle, afetzedelerin ağır hasarlı konutlarına 
ait arsaların köy hükmî şahsiyetine devredilmesi ka
nunen de mümkün olamamaktadır. 

5. Yukarıda 1 inci maddede açıklandığı üzere 
sondaj usulü ile yeniden hasar tespit kontrolü yapıl
ması düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t Safa Giray 

« Bakan 
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11: ı—\Erzurwn Milletvekili Hilmi iNalbantoğlu' 
nun, Erzurum Mine bağlı bazı ilçelerde meydana ge
len elektrik arızalarına ilişkin porusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar fîakanı \Cemcd {Büyükbaş'in yazılı 
cevabı (7fi80) / 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalfoantoğlu 
lErzurum Milletvekili 

Erzurum'un Tortum Şelalesi Hidroelektrik Sant
ralinden ve ehterkonekte sistemden elektrik alan 
Erzurum'un Oltu, Olur, Şenkaya ve Narman ilçe
leri; elektrik işletmelerinin belediyelerinden Türkiye 
Elektrik Kurumuna devrinden beri sik sık eelktrik 
arızalarından ötürü çok muzdar ve şikâyetçi olmuş
lar ve olmaktadırlar. 

Soru 1. — Bu elektrik arızalarının neden ileri 
geldiğini tetkik ettirmeniz mümkün mü? 

Soru 2. — Bu elektrik arızalarının giderilmesi için 
gerekenlere emirleriniz ile yapılması gereken bir ya
tırım varsa, yöre halkının şikâyetçi olmaması için 
yaptırılması mümkün mü? 

Soru 3. — Bu işte öteden beri ihmali görülenleri 
gerektiği şekilde uyarmanız mümkün mü? 

T. C< . 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı: 156-tB-flst. Sb, Md. - 053 - 1285, 75402 
Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Na'llbantoğlu' 

nun Yazılı Soru önergesi 
24.9.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İLOÎ : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 3 Eylül 

1984 gün ve 7/1804765/06574 sayılı yazısı ekinde 
gönderilen Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi NaHbant-
oğlu'nun Erzurum îli'ne bağlı bazı ilçelerde meyda
na gelen elektrik arızalarına ilişkin'yazılı soru önerge
si cevalbı. 

[Konunun tetkiki sonunda tespit edilen hususlar 
aşağıda belirtilmiştir. 

1. Erzurum ili Oltu, Olur, Şenkaya ve Narman 
ilçeleri Ulusal elektrik şebekesine Tortum'un Uzunde-
re bucağındaki 66/33 kv. luk indirici merkeziyle bağ
lıdır. 

Elektrik enerjisi Uzundere trafo merkezinden 33 
kv. luk 44 km. uzunluğunda bir Enerji Nakil 
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Hattı (E.N.H.) ile Oltu ilçesine gelmektedir. Bu
radaki ayrım noktasından 29 km.'lik ENH ile Nar-
man ilçesine, 25 km.'lik E.N.H. ile Olur ilçesine 
ve Olıtu - Olur E:N.H.'na branşman 18 km. 
lük. hat ile de Şenkaya ilçesine uzanmaktadır. Bu hat
lar Mer Bankası tarafından tesis edilmiş olup, hat 
güzergâhları istimlak edilmemiştir. 

Söz konusu hattan çok sayıda köy ve müşteri 
enerji alrriakta ve bu 'tesislerdeki arızalar bu anahatta 
intikal etmektedir. Ayrıca hattın rakımı yüksek, 
atmosferik deşarjları fazla olan ağaçlık bölgelerden 
geçmesi sonucu yağışlı, şarjlı havalarda yıldırım düş
mekte, izolatör delinmeleri vukubulmaktadır. Bunlara 
ilaveten hat güzergâhı istimlak edilmediğinden kesil
mesi sahiplerince engellenen ağaçların hatta değmesi 
nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri olmakta
dır. ts'timlak muamelelerine başlanmış olup, mümkün: 
olan kısa sürede tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

Bu şartlar tesislerin işletmeye açıldığından beri ge
çerli oılup, arızaların tesislerin belediyelerden Türkiye 
Elektrik Kurumuna devredilmesinden sonra ortaya 
çıkması söz konusu değildir. 

Türkiye -Elektrik Kurumu elektrik enerjisini üre-' 
ten, İleten, dağıtan ve dolayısıyla halkın ve endüstri 
kuruluşlarınım ihtiyacı olan elektriği üretim kaynak-ı 
larından kullanım yerlerine kadar getirmekle görevli 
bir kuruluştur. Kendisine sağlanmış olan personel, 
araç, malzeme ve maddî olanaklarla Türkiye sathına 
yayılmış tüm tesislerin işletme ve bakımını yapmak, 
tüketiciye dünya standartlarına uygun kaliteli elektrik 
enerjisi sunmak için her türlü çabayı sarf etmektedir. 

Bilindiği üzere 1312, 2032, 2705 sayılı Yasalarla 
tesisi Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yapılma
mış kalitesi yeterli düzeyde bulunmayan çok sayıda 
il, ilçe belediye şebekesi ve dağıtım tesisi de çok kısa 
bir 'sürede Türkiye Elektrik Kurumunca devralınmış 
olup, bu tesislerin gerekli revizyon ve iyileştirme ça
lışmalarının mevcut finansman ve personel imkân
larıyla bu süre zarfında gerçekleştirilmesi mümkün 
olamamıştır. 

2. Türkiye Elektrik Kurumu geleceğe yönelik 
olarak elektrik üretim kaynaklarının ve iletim - da
ğıtım tesislerinin plan, proje, tesis ve servise alma 
hizmetlerini aksatmadan yürütmeye çalışmaktadır. 

Bu meyanda söz konusu dört ilçenin .de yetersiz 
olan tesisinin düzeltilmesi ve adıgeçen ilçelere daha 
sıhhatli elektrik enerjisi verilebilmesi için gerekli ça
lışmalar yapılmaktadır. 
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a) Türkiye Elektrik Kurumunun yatırım prog
ramlarında 79.D.O2Jİ0O1 /53 proje numara ile yer alan 
30 km. uzunluğundaki Oöle - Aksar E.N.H.'nın 
montaj işlemi tamamlanmış ve tel çekim işine geçil
mek üzeredir. 

!b) Ayrıca etüt safhasında olan 80.D.02.0620/84 
proje numaralı 20 km.'lik Konak trafo merkezi (TM.) 
(Tortum) - Demirdağ E.N.H. yer almakta olup, bu 
işin yapılabilmesi için de Konak TM'de halen mevcut 
olan 66/15 kv.'luk trafo 66/33 fcv.'a dönüştürülecek
tir. 

e) Oltu ayırım merkezi ihtiyaca cevap vermedi-
ğinlden yeni bir ayırım merkezi yapılması için çalış
malara başlanılmış ve arazi istimlaki gerçekleştirilmiş
tir. 

Gereken her türlü tedbir bütçe imkânları nispe
tinde programa alınarak yapılacaktır. 

3. Halkımıza kaliteli bir elektrik hizmeti gö- • 
türmeyı amaç edinen Türkiye Elektrik Kurumu per
sonelinin bu arızalarda herhangi bir ihmali söz konusu 
olmamaktadır. 

Mesnede dayalı bir şikâyet var ise tetkiki sonun
da gereği mutlaka yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Bakan 
12. — Erzurum Milletvekili ffUmi fJalbantoğlu' 

mm, Doğu ^Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürüne 
ilişkin sorusu ye Enerji ve {Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Cemal Büyükbaş'm yazdı [cevabı (7/181) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Balkanı tararından ayzılı olaralk yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. — Erzurum mahallî gazetelerinden HÜR-
SÖZ Gazetesinin $,8.19i84 tarihi nüshasında; DLİ 
Müdürü ökkeş Aksu hakkında birçok fiilden dolayı 
usulsüzlük ve görevini kötüye kullandığı peklinde neş
riyat yapılmıştır. Bu gazetenin yazdıklarını Bakanlık 
müfettişlerince tetkik veya tahkik etirir misiniz? 

Soru 2. — Evvelce yapılmış teftişler varsa ve yeni 
yapılacak teftiş sonucunda mübayene'tler olursa, gö
revde ihmal gösterenler hakkında gerekli kanunî 
muameleyi yapar mısınız? 
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T, C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ' 

Bakan 21.9.1984 
10 - 13118 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 3.9.1984 tarih ve 7/1814766/06575- sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın HImi Nalbantoğlu' 
nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver
diği Türkiye Kömür işletmeleri Doğu Linyitleri İş
letmesi Müessese Müdürüne ilişkin yazılı soru önerge
sine yönelik cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

il. Erzurum'da Münteşir Hürsöz Gazetesinin 
9.8.1984 tarihli nüshasında yayınlanan ve «Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanının Dikkatine - Defineci Mü
dür Ökkeş Aksu hakkındaki şikâyetler artıyor- DLİ 
Müdürü ökkeş Aksu'nun adaml'ariına bol keseden 
prim dağıttığı iddia ediliyor, Defineci Müdür görev
den alınmalıdır» başlığını taşıyan yazı ile 8.8.1984 
tarihli nüshasında başlayıp 9.8.1984 tarihli nüshasın
da devam eden «DLİ ve ökkeş Efendi» başlıklı baş
makale ve aynı gazetenin 30.7.1984 - 31.7.1984 ve 
1.8.1984 tarihli nüshalarında Ökkeş Aksu hakkında 
yapılan yayınlar, mahiyetleri itibariyle, Oltu Bölgesi 
Müdür Vekili iken kadrosunun bulunduğu Aşkale 
Bölgesine iade edilen Maden Mühendisi Kazım Keleş 
tarafından yazılan ve birer nüshaları Cumhurbaşkan
lığı Yüce Katına - Başbakanlık Makamına, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Milli Savunma Bakan
lığına ve TKİ Genel Müdürlüğüne gönderilen ta
rihsiz İhbar ve şikâyet mektubundaki iddialarla çok 
yakın benzerlik göstermektedir Gazetedeki yayının 
ihbar mektubundan kaynaklandığı kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

Sözü geçen bu ihbar mektubundaki iddialardan 
idarî mahiyette olanlar, iki Müfettiş tarafından in
celenmiş ve 19.7.1984 tarih 72-5 sayılı rapor düzen
lenmiştir. 

Ocak içi teknik mahiyetteki iddiaların tetkiki için 
(TKİ, Genel Müdürlüğü îş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 
Daire Başlkanı Maden Mühendisi Mehmet Dündar 
ve Fen Tetkik Kurulu Üyesi Maden Mühendisi Vahit 
Çelikel görevlendirilmiştir. Bu kişilerin mahallindeki 
incelemeleri halen sürdürülmektedir. 

2. Gazetenin 9.8.1984 tarihli nüshasında ileri sü-
rtilen iddialar hakkındaki bilgiler aşağıda arz edil
mektedir. 

a) 'Müessesede Personel arasında huzursuzluk bu
lunduğu yolundaki iddia ile ilgili olarak, Müfettiş
lerce yapılan incelemeden ve ayrıca Müessese Mu
hasebe Şube Müdürü Celâl Kozanoğiu, Muhasebe 
Şefi Recep Kök, İdarî ve Resmî İşler Şube Müdürü 
Rahmi Al'sungur, Materyal - Mekanizasyon Şube 
Müdürü Servet Galata, aynı şubede görevli Makine 
Mühendisi Yavuz Midilliç, Kimya Mühendisi Serdar 
Güler, Oltu Bölge Müdürlüğünde görevli Maden Mü
hendisi Yaşar Kar, Jeoloji Mühendisi Durmuş Avşar, 
Maden Mühendisi Hamdi Bohur, Sütkans Ocak Şefi 
Fikri Arık'rn ifadelerinden, DİLİ. Müessesesinde kay
nağı belli olmayan dedikodu şeklindeki konuşmalarla 
personel arasında huzursuzluk yaratılmak istendiği, 
ancak bunun çalışanlar arasında itibar görmediği, 
personel arasında sürtüşme ve gruplaşmanın mevcut 
olmadığı 19.7.1984 tarih ve 72-5 sayılı rapordan anla
şılmıştır. 

ib) Ökkeş Aksu'nun Müessesede kendisinden baş
kasının varlığım kabul edemediği, bu sebeple başarılı 
teknik elemanlara kancayı takarak çeşitli zorlama
larla işten ayrılmlarına neden olduğu iddia edilen ki
şilerden; 

— Ahmet Açan, Ereğli Kömürleri İşletmesi 
Müessesesi Üzülmez Bölge Müdürü iken TKİ. Yö
netim Kurulunun 21.1.1980 tarih 2625/164-sayılı ka
rarıyla DLİ. Müessesesi Oltu Bölge Müdürlüğü kad
rosuna naklen atanmış, ancak bu atamanın haksız 
olduğu yolunda adıgeçenin Danıştay nezdinde açtığı 
davayı kazanması üzerine, hükmün yerine getirilmesi
ni teminen, yine TKJİ. Yönetim Kurulunun 29.5.1981 
tarih 2762/1125 sayılı kararıyla Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Müessesesindeki eski görevi Üzülmez Bölge 
Müdürlüğüne nakledilmiştir. 

— İhsan Türker, Ereğli Kömürleri İstetmesi 
Müessesesi Karadon Bölge Müdürü iken TKİ. Yö
netim Kurulunun 21.1.1980 tarih 2655/164 sayılı 
kararıyla DLİ Müessesesi Aşkale Bölge Müdürlüğü 
kadrosuna naklen atanmış, ancak bu atamanın haksız 
olduğu yolunda, adıgeçenin Danıştay nezdinde açtığı 
davayı kazanması üzerine, hükmün yerine getirilmesi
ni teminen, yine TKİ. Yönetim Kurulunun 29.5.1981 
tarih 2762/1126 sayılı kararıyla Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Müessesesindeki eski görevi Karadon Bölge 
Müdürlüğüne nakledilmiştir. 

— Demir Kaya Acar, DLİ Müessesesi Teknik 
Müdür Yardımcısı iken TKİ. Yönetim Kurulunun 
'28.1.1983 tarih 2935/132 sayılı kararı ve 12.3,1983 
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tarih. 17985 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
7.3.1983 tarih ve 83-28689 sayılı müşterek kararname 
ile önemli bir görev olan ve münhal bulunan Alpagut 
Dodurga Linyit Işlatmesi Müessesesi Müdürlüğüne 
terfian atanmıştır. 

—- Yusuf özkara, EKİ. Müessesesi Üzülmez Böl
ge "Müdürlüğünde görevli iken TKİ. Yönetim Ku
rulunun 19.11.1982 tarih ve 2916/21264 sayılı kararı 
ve 14.2.1983 tarih ve 28574 sayılı müşterek kararna
me ile DLÎ.* Müessesesi Aşkale Bölge Müdürlüğüne 
atanmış ve 1.4.1983 tarihinde göreve başlamış iken, 
2.5.1984 tarihli dilekçesi ile ve 35 yıl hizmeti bulun
duğundan bahisle 4.6.1984 tarihi itibariyle emekliye 
şevkini talep etmiştir. 

— feri(t Yüce, Müessesede Elektrik Mühendisi 
olarak çalışmakta iken, 24.5.1982 tarihli dilekçesiyle 
ve serbest çalışacağından bahisle görevinden istifa 
etmiştir. 

— Sinan Akbaş, Müessesede İnşaat Mühendisi 
olarak çalışmakta iken, 4.2.1982 tarihli dilekçesi ile 
kendisine lojman talhsis edilmediğinden ve Müessese 
Müdür Yardımcısı Demir Kaya Acar'ın hakaretine 
maruz kaldığından bahisle görevimden istifa etmiştir. 
Konu 1.9.1983 tarih 130/51 sayılı tahkikat raporu 
içeriğinden olarak daha önce soruşturulmuş ve Müfet
tişler tarafından Sinan Akbaş'm Oltu Sosyal Tesis
leri inşaatına gerekli ilgiyi göstermemesi nedeniyle 
zamanın Müessese Müdür Yardımcısı Demir Kaya 
Acar tarafından tenkit edildiği ve fakat hakaret edil
mediği, adıgeçenin de hakaret iddiasıyla adlî merci
lere herhangi bir müracatının bulunmadığı ifade edil
miştir. 

— Mehmet Atasayar, Müessesede Mühendis ola
rak çalışmakta iken, müteaddit dilekçeleri ile ELİ. 
Soma Bölgesine nakledilmesi talebinde bulunmuş ve 
talebi ıTKJl, Yönetim Kurulunca 21.6.1984 tarih 
3039/810 sayılı kararla uygun görülmüştür. 

— Mustafa Aksoy, Müessesede Mühendis olarak 
çalışmakta iken, Zonguldak'lı olması ve Zonguldak'ta 
bulunan babasının hastalığı dolayısıyla Türkiye Taş
kömürü Kurumuna geçmek için muvafakat istemiş 
ve takibi Genel Müdürlükçe uygun görülmüştür. 

Görüleceği üzere, zikredilen şahıslardan Sinan 
Akbaş dışında hiç birisi Müessese Müdürü ökkeş 
Aksu'nun zorlaması ile Müesseseden ayrılmış değil
dir. Sinan Akbaş'da Ökkeş Aksu'nun değil, zamanın 
Müessese Teknik Muavini Demir Kaya Acar'ın ha
karetine uğradığı iddiasında bulunmuştur. 

c) TKÎ. Genel Müdürlüğüne DLÎ Müessese Mü
dürü ve diğer personel haklarında bugüne kadar çe
şitli ihbar ve şikâyet mektupları gelmiş ve bunların 
tamamına yakın kısmı soruşturmaya tabi tutulmuş
tur. 

—' 9 uncu Kolordu ve Erzurum - Ağrı - Kars -
Artvin İlleri Sıkıyönetim Komutanlığımın 6.5.1982 ta
rih 7130 - 307 - 82 sayılı yazısı ekinde alınan ve üç 
sayfa 27 maddeden oluşan isimsiz imzasız 12.4.1982 
tarihli ihbar mektubunda Müessese Müdürü Ökkeş 
Aksu'nun yanısıra Müessese Müdür Yardımcıları De
mir Kaya Acar ve Erdoğan Erkulus, Muhasebe Mü
dürü Celal Kozanoğlu, Personel Müdürü Selami Çö
ğen, personel memurları ıTomris Çanak, Neşe Ötügen, 
Cevdet Bedir, Makine Mühendisi Sami Ünlü, za
manın Yönetüm Komitesi işçi üyesi Nihat Aydoğdu 
çeşitli şekillerde itham edilmiştirlerdir. Ihlbar mek
tubunun tahkiki sonunda düzenlenen 2.5.1983 tarih 
76/59 sayılı raporda ilgili ve görevli 24 şahsın ifade
sine başvurulmuş, kusurlu görülen görevlilerden ayrı
ca savunma alınmış ve fakat muhbiri beüi olmadığın
dan tabiatıyla ifadesi alınamamıştır. 

— DLÎ. Müessesesi eski mensuplarından Dursun 
Şen tarafından, Erzurum 9 uncu Kolordu ve Sıkıyö
netim Komutanlığına gönderilen 19.11.1982 tarihli, 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilen 
16.12.1982 tarihli, Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına 

, gönderilen 7.1,1983 tarihli ve 'DLÎ. Müessesesi İnşaat 
Mühendislerinden Cevdet Çomaklı tarafından Genel 
Müdürlüğe gönderilen 3.11.1982 tarihli ihbar ve şikâ
yet dilekçelerinde Ökkeş Aksu, Mühendis Mustafa 
Vergül, Ibaşmadenci Yakup îpek haklarında çeşitli 
yolsuzluk iddialarında bulunulmuştur. 

İhbar mektuplarımın tahkiki sonunda düzenlenen 
1.9.1983 tarih 130/51 sayılı raporda ilgili ve görevli 
16 personelin bu arada muhbirler Dursun Şen ve 
Cevdet Çomaklı'nın ifadelerine başvurulmuştur. 

— Müessese Oltu Bölgesi Eski Müdür Vekili Kâ
zım Keleş tarafından muhtelif Makamlara gönderil
diği yukarıda açıklanan tarihsiz ihbar mektubunda 
sadece Müessese Müdürü Ökkeş Aksu hakkında iddia
larda bulunulmuştur. 

İhbar mektubunun tahkiki sonunda düzenlenen 
19.7.1984 tarih 72/5 sayılı raporda başta Kâzım Keleş 
olmak üzere ilgili ve görevli 20 personelin ifadesine 
başvurulmuştur. Bu tahkikatla ilgili olarak, örnek 
olması ve ihbarlarında Müfettişlere yardımcı olmak 
yönündeki anlayışını göstermesi bakımından Kâzım 
Keleş'in 12.6.1984 ve 21.6.1984 tarihli ifade tutanak
ları eklenmiştir. (EK : 1, 2) 
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Yukarıda açıklanan raporlarda, ifadelerinin alın
ması gerektiği halde müfettişler tarafından bilgilerine 
başvurulmayan hiç bir şahsın mevcut olmadığı an
laşılmıştır. Esasen bir soruşturmada tüm Müessese 
personelinin ifadelerinin alınması mümkün değildir 
ve gerek de yoktur. 

d) Ökkeş Aksu'nun Zonguldak'tan emekli olmuş 
bir maden çavuşunu Müessesede işe alarak ikinci 
adam durumuna getirdiği ve kendisine her ay 40 - 50 
bin l'ira prim verdiği iddia edilen kişi Başmadenci 
Yakup ipektir. 

Mesleğinde yetenekli ve tecrübeli, çalışkan ve aynı 
zamanda kömür madenciliğini çok iyi bilen bir kişi 
olduğu anlaşılan ve Genel Müdürlüğün muvafakati 
ile işe alınan Yakup İpek'in İşletmede görev yaptığı 
süre içinde, aynı zamanda başmadenci olarak «Maden 
İşletmelerinde alınacak Emniyet Tedbirleri Hakkında 
Nizamname» nin 413 üncü maddesi hükmüne göre 
teknik sorumluluğu da bulunmaktadır. 

il9.7.1984 tarih 72/5 sayılı raporda durumu in
celemeye alınan, 1.6.1983 tarihinde vefat ettiği Mart 
1984 ayına kadar Yakup İpek'e Bölge Müdürlerinin 
teklifi ve Müesese Müdürünün onayı ile takdiri veya 
fevkalade prim verilmiştir. Buna göre; Haziran 1983 
ayında Oltu Bölgesi Sütkans Ocağındaki verimli ça
lışması ve üstün gayretinden ötürü, o tarihte Oltu 
Bölge Müdürlüğü görevine vekâlet eden şikâyet sahibi 
Kâzım Keleş'in teklifi ile 25.O0O.- TL., Aşkale Böl
gesi Kükürtlü ve İspir Ocaklarında gayretli çalışma
larından ötürü Bölge Müdürü Yusuf Özkara'nın 
teklifleri ile Temmuz 1983 ayında 30.000.- TL., 
Ağustos 1983 ayında 30.000.- TL., Eylül 1983 ayında 
30.000.- TL., Ekim 1983 ayında 30.000.- TL., Kasım 
1983 ayında 35.000.- TL., Ocak 1984 ayında 35.000.-
TL. ve Şubat 1984 ayında 12.000.- TL. fevkalade 
prim olarak ödenmiştir. 

Müessesedeki1 diğer ocak şeflerine de miktarları 
biraz dalha düşük olmakla birlikte fevkalade ya da 
takdiri prim verilmiştir. 

Gerek 19.7.1984 tarih 72/5 sayılı gerekse J.9.1983 
tarih 130/51 sayılı raporlarda Yakup İpek'e ödenen 
primler konusunda, adıgeçenin primleri hak ettiği 
için Verildiği kanaatine varılmıştır. 

e) Ökkeş Aksu'nun define aradığı iddiasıyla ilgi
li olarak yapılan incelemeye göre, Oltu Bölge Mü
dürlüğü personelinden Musa Uçar, Sait Gökçe, Sad-
rettin Tosun, Lütfü Çevik, Yılmaz Çevik ve Hüseyin 
Çağlar'ın izinsiz define aramaktan ötürü Şenkaya 
Asliye Ceza Mahkemesinin 22.2,1984 gün 1984/22 
esas 1984/37 sayılı kararıyla l'er yıl 8'er ay müddetle 
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ı (hapis, 37.500'er lira ağır para cezası ile cezalandı
rıldıkları, kararın sanıklar tarafından temyiz edilmesi 
sonunda Yargıtay 9 uncu Dairesinin 20.4.1984 tarih 
1984/2378 esas 1984/2519 sayılı ilamıyla ve isnat 
edilen suçun ağır oeza niteliği taşıdığından davaya 
Asliye Ceza Mahkemesinde bakılmasının yasaya aykırı 
olduğu gerekçesiyle mahkeme kararının bozulduğu, 
Oltu Ağır Ceza Mahkemesince dava sonunda yukarıda 
isimleri geçen altı kişinin mahkûm olduğu ancak karar 
temyiz edildiğinden kesinleşmediği anlaşılmıştır. 

Anlaşılacağı üzere, Müessese Müdürü hakkında 
izinsiz define aramak suçundan açılmış bir dava yok
tur. Nitekim adıgeçenin müracaatı üzerine Oltu Ağır 
Ceza Mahkemesinin 1984/53 esas ve 1984/44 sayılı 
ve 3.8.1984 sayılı yazısında Ökkeş Aksu'nun hiçbir 
suçla ilgili olarak Mahkemelerinde yargılanmadığı 
bildirilmiştir. (Ek : 3) 

f) Ökkeş Aksu'nun yeraltına girmediği halde gir
miş gibi puvantaj yaptırdığı, ayrıca gitmediği yerler 
için gitmiş gibi fazladan harcırah aldığı yolundaki 
iddialar, daha önce 1.9.1983 tarih 130/51 sayılı tah
kikat raporunda incelenmiş ve iddiayı teyid ve tevsik 
edici bir emareye rastlanılmaması dolayısıyla yapıla
cak bir işlem bulunmadığı anlaşilmıştır. 

ıg) Gazetede, haksız olarak ve Ökkeş Aksu'nun 
zorlaması ile işten elçektiriildiği iddia edilen Kadir 
Karaca (asıl ismi Abdülkad'ir Özkaraca), 28.8.1979 
tarihinde Aşkale Bölgesinde şoför olarak işe alınmış, 
1.9.1980 tarihinde Müessese prevüsüne nakledil
miş bir işçidir. 18.-11.1981 tarihinde mesai saati 
içinde başka bir işçi ile kavga ettiği için İşçi Disiplin 
Kurulu Kararı ile ve tekerrüründe iş aktinin feshedil
mesi kaydıyla üç yevmiye kesimi cezası ile cezalandi-
rıllmıştır. 

Abdülkadir Özkaraca, 3.4.1982 günü yapılan 
kontrolde, mesaî saati içinde misafirhanede uyudu
ğu tespit edildiğinden bir yevmiye kesimi cezası ile 
cezalandırılmıştır. 

Aynı kişi 20.7.1983 tarihinde iş dolayısıyla Mües
sese Merkez Atelyesinde kavga çıkarmış, atelyede ça
lışan bir işçinin dişlerini kırmış ve bu sebeple Mües
sese Merkez Atölyesinde kavga çıkarmış, atölyede ça-
ile 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin 
II inci bendi uyarınca iş aktinin feshi uygun görül
müştür. 

Adı geçenin Erzurum İdare Mahkemesi Başkan
lığı nezdıinde 5.9.1984 tarihinde açtığı yürütmeyi dur-

I durma davası devama etmektedir. 
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h) Yabancı Diller Okulu mezunu olan Şahin 
Mengenecioğlu 6.5,1980 tarihinde Aşkale Bölgesin
de işçi olarak işe alınmış, Merkezde İdarî ve Resmî 
İşler 'Şube Müdürlüğünde istihdam edilmiş, 1.9.1980 
tarihinde İde müessese merkezine ınaMedilmiştir. 

Adı geçen, 3.11.1980 tarihli dilekçesi ile memur 
kadrosuna atanmak istemiş, DLÎ Müessese Müdür
lüğü olumlu görüşü ile TKİ. Genel Müdürlüğünden 
olur istenmiş ve fakat Genel Müdürlükçe Müessese
ye 17.3.1981 tarih 120033 sayılı yazı ile talebin uy
gun görülmediği bildirilmiştir. 

Şahin Mengenecioğlu, dört aylık kısa dönem as
kerlik için 1.7.1982 tarihinde müesseseden ayrılmış, 
terhisini müteakip prevünüın müsait olması dolayı
sıyla 10.11.1982 tarihinde Erciş Bölge Müdürlüğün
de bir göreve atanmıştır, 6.6.1983 tarihli dilekçe-
siyle ve iannesinin rahatsızlığı sebebiyle Müessese 
Merkezine nakil talebinde bulunmuş, KST. Erzurum 
Şubesinde istihdam edilmek kaydıyla talebi yerine 
getirilmiştir, 

4.8.1983 tarihinde bir arkadaşı ile birlikte saat 
00,30 sıralarında sarhoş olarak Müesseseye gelmiş 
Müessese Müdürü ve diğer yetkililere küfür etmiş 
elindeki sopa 'ile misafirhane kapısına vurmuş, Mü
essese Müdürünün eşine telefon etmiştir. Bu davra
nışı Müessese İşçi Disiplin Kurulunca 1475 sayılı 
iş Kanununun 17 nci maddesi, II nci bendi (b) ve (c) 
fıkralarına uygun mütalaa edilerek adi geçenin iş 
aktinin feshi kararlaştırılmıştır. 

i) ökkeş Aksu 25.2.1981 - 15.6.1982 tarihleri 
arasında TKİ. Yönetim Kurulunun 18.2.1981 tarih 
2792/173 sayılı kararı ile 6245 sayılı Harcırah Kanu
nu uyarınca yevmiye verilmek suretiyle Müesssese 
Müdürlüğüne vekâlet etmiş, bu nedenle de bahsi ge
çen tarihlerde eşi ve çocukları ile birlikte Kurumun 
5 sayılı Misafirhaneler Yönetmeliği hükümlerine gö
re misafirhanede kalmış ve yemek yemiştir. Bu Yö-' 
netmelikle misafirhanede geçici ıgörevli olarak ika
met edenlerden yemek ve yatak bedeli olaraş alına
cak ücret maktuen tespit edilmiştir. 

Misafirhanede, Eylül 1981 - Mayıs 1982 döne
mini kapsayan kış aylarında ayrıca maliyet üzerin
den öğle ve akşam yemekleri çıkarılmış ve Müessese 
Merkezmde çalışan kadrolu ve yevmiyeli elemanla
rın yemelerine müsaade edilmiştir. Geçici görevli 
olmayan bu personelin maliyet üzerinden, geçici gö
revli olan Ökkeş Aksu'nun Misafirhaneler Yönet
meliği hükümlerine göre maktuen ücret ödemeleri 
anılan Yönetmeliğe uygundur. 

j) Müessese Müdürü Ökkeş Aksu'nun kızı Ay
şe Aksu Genel Müdürlüğün 21.9.1981 tarih 
126,14/41058 sayılı muvafakati ile 29.9,1981 tarihin
de Personel ve İSosyal îşler Şube Müdürlüğünde me
mur kadrosuna atanmıştır. 

k) Müfettişlerin, iddia sahiplerini dinlemeden, 
sadece Ökkeş ^Aksu'nun 'bilgisine başvurdukları, ken
dilerine ziyafet çekildiği iddiaları tümüyle yersiz ve 
maksatlı iddialardır. Soruşturmalarda müştekilerin ve 
ilgililerin ifadeleri alınmıştır, ökkeş Aksu'nun suç teş
kil ettiği kanaatine varılan eylem ve işlemleri için ge
reğine tevessül edilmiştir. Nitekim, Taşıt Kanununa 
aykırı hareketleri dolayısıyla 2.5.1983 tarih 76/59 sa
yılı rapor muhtevasından olarak 16.12.1983 tarih 
360-42696 sayılı yazı ile Erzurum Cumhuriyet Sav
cılığına suç duyurusunda bulunulmuş, bazı fiil ve ha
reketleri dolayısıyla da inzibatî ceza ile tecziyesi için 
konu Kurum Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettiril
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim; 
Cemal Büyükbaş 

Bakan 

(İFADE TUTANAĞI 
Adı, soyadı 
Baba adı 
Doğum yeri ve yılı 
Sicil No. 
Görevi 
İkametgâh adresi 

: Kâzım Keleş 
: Raskn 
: Erzurum! 
: 109 
: Aşikale Maden Mühendisi 
: Oltu Lojmanları 

Yukarıda açık kimliği yazılı Kâzım Ke
leş DLÎ Müessesesinde Müfettişliğimize ayrılan oda
ya 12.6.1984 tarihinde vaki davet üzerine geldi. 

TKİ Genel Müdürü Sayın Kâmuran Gürakan'a 
(Sayın Genel Müdürüm şeklinde) yazılan bila tarihli 
şikâyet mektubunun kendisi tarafından yazıldığını 
ve şikâyet mdktubundakli imzanın kendisine ait oldu
ğunu bildirmesi üzerine, söz konusu şikâyet mektu
bundaki iddialar kendisine okunarak bu iddiaların 
yer ve ızaman belirtmek suretiyle dayandığı belgelerle 
birlikte açıklanması yolundaki sorularımıza cevaben 
(şikâyet mektubunda Iböliritiğim iddiaların hepsini yer 
ve zaman belirtmek suretiyle ve belgelerle birlikte 
açıklamam mümkün değildir. Ancak konular tara
flımızdan incelendiğinde bütün çıplağı ile ortaya çı
kacak) dedi ifadesini okudu yazılanlarla söyledikleri
nin aynı olduğunu 'belirterek ifadesinin bundan ibaret 
olduğunu beyan etmesi üzerine iş bu ifade tutanağı 
tarafımızdan tanzim edilerek adı geçene okutulduk
tan sonra müştereken imza altına alındı. 
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İfadeyi alanlar 

Oral Kuşçu. Erdoğan İçten 
TKİ Müfettişleri 

İFADE TUTANAĞI 

Adı Soyadı : Kâzım Keleş 
Baba Adı : Rasim 
Doğum Yeri ve Yılı : Erzurum 1950 
Sicil No. : 109 
Görevi : Aşkale Maden Mühendisi 
İkametgâh Adresi : Oltu lojmanları 

Yukarıda açık kimliği yazılı Kâzım Keleş'in DL1 
Müessesesinde Müfettişliğimize tahsis edilen odada 
21.6.1984 günü alman ek ifadesidir. 

Soru : Şikâyet mektubunuzda, Müessesede çalış
makta iken vefat eden Yakup İpek'in oluşturduğu if
tira grubunun tezgâhları ile Müessese Müdürü Ök
keş Aksu tarafından hazırlanan sahte evraklarla daha 
önceleri Müessesede görev yapan Ahmet Açan, İh
san Türker, Demir Kaya Açar, Zeki Adiloğlu ile ha
len Müessesede görevli Yusuf özkara'nın Müessese
den uzaklaştırıldığını iddia etmektesiniz. Bu iddianızda 
yer alan sahte evraktan neyi kastettiğinizi açıklayı
nız? 

Cevap : Şikâyet mektubumda belirttiğim ve soru
nuzda da geçen sahte evrak tabirini yanlış kullandım. 
Konu ile ilgili sahte evrak mevcut değildir. Zaten 
daha önceki ifademde de şikâyet mektubumdaki iddia
ları yer ve zaman belirtmek suretiyle belgelerle bir
likte açıklayamayacağımı beyan etmiştim. 

Soru : Sözkonusu şikâyet dilekçenizde Rahmi Al-
sungur'un İdarî ve Resmî İşler Şube Müdürlüğü gö
revini vekâleten yürüttüğü sırada, almadığı malzemeler 
karşılığında sahte fatura tevdi etmek suretiyle ken
dine çıkar sağladığına ilişkin konunun Personel Şu
be Müdürünün yanında sizin de bulunduğunuz bir 
toplumda Muhasebe Şube Müdürü Celal Kozanoğlu 
ve Muhasebe Şefi Recep Kök tarafından Müessese 
Müdürü ökkeş Aksu'ya intikal ettirildiğini ifade edil
diğini ve aynı konu tarafınızdan Müessese Müdürü
ne ayrıca intikal ettirildiği halde Müessese Müdürü Ök
keş Aksu'nun adı geçen hakkında herhangi bir işlem 
yapmadığını hatta sözü edilen faturaları Muhasebe 
Müdürlüğünden geri aldırtmak suretiyle Rahmi Al-
sungur'a karşı bu faturaları bir koz olarak kullana
rak İdarî ve Resmî İşler Şube Müdürlüğünün kendi 
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İfadeyi yazan îfade saıbJibi 

Semra Bozkurt Kâzım Kefeş 

çıkarına yönlendirdiğinin söylendiğini iddia etmekte
siniz. Sözkonusu iddianızı açıklığa kavuşturmak mak
sadıyla, 

a) İddianızda yer alan olayı hangi sıfatla Mües
sese Müdürü ökkeş Aksu'ya intikal ettirdiğinizi, 

b) Müessese Müdürü Ökkeş Aksu'nun İdarî ve 
Resmî İşler Şube Müdürlüğünün nasıl ve ne şekilde 
kendi çıkarlarına yönlendirdiğini, 

Açıklayınız? 
Cevap : Şikâyet mektubumda yer alan ve soru

nuza geçen olayı herhangi bir sohbet anında ya da 
başka işleri konuştuğumuz sırada başbaşa kaldığımız 
'bir zamanda (şu anda tarihini tam olarak hatırlamı
yorum) söyleme ihtiyacını hissettim. Zira o tarihler
de akraba olma durumu gibi özel bir yakınlaşmamız 
da mevcuttu. Bu nedenle kendilerine yani Müessese 
Müdürü ökkeş Aksu'ya sizin için sağda solda bu olay
dan ötürü kendine çıkar sağladığı ve İdarî ve Resmî 
İşler Şube Müdürlüğünü de bu suretle kendi çıkarına 
yönlendirdiğine ilişkin sözlerin söylendiğini intikal et
tirdim. Esasen böyle bir olayın olup olmadığını ve bu 
olayla ilgili söylenenlerin de doğru olup olmadığını 
ben kesin olarak bilmiyorum. 

Soru : Aynı şikâyet dilekçenizde Müessese Müdü
rü Ökkeş Aksu'nun hem kendine ve hem de bir grup 
kişiye çıkar sağladığını, bu kişilerin Müessesenin loj-~ 
manından, priminden ve mesaisinden faydalandırdı
ğı ve böylece bu kişilere kendi propagandasını yaptır
dığını iddia etmektesiniz sözkonusu iddianızı açıklığa 
kavuşturmak maksadıyla, 

a) ökkeş Aksu'nun kendine ne gibi çıkar sağladı
ğını, 

•b) Ökkeş Aksu'nun çıkar sağladığını ileri sürdü
ğünüz kişilerin adlarım, 

c) Bu kişilere Ökkeş Aksu'nun nasıl ve ne şe
kilde kendi propagandasını yaptırdığını, 

Açıklayınız? 
Cevap : (11 tuş silindi) Şikâyet mektubumda ileri 

sürdüğüm ve sorunuzda belirtilen iddiamla ilgili sor
duğunuz a, b ve c şıklarındaki sorularınıza kesin bir 
cevap vermem mümkün değildir. Ayrıca belgelemem 
de mümkün değildir. Şikâyet mektubumda ileri sür
düğüm bu iddiamı tamamen Müessese içinde sağda, 
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solda duyduğum konuşmalar neticesinde yazdım. Mü
essese Müdürü ökkeş Aksu'nun kendisine çıkar sağla
dığını kesin olarak bilmediğim gibi belgelemem de 
mümkün değildir, öte yandan ökkeş Aksu'nun çıkar 
sağladığını ileri sürdüğüm kişileri de (adlarını) tek tek 
saymam ve buna ilişkin belge sunmam mümkün değil
dir. Ayrıca bu kişilerin ökkeş Aksu'nun lehine nasıl 
ve ne şekilde propaganda yaptığını da açık ve net 
olarak ifade etmem mümkün değildir. Kısacası yuka
rıda da arz ettiğim gibi bu iddiamda, yer alan olayı 
tamamen Müessese içinde çalışanlardan duyduğum ka
darıyla kaleme aldım. Fakat duyduğum kişilerin ad
larını kesin olarak bilmiyorum. Zaten bundan önceki 
ifademde de şikâyet mektubumda ileri sürdüğüm id
diaların hepsini yer, zaman belirtmek suretiyle ve bel
gelerle birlikte açıklamamın mümkün olamayacağını 
arz etmiştim. 

Soru : Yukarıdaki konularla ilgili başka bir diye
ceğiniz var mıdır? Varsa açıklayınız. 

Cevap : Yukarıdaki konularla ilgili başka bir di
yeceğim yoktur. Dedi ve ifadesinin bundan ibaret bu
lunduğunu beyan etmesi üzerine tarafımızdan düzen
lenen işbu ifade tutanağı adıgeçene okutulduktan son
ra müştereken imza altına alındı. 

ifadeyi Alanlar : 
Oral Kuşçu Erdoğan içten 

TKİ Müfettişleri 
ifadeyi Yazan ifade Sahibi 
Nevin öztürk Kâzım Keleş 
Daktilograf Maden Mühendisi 

T.C. 
Oltu Ağır Ceza Mahkemesi 

Sayı : 
Esas No. : 1984/53 

Karar No. : 1984/44 

ilgili Makama 
Doğu Linyitleri işletmesi Müessese Müdürü ökkeş 

Aksu 3.8.1984 tarihli dilekçesiyle Erzurum il merke
zinde neşredilmekte olan Hürsöz Gazetesinin 3 0 - 3 1 
Temmuz 1984 tarihli nüshalarında şahsını hedef alan 
birtakım hezeyan ve iftiralarda bulunulmakla beraber 
define aramak suçundan Oltu Ağır Ceza Mahkeme^ 
sinde yargılandığından bahisle, böyle bir suçla yargı
lanıp yargılanmadığına dair Başkanlığımızca bir bel
ge verilmesini talep etmiştir. 

Adıgeçen ökkeş Aksu hiçbir suçla ilgili olarak Mah
kememizce yargılanmamıştır. Ancak, define araştır
ma suçundan Musa Uçar, Musa Çevik, Sait Gökçe, 
Sadrettin Tosun, Yılmaz Çevik, Lütfü Çevik ve Hü-

j şeyin Çağlar yargılanmışlar adrgeçenlerin mahkûmi
yetlerine dair verilen karar temyiz edildiğinden kesin
leşmemiştir. 

Gereği bilgilerinize rica olunur. 3.8.1984 
Başkan V. 2390 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Ankara, İstanbul ve Erzurum illerinde yapılan kö
mür tahsislerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın yazılı cevabı (7/189) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. istanbul ve Ankara illerinde aile başına 

kaç ton kok kömürü ve kaç ton linyit kömürü tahsis 
verilmektedir? 

Soru 2. Erzurum'da aile başına kaç ton kok ve 
kaç ton linyit tahsis edilmektedir? 

Soru 3. 1984 - 1985 kış mevsiminde Eruzurum 
ili ve ilçelerine kaç ton kok kömürü kontenjan ola
rak verilecektir? Ve 'bu kok kömürü hangi aylarda kaç 
ton olarak gönderilebilecektir? 

Soru 4. Erzurum ili ve ilçelerine 1984 - 1985 kış 
mevsiminde kaç ton linyit kömürü verilecektir? 

Bu linyitler hangi ocaklardan, ne miktarda ve han
gi aylarda il ve ilçelerine tahsis ve teslim edilecekler
dir? 

Soru 5. Erzurum ilçelerinden deprem gören köy
lerde deprem konutlarına yerleşecek olan köylü ailele
re de yakacak tahsisi düşünülmekte midir?. 

Soru 6. Bu deprem konutlarına yerleşecek ailele
rin geçimleri de zor olacağına göre uzun ve ağır kış 
aylarında ısınmalarını sağlamak için para ile yakacak 
alamayacaklarına göre, bunlara yakacak olarak aynî 
bir yardım yapılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî 24 Eylül 1984 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 156-B-Ist. $b. Md. 

-1283 75400 
Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi 

Nalbantoğlu'nun yazılı sorusu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 3 Eylül 1984 

gün ve 7/189-1783/06678 sayüı yazısı ekinde gönderi
len Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun 
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Ankara, İstanbul, Erzurum illerine yandan kömür tah
sislerine ilişkin yazılı soru önergesi cevabı. 

Konunun tetkiki sonucunda tespit edilen hususlar 
aşağıda belirtilmiştir. 

1. istanbul halkı ihtiyacını daha ziyade yakın çev
reden üretilen linyit, yakacak, odun ve fuel r. oil'den 
karşılamaktadır. Bu nedenle TKİ tarafından istanbul'a 
talep nispetinde tahsis ve sevkiyat yapılmaktadır, 

1984 - 1985 ısınma döneminde istanbul iline 245 000 
ton linyit, 20000 ton kok ve 15 000 ton 0^10 mm. 
taşkömürü olmak üzere toplam 280 000 tort kömür 
tahsisi yapılmıştır. İstanbul'da müracaat sahiplerine 
(aile başına) umumiyetle 1 ton kok, 2 ton linyit kömü
rü verilmektedir. 

Ankara ilinde ise hava kirliliğini önlemek amacıy
la, kok ve linyit kömürü verilecek bölgeler ayrılmış 
olup, kok tahsisi yapılan bölgelerde oturan müracaat 
sahiplerine l'er ton kok, diğer bölgelerde ise 2'şer ton 
Tunçbilek kömürü tahsisi yapılmaktadır: 

2. Erzurum ili merkezinde 1984 - 1985 ısınma dö
neminde ti Kömür Tahsis Komisyonu kararı uyarın
ca müracaat sahiplerine 2'şer ton linyit + 1,5 ton 
kok veya taşkömürü verilmesi planlanmıştır. Kömür 
üretim ve tedarik durumuna göre l'er ton daha linyit 
verilmesi mümkün olacaktır. 

3. 1984 - 1985 kış mevsiminde Erzurum Hine ve 
ilçelerine Türkiye Taşkömürü Kurumunca kok ithali 
bağlantıları yapılmış olup, sözkpnusu ithal kokundan 
Erzurum iline 20 000 ton tahsis edilmesi öngörülmüş
tür. Teshin sezonu içerisinde tevzii yapılacaktır. 

4. Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunca üreti
len kömürlerin tahsisi«iller adına yapılmaktadır. Her 
ilde mülkî amir başkanlığında kurulan kömür dağı
tım komisyonları, merkez ve ilçeler ihtiyacı için tef
rik edilecek kömür miktarlarını belirlemekte ve tes
pit ettikleri mutemetler vasıtası ile siparişe bağlanan 
'kömürlerini alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadır
lar. 

1984 - 1985 kış mevsiminde Erzurum İline; 
7 500 ton Ş/ırnak 
2 500 ton Silopi 

119 500 ton DLl 
22 000 ton Briket 
10 000 ton Taşkömürü 

olmak üzere toplam 161 500 ton kömür tahsisi prog
ramlanmış ve Erzurum Valiliğine bildirilmiştir. Ayrıca 
ithal edilecek kok kömüründen 20 000 ton verilmesi 
de öngörülmüştür. 

Erzurum ili Kömür Dağıtım Komisyonu kararı 
uyarınca merkeze ve ilçelere verilecek kömür miktar
ları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

Merkez 

Toplam 

ilçeler 

Ilıca 

Aşkale 

Çat 

Hınıs 

ilçe : 

22 000 ton Briket 
63 000 ton Linyit 
10 000 ton Taşkömürü 
20 000 ton Kok 

115 000 ton 

2 000 ton DLt - Aşkale 
1 500 ton DLl - Balkaya 
1 000 ton GAL - Asfaltit 

6 000 ton DLl Aşkale 
5 000 ton DLl tspir 

500 ton DLt Balkaya 
500 ton DLt Aşkale 
500 ton DLt tspir 
750 ton GAL Asfaltit 

2 500 ton DLl Balkaya 
1 000 ton DLt Aşkale 
1 000 ton DLl ispir 
2 000'ton GAL Asfaltit 

Horasan 

ispir 

3 000 ton DLl Balkaya 
2 000 ton DLt tspir 
2 000 ton GAL Asfaltit 

8 000 ton DLt tspir 

Karayazı 

Narman 

Oltu 

Olur 

500 ton DLt Balkaya 
1 000 ton DLt Aşkale 
1 000 ton GAL Asfaltit 

1 500 ton DLt Balkaya 
1 000 ton DLt Aşkale 

3 500 ton DLt Balkaya 
3 000 ton DLt Sütkans 

500 ton DLl Balkaya 
500 ton DLl Sütkans 

1 000 ton DLI tspir 

— m. — 
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ilçeler : 

Pasinler 
4 000 ton DL1 Balkaya 

500 ton DLÎ Sütkans 
2 250 ton GAL Asfaltit 

1 000 ton DLİ Balkaya 
1 500 ton DLÎ Sütkans 
1 000 ton GAL Asfaltit 

2 500 ton DLİ Balkaya 

1 500 ton DLÎ Balkaya 
500 ton DLÎ Sütkans 
500 ton DLÎ Aşkale 

Bu kömürler; siparişe bağlanan miktarlar ile kö
mür üretim ve tedarik durumu dikkate alınarak sev-
kedilmektedir. 

5. Erzurum tünde deprem gören köylere ne mik
tar kömür tahsis edileceği ve hangi müracaat sahiple-

Tekman 

Tortum 

Şenkaya 

rine ne miktarda kömür verileceği hususları, en bü
yük mülk! amir başkanlığında teşkil edilen kömür 
dağıtım komisyonları tarafından belirlenmektedir. Ta
lep halinde gereği öncelikle yapılacaktır. 

6. 30.10.1983 tarihinde Erzurum ve Kars illerin
de meydana gelen zelzele felaketzedelerine 1983 - 1984 
ısınma döneminde 5 000 ton Bingöl - Karlıova kömü
rünün bedelsiz olarak verilmesi ve bu kömürün yet
memesi halinde 5 000 ton daha kömürün bedelsiz ola
rak tahsisi Bakanlığımın da tasvibi ile TKİ Yönetim 
Kurulunca kararlaştırılmıştır. 

Ancak adıgeçen ocağın kestirme yol güzergâhının 
kolay geçit vermemesi nedeniyle, kömürün felaketze
delere daha çabuk ulaşması amacıyla ayrıca 500 ton 
Şırnak kömürünün bedelsiz olarak verilmesi kararlaştı
rılmıştır. 

Şartlar gerektirdiği takdirde benzeri yardımlar dai
ma yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Bakan 

—.<. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

25 . 9 s 1984 Sah 

Saat : 15.00 

! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1.' — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 12 arkadaşının, A.B.D. Temsilciler Meclisinin Tür
kiye ile ilgili kararı konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK l&JER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMBLER 

6 
SÖZLÜ, SORULAR 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/114) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, se
çimlerde oy kullanamamış vatandaşların affedilip af
fedilmeyeceğine ilişkin Adalet Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/118) 

3. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Devlet ihale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkine Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 

4. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) 

5. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

6. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/122) 

7. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Zey-
tinburnu Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depola
rının başka bir yere nakline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/123) 

8. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
•Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A. Ş.'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Devlet Demiryolları personelinin yiyecek yardımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

tu* — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli köylerinin elektrik sorununa ilişkin Enerji 
ve Tabiî KaynalklaF Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir ili içme ve kullanma suyu ihtiyacına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/130) 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Televizyonda yayınlanan Kıbrıs belgeseli
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Anka
ra Büyük Şehir Belediye Başkanınca ucuz gıda satışı 
yapan dükkânların tahliye edilmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

14. — izmir Milletvekili Mahmut Akkıhç'm, Tür
kiye Elektrik Kurumunun abonelerine karşı tutumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/133) 
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15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı olmayan köylerde ispirtolu içki satış
larının yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/134) 

16.— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, pasa
port almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 

17. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alman kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

18. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'^ 
ayçiçeği ürünü taban fiyatının artırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/137) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Doğu Anadolu Bölgesine verilen yatırım teşvik bel
gelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/138) 

20. —. İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan- sözlü soru öner
gesi (6/139) 

21. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
17.8.1984 tarihli gazetelerde yeralan demokrasi ile 
ilgili beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, bazı tarım ürünlerinin taban fiyatına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/141) 

23< — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Şanlıurfa Tünelinin yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

24. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul - Beşiktaş Evlendirme Dairesinde pazar günü 
kıyılan bir nikâha ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/143) 

25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, gübreye yapılan son zamma ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) 

26. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

27. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

28. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

29. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bir bankanın genel müdürünün yapmış olduğu dü
ğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/148) 

30. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
istanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü -
soru önergesi (6/149). 

31. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, resmî ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/150) 

32. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci .Mimaroğlu' 
nun, Siirt ili «Hesko» suyunun ihalesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/151) 

33. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, «Bağ ---
Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği» ne ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/152) 

34. — Sİnop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumundaki tayin ve na
killere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/155) 

35. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ka
pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/156) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşki

lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 
101) (Dağıtma tarihi : 11.7.1984) 

2. —. Başbakanlık Teşkilatı Hakkıffda Kanun 
Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Ra
poru < 1/501.) (S. Sayısı : 112) {Dağıtma tarihi : 
1.9.1984) (GÜNDEME) 

3. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dle 13.12.1983 
Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 



Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinim Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/106, 1/500) 
(S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihî : 1.9,1984) 

4. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtana tarihi : 25.6.1984) 

X 5. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 
1,978,1979,1980,1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/132; 1/313, 3/133; 1/3T4; 3/366; 1/315, 3/367; 
1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayısı : 
89) (Dağıtma tarihi: 6.7,1984) 

6. — Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 13.10J983 
Taritüi ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanu
nunun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları (2/78) 
(S, Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1587 
sayılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/122) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1984) 

8. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan ve 9 
Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent 
Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/101) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

9. — Mehmet Onur Miman Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Salısı : 
84) (Dağıtma tarihi.: 10.7.1984) 

10. — Hıdır Aslan Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/9) (S. Sayısı : 86) (Da
ğıtma tarihi i 10.7.1984) 

11. — İsmet Yoğurtçu'nun özel Affına Dair Ka^ 
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/534, 3/462) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi r 
11.7.1984) 

X 12. — Fırat Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesimıesap Ka
nun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bıl-
diriımlerimn Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/343, 
3/142, 1/344, 3/143; 1/345, 3/420; 1/346, 3/421; 1/347, 
3/422; 1/348,; 3/423; 1/349, 3/144) (S, Sayısı : 102) 
(Dağıtma tarihi • 13.7.1984) 

X 13. — Kayseri (Erciyes) Üniversitesinin 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
Tasarıları ile Bu Yulara Ait Genel Uygunluk Bildirim
lerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanüğı Tezke
releri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/367, 3/344; 
1/368, 3/345; 1/369, 3/346; 1/370, 3/158) (S, Sayısı : 
103) (Dağıtma tarihi: 13.7.1984) 

14. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 
Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunuı 
Teklifi ve Aldailet; Tarım, Orman ve Köy İşleri ko-> 
misyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma 
tarihi.: 1.9.1984) 

15. — Muzaffer öztürk ve Sedat Yılmazsoy Hak
larındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dafir Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (3/487) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
1.9.1984) 

16. — llyas Has Hakkındaki ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/499) (S. Sayısı : 116) 
(Dağıtma tarihi : 4.9.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterin 





Dönem : 17 Yasama yıü : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 112 

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (1 /501) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 18 . 6 . 1984 

Sayı .K.K.T.D. 18/101-1/222/04762 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış 
ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Başbakanlık Teşkilatı, 23 Mayıs 1933 tarihli ve 2187 sayılı Kanun ile kurulmuş, teşkilatta sırası ile 1937, 
1943, 1946 ve 1954 yıllarında çıkarılmış bulunan kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. 

Halen yürürlükte bulunan 9 Mart 1954 tarihli ve 6330 sayılı Kanunla teşekkül etmiş olan Başbakanlık 
Teşkilatı, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısındaki yoğun gelişmeler, dünyada meydana gelen değişiklikler sebe
bi ile ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmiştir. 

Başbakanlık Teşkilatı da dahil olmak üzere bütün devlet yapısı ve kamu yönetimi mezkûr gelişme ve de
ğişmelerden etkilenmiştir. 

Ayrıca yönetim bilimdeki hızlı gelişme ve bunların sistemli olarak uygulamaya konulması, ülkemizde de 
bu yöndeki çalışmaların müessiriyet kazanmasına, karşılaşılan dar boğazların giderilmesi yolundaki gayretin 
artmasına sebep olmuştur. 

Kamu yönetiminin geliştirilmesi 19401ı yıllarda bir ihtiyaç olarak doğmuş, ancak konuya bilimsel ve ge-
*ıel açıdan eğilme, 1960 yılından sonra başlamıştır. Yapılan çalışmalar, raporlar olarak ortaya konmuş ise de 
uygulamaya aktarılması gerçekleştirilememiştir. 

Başbakanlık Teşkilatında da ortaya çıkan aksaklıkları gidermek maksadı ile rapor sonuçları göz önünde 
tutularak, bilhassa 1970'li yıllarda yapılan çalışmalar kanunlaştınlamamış, fakat makam oluru ile teşkilatta 
değişiklikler yapılmıştır. Ancak kanunî olmayan ve bütünlük arz etmeyen bu tatbikat aksaklıklan ortadan 
kaldıramamıştır. 

1980'den bugüne kadar sürdürülmekte olan reorganizasyon çalışmaları sonunda Bakanlıkların reorganizas-
yonu 1983 yılı sonunda tamamlanmıştır. 

Bu reorganizasyon sonunda bazı Bakanlıklar birleştirilmiş veya bazı görevler aynlarak Başbakanlığa bağlı 
kuruluşlar haline getirilmiştir. 

Mesela; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası dahil bazı kamu iktisadî teşebbüsleri Baş
bakanlığa bağlanmak veya ilgilendirilmek suretiyle Başbakanlık koordinatörlük fonksiyonu yanında icar fonk-
siyonuyla da teçhiz edilmiştir. 



- % -

Bu sebeple Başbakanlık teşkilatının görev ve yetkilerinin yeniden tespiti zarureti hâsıl olmuştur. 
Bu tasarının hazırlanmasında Başbakanlık görevlerinin birimler arasında rasyonel bir şekilde dağılımının 

sağlanması ile bunların görev, sorumluluk ve yetki sınırlarının açık bir şekilde belirlenmesi ve yetki devrine 
uygun bir teşkilatın kurulması, anahizmet birimleriyle danışma ve denetim birimleri ve yardımcı hizmet alan
larının birbirinden ayrılması, rasyonel bir iş akımının sağlanması hususları göz önüne alınmıştır. 

Bu görevlerin yürütülmesi için gerekli tecrübeli, kaliteli uzman personelin Başbakanlıkta çalıştırılabilmesi 
ve bunların başka, kurumlara gitmelerinin önlenmesi maksadı ile, bazı cazip ve özendirici hükümlere yer 

verilmiştir. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, 

bunların yurt dışı teşkilatının teftiş ve denetiminin idare hukuku esaslarına uygun bir şekilde düzenli ve verimli 
olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirlerin alınması öngörülmüştür. 

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Anayasa ve kanunlarla Bakanlar Kuruluna, Başbakana ve Başbakanlığa verilen görevlerin 
süratle ve en iyi bir şekilde yerine getirilmesi maksadıyla Hükümet programı ve kalkınma planları ile yıllık 
programların uygulanmasını takip etmek, kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, kamu yönetimini ge
liştirmek, her türlü teftiş ve denetim işlerini yapmak ve yaptırmak maksadıyla Başbakanlık teşkilatının ye
niden düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 2. — Başbakanlığın görevleri sayılmaktadır. 
Madde 3. — Başbakanlık Teşkilatının; merkez, bağlı, ve ilgili kuruluşlardan meydana geleceği hükme bağ

lanmaktadır. 
Madde 4. — Bu maddede Başbakana Anayasa ve kanunlarla verilen görevler sayılmıştır. 

Madde 5. — Başbakanlık Müsteşarının görevleri sayılmaktadır. 
Madde 6. — Başbakanlık Müsteşarına yardımcı olmak üzere beş müsteşar yardımcısının görevlendirile

bileceği hükmü getirilmektedir. 
Madde 7. — Bu maddede Başbakanlık Merkez Teşkilatının anahizmet birimleri sayılmıştır. 

Madde 8. — Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmaktadır. 
Bu genel müdürlüğün kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve Bakanlar Kurulu Kararlarına ait ta

sarıları inceleyeceği, kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına ait işleri yürüteceği, ka
nun teklifleri hakkında Hükümet görüşünün belirlenmesini sağlayacağı, yazılı ve sözlü soruların cevaplarını 
hazırlayacağı ve makamca verilecek benzeri görevleri yapacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 9. — Bu madde ile, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün, Devlet Teşkilatının düzenli bir 
şekilde işlemesini sağlayacak prensipleri tespit edeceği, bu konuda gerekli direktifleri vereceği, tedbirleri ala
cağı ve koordinasyonu sağlayacağı, Hükümetlerin kurulması ile ilgili işleri yapacağı, T. B. M. M. üyelerinin 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ve ölüm cezalarının yerine getirilmesi ile ilgili işleri yürüteceği, müşte
rek kararların mevzuata uygunluğunu inceleyeceği ve onayı için gerekli işlemleri yürüteceği, Devletin sevk 
ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplayacağı, biyografilerini tutacağı, Başbakanlık 
Merkez Teşkilatı personelinin her türlü özlük işlemlerini yapacağı ve eğitimlerini sağlayacağı, makamca veri
lecek benzeri görevleri yapacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 10. — Bu madde ile Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünün, mevzuat hazırlama 
usul ve esasları ile ilgili ilkeleri geliştireceği, hukukî metinleri toplayacağı, ayıklayacağı ve yürürlükte olanla
rını tespit edeceği, mer'i mevzuatı tek metin haline getirerek yayımlayacağı, mevzuatı bilgi işlem sistemi ile 
takip edeceği, Resmî Gazetenin yayımlanmasını sağlayacağı, makamca verilen benzeri görevleri yapacağı hü
küm altına alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 112) 
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Madde 11. — Bu maddede Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmaktadır. 
Madde 12. — Bu madde ile iç ve dış güvenlik konularında ilgili kuruluşlarla temas ederek bunlar arasın

da koordinasyonu sağlamak, Başbakanlığın kordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen koor
dinasyon kurullarının sekreterya hizmetlerini yürütmek, sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde 
gereken bilgileri, toplamak, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak güvenlik işleri Başkanlığının görev
leri olarak tespit edilmiştir. 

Madde 13. — Bu maddede; Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla temaslarda bulun
mak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak; ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar 
yapmak, değerlendirmek, teklif hazırlamak, Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda 
teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak, Dış ilişkiler Başkanlığının görevleri olarak hükme bağlan
mıştır. 

Madde 14. — Bu maddede, Bakanlıklar, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ve ilgili özel kuruluşlar arasında ekonomik ve malî işler ile ilgili alanlarda koordinasyonu sağlamak ekono
mik ve malî konulardaki gelişmeleri ve karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştırmaları yapmak, yap
tırmak ve değerlendirmek, Ekonomik ve Malî İşler Başkanlığının görevleri olarak hükme bağlanmıştır. 

Madde 15. — Bu maddede, bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, sanat, spor, gençlik, turizm, basın, Radyo -
Televizyon ve tanıtma alanlarındaki gelişmeleri takip etmek, bu alanlardaki dış ilişkileri ve karşılaşılan me
seleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, bunları değerlendirmek, meseleler hakkında çö
züm yollarını araştırmak ve bu konuda gereken koordinasyonu sağlamak, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlı
ğının görevleri olarak tespit edilmiştir. 
. Madde 16. — Bu maddede, kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin 

tespiti, idarî usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi için, inceleme ve araştırmalar yapmak, 
yaptırmak ve bunları değerlendirmek ve bu konularla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 
İdareyi Geliştirme Başkanlığının görevleri olarak tespit edilmiştir. 

Madde 17. — Bu maddede, Güvenlik İşleri, Dış İlişkiler, Sosyal ve Kültürel tşler, Ekonomik ve Malî 
İşler ve İdareyi Geliştirme Başkanlıklarının görev alanına giren konularla ihtiyaç duyulan diğer alanlarda 
yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan bilgi derlemek bu bilgileri bilgi işlem sistemine aktarmak, istenen bilgileri 
ilgililere sunmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, Devlet Durum Merkezi Başkanlığının görev
leri olarak tespit edilmiştir. -

Madde 18. — Başbakanlık merkez teşkilatının Danışma ve Denetim birimleri sayılmaktadır. 
Madde 19. — Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri sayılmakta, çalışma usul ve esasları ile 

müfettişlerin, seçilmesi, yetiştirilmesi ve diğer hususların yönetmelikle tespit edileceği hükme bağlanmaktadır. 
Madde 20. — Başbakan tarafından belirlenecek konularda danışmanlık yapmak üzere en fazla 10 Başba

kan Müşaviri görevlendirileceği ve Başbakan Müşavirlerinin sözleşmeli olarak çalıştırılabilecekleri hükmü yer 
almaktadır. 

Madde 21. — Bu maddede Başbakanlık Hukuk Mü çavirliğinin görevleri sayılmaktadır. 
.Madde 22. — Başbakana ve Devlet Bakanlarına danışmanlık yapmak üzere Başbakanlık merkez teşkila

tıyla Devlet Bakanlıklarında en çok 30 Başbakanlık müşavirinin görevlendirilebileceği hükme bağlanmaktadır. 
Madde 23. — Bu maddede, Basın Müşavirliğinin görevleri; Başbakan ve Bakanlar Kurulunu iç ve dış ba

sındaki gelişmelerden özellikle ülke menfaatleri ve güvenliği konusundaki haber, yorum ve yayınlardan za
manında haberdar etmek gerçeklere uymayan yorum ve yayınlara karşı gerekli tavzih ve tekziplerin yapıl
ması için ilgili ve yetkili makamlara tekliflerde bulunmak, Başbakanın basın toplantılarını düzenlemek ve 
yürütmek kamu oyuna duyurulması uygun görülen haber, bildiri, demeç, görüş ve kararları iç ve dış basma 
haber ajanslarına Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına ulaştırmak şeklinde tespit edilmiştir. 

Madde 24. — Başbakanlık merkez teşkilatındaki yardımcı birimler sayılmaktadır. 
Madde'25. — Bakanlar Kurulu çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli hizmetleri sağ

lamak, Bakanlar Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak, gerektiğinde zabıtlarını tutmak, toplantılara ait 
bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamak, Bakanlar Kurulu Sekreterliğinin görevleri olarak tespit edilmiştir. 

Madde 26. — Bu maddede idarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığının görevleri çerçeve kararnameye uygun 
olarak tespit edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 112) 
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Madde 27. — Bu maddede Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerini değerlendirmek, vatandaşlar
dan Başbakanlığa gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikâyet, teklif ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplan
dırmak, kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idarî danışma hizmeti yapmak ve bu konularda ilgili 
kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, Halkla İlişkiler Dairesinin görevleri olarak tespit edilmiştir. 

Madde 28. —Savunma Sekreterliğinin özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen .görevleri yapacağı 
hükmü getirilmektedir. 

Madde 29. — Başbakan ile Devlet Bakanlarının özel Kalem Müdürlerinin görevleri sayılmaktadır. 
Madde 30. — Memleketin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatı ile ilgili konularda niteliği bir bakanlığın 

sorumluluğunu aşan ve ekonomiye tesir edecek konularda süratle karar almak, uzun vadeli kalkınma planı ve 
yılbk programlar çerçevesinde Kamu iktisadî Teşebbüslerinin parasal ve fiziksel hedeflerinin belirlenmesi ile 
ilgili inceleme ve araştırma sonuçlarım değerlendirmek, bu kuruluşlann ortak personel ve işçi sorunları ile 
ilgili kararlar almak; ekonomi ile ilgili diğer hususlarda inceleme araştırma yaptırmak maksadıyla Ekonomik 
İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu kurulması iç sular ve deniz işleri konularıyla ilgili kuruluşlar arasında 
koordinasyonu sağlamak, deniz ticareti, deniz ticaret filosu ve gemi inşa sanayiini teşvik ve geliştirmek üzere 
deniz millî politikasını tespit etmek, su altı ve su içi canlı ve cansız kaynaklardan ekonomik şekilde fayda
lanılmasını sağlamak maksadıyla Deniz İşleri Koordinasyon Kurulu kurulması öngörülmektedir. 

Madde 31. — Başbakanlık teşkilatının her kademesindeki yöneticilerin yapmakla yükümlü bulunduğu hiz
met veya görevleri, verilecek emir ve direktifler doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak 
yerine getirmek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumlu oldukları, Başbakan, Başbakanlık Müsteşarı 
ve Başbakanlık teşkilatının her kademedeki' yöneticilerinin sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden 
bir kısmını astlarına devredebileceği, yetki devrinin, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmayacağı hük
mü getirilmektedir. 

Madde 32. — Bu madde ile Başbakanlık teşkilatının hizmetlerinin yürütülmesinde tüzük, yönetmelik, teb
liğ ve genelgeler çıkarılmasına imkân verilmektedir. 

Madde 33. — Başbakanlık uzman ve uzman yardımcısı olabilmek için aranacak genel ve özel şartlar sa
yılmakta bunların yetiştirilmek maksadıyla yurt içinde veya yurt dışında eğitime tabi tutulacakları, ayırma, 
seçilme usul ve esasları ile diğer hususların bir yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 34. — Kadroların, tespit, ihdas, kullanılma ve iptali ile kadrolara ait diğer hususların 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenleneceği Başba
kanlık persolelinin atamasının 23 . 4 . 1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılacağı bu Kanunda belir
tilmeyen görevlere atanacak memurların Başbakanın onayı ile atanacağı hükme bağlanmaktadır. Başbakan bu 
yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilecektir. 

Madde 35. — 9 Mart 1954 gün ve 6330 sayılı Başvekâlet Teşkilatı Hakkında Kanun yürürlükten kaldı
rılması ve diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümlerinin Başbakanlık hakkında 
uygulanmayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte halen Başbakanlık 
merkez teşkilatında çalışan personelin bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen şartlar aranmaksızın üç 
ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla iki defaya mahsus olmak üzere yeterlik sınavına hak kazanacakları ve 
sınavı kazananların «Başbakanlık Uzmanı» unvanını alacağı hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve 
görev unvanları değişmeyenlerin mevcut kadrolara atanmış sayılacakları, 

Kadro dereceleri veya görev unvanları değişenler veya kaldırılanların yeni bir kadroya atanıncaya kadar, 
durumlarına uygun işlerle görevlendirilecekleri ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları 
yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulacağı hükmü getirilmektedir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanun Hükmüne Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar deği
şen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevlerin daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tara
fından yapılmaya devam edileceği, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre Başbakanlık Teşkilatı ile kadro
larının en geç 6 ay içerisinde hazırlanacak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe gireceği hükmü getiril
mektedir. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Anayasa Komisyonu 18 Temmuz 1984 

Esas No. : 1/501 
Karar No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, 19 Haziran 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen 
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzun 12 Temmuz 1984 tarih
li toplantısında Devlet Personel Dairesi Başkanı ve Başbakanlık temsilcisi de hazır bulunduğu halde in
celenmiştir. 

9 Mart 1954 tarihli ve 6330 sayılı Kanun hükümlerine göre teşekkül eden Başbakanlık Teşkilatının, gü
nümüz koşuilarmda ihtiyaç karşılayamaması sonucu ve Anayasamızın 113 üncü maddesine uygun olarak 
getirilen Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve tümünün müzakeresinden 
sonra maddelerinin görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, Kanun Hükmünde Kararnamenin Kanunlaşacağını göz önüne alarak madde metinle
rinde geçen «Kanun Hükmünde Kararname» ibarelerini «Kanun» -olarak değiştirmiştir. 

Komisyonumuz Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesini aynen kabul etmiştir. 
2 nci maddesini ise, maddenin (e) bendinde geçen «müessiriydin» kelimesini «etkinliğin» şeklinde değiş

tirerek kabul etmiştir. 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ânyen kabul edilmiştir. 
4 üncü maddesi Başbakanın görevlerini düzenleyen Anayasamızın 112 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına 

uygun biçimde maddenin (a) ve (b) bendlerindelki «tedbirleri» kelimesinin «önlemleri» şeklinde değiştirilme-
siyle kabul edilmiştir. * 

5 inci madde, (b) bendindeki «müessiriyetin» kelimesi «etkinliğin» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiş
tir. -* 

6, 7 ve 5 inci maddeler aynen, 9 uncu madfcie (a) bendindeki «tedbirler» kelimesinin «önlemler» şeklîn-. 
de değiştirilmesiyle 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri ise Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

18 inci madde ise (d) bendinde yer alan «Başbakanlık Müşavirliğinin bir birim olmaması nedeniyle «Baş
bakanlık Müşavirleri» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir, 

19 uncu madde, Bakanlar Kurulu kararı ile yönetmelik çıkarılamayacağı düşüncesi ile «Bakanlar Kuru^ 
lu Kararı ile yürürlüğe konulacak» ibaresinin son fıkradan çıkarılması ile kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
21 inci madde ise (a) bendine, Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun biçimde «bağ

lı kuruluşlar»ın yanı sıra «ilgili kuruluşların da eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 22, 23, 24, 25 ve 26 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 
27 nci madde ise (c) bendinde geçen «Bakanlıklardaki» kelimesinin cümlede uyumu sağlamak bakımın

dan «Bakanlıklararası» olarak değiştirilmesiyle kabul edilmiştir. 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 28, 29 ve 30 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
31 inci madde ise, ikinci fıkrasının, Komisyonumuzca 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esas

ları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişikliğe uygun o'larak, yetki devrinin «gerekti
ğinde» ve «yazılı olarak» yapılmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesiyle kabul edilmiştir. 

32 inci madde aynen kabul edilmiştir. 
33 üncü madde ise 657 sayılı Kanunun ileride değişebileceği düşüncesiyle sadece adının madde metni

ne yazrimasıyla kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz; Anayasamızın Başbakanlığa koordinatörlük yanında, icraı nitelikte görevler verdiğini, 

Başbakanlık teşkilâtında yeni ihtisas birimlerinin kurulduğunu, uzmanlık müessesesinin kariyer haline ge-
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tiri'ldiğini bu nedenle uzmanların yetiştirilmesi için, gerekli süre zarfında kalifiye demanlarm istihdamı ile 
arşiv hizmetlerinin gelişen teknolojiye uygun olarak yürütülmesinin zorunlu olduğu görüşü ile Başbakanlıkta 
bazı görevlerde sözleşmeli personel çalıştırılmasını sağlamak üzere tasarıya 34 ve 35 inci madde olarak iki 
madde eklenmiştir. 

Kadrolar ve atamaları düzenleyen 34 üncü madde, başikanllıklara yapılacak atamaların, Başbakanın onayı 
ile değil ortak kararla yapılmasını sağlayacak biçimde ikinci fıkranın yeniden düzenlenmesiyle ve 36 ncı mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmümde Kararnamenin 35 inci maddesi 37 nci madde olarak, geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 ün
cü maddeleri Komisyonuırnuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 36 ve 37 nci maddesi de 38 ve 
39 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveli de 18 inci maddede yaptığı düzeltmeye uy
gun olarak, «Başbakanlık müşavirliklleri» ibaresini «Başbakanlık müşavirleri» şeklinde düzelterek kabul et
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Üye 
Kâmil T. Coşkunoğlu Ahmet Remzi Çerçi Nurettin Yağanoğlu 

Ankara Adana Adana 
5/a, 31/2 ve 34 üncü maddelere 

muhalifim. 

Üye Üye 
Mehmet Sezai Pekusîu Kemal özer 

Anlkara İstanbul 
5/a maddeye muhalfiim. 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 
31/2 yazalı tabirine muhalifim. 

Üye 
Rıfat Bay azıt 

Kahramanmaraş 
19, 20 ve geçici 1 inci maddelere 
muhalifim gerekçesi izah edilecek 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
19/son fıkra, 22 maddeye 

muhalifim. 
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HÜKÜMETİN TEKLtFÎ 

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname 

K.H.K./203 
Başbakanlık teşkilatının yeniden düzenlenmesi 

17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tari
hinde kararlaştırılmıştır. 

I. KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
menin amacı, bakanlıklararasında işbirliğini sağla
mak, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gö
zetmek, Devlet teşkilatının düzenli bir şekilde işleme
sini temin etmek, Anayasa ve kanunlarla Başbakana 
verilen görevleri yerine getirmek için Başbakanlık 
teşkilatının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait 
esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Başbakanlığın görevleri şunlardır: 
a) Bakanlıklararasında işbirliğini sağlamak, hü

kümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, 
Anayasa ve kanunlarla verilen hizmetleri yerine ge
tirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak, 

b) Devlet teşkilatının düzenli ve müessir bir şe
kilde işlemesini temin edecek prensipleri tespit etmek, 
hükümet programı ve kalkınma planları ile yıllık 
programların uygulanmasını takip etmek, 

c) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, tü
zük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve 
diğer mevzuata uygunluğunu incelemek ve yasama 
organı ille olan münasebetleri yürütmek, 

d) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile 'ilgili 
ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulu
nan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek me
tin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip 
etmek ve yayınlamak, 

e) İdarede müessiriyetin sağlanması, görevlerin 
tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getiril-

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 

I. KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Bakanlıklar 
arasında işbirliğini sağlamak, hükümetin genel siya
setinin yürütülmesini gözetmek, . Devlet Teşkilatının 
düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa 
ve Kanunlarla Başbakana verilen görevleri yerine ge
tirmek için Başbakanlık Teşkilatının kurulmasına, teş
kilat ve görevlerine ait esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Başbakanlığın görevleri şunlardır : 
a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, hü

kümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, 
Anayasa ve Kanunlarla verilen hizmetleri yerine ge
tirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak, 

b) Devlet teşkilatının düzenli ve müessir bir şe
kilde işlemesini temin edecek prensipleri tespit etmek, 
hükümet programı ve kalkınma planlan ile yıllık 
programların uygulanmasını takip etmek, 

c) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, tü
zük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve 
diğer mevzuata uygunluğunu incelemek ve yasama 
organı ile olan münasebetleri yürütmek, 

d) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili 
ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulu
nan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek me
tin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip et
mek ve yayınlamak, 

e) İdarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam 
ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi, 
idarî usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, Devlet Teş
kilatının düzenlenmesi için gerekli olan sistem ve 
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mesi, idarî usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, Devlet 
teşkilatının düzenlenmesi için gerekli olan sistem ve 
prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağla
mak, 

f) (Devlet Teşkilatındaki teftiş ve denetim siste
mini geliştirmek, uygulanmasını takip etmek, gerek
tiğinde teftiş ve denetim yapmak, 

g) Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren 
tarihî, hukukî, idarî, ekonomik, ilmî doküman ve bel
geleri toplamak, değerlendirmek ve düzenlemek, film, 
mikrofilm gibi ileri teknikleri uygulayarak arşiv maıl-
zemesini tek nüsha olmaktan kurtarmak, bunların 
tahribini önleyecek arşiv laboratuvarı kurmak, mil
letlerarası arşivcilik ile ilgili hareketleri takip etmek, 
önemli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevre
lerine sunmak. 

II. KISIM 
Başbakanlık Teşkilatı 

Teşkilat 

MADDE 3. — Bâşbakanlik Teşkilatı; merkez teş
kilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. 

Merkez teşkilatının anahizmet birimleri, danışma 
ve denetim birimleri ille yardımcı birimleri ekli cet
velde gösterilmiştir. 

Başbakan 

MADDE 4. — Başbakan, Balkanlar Kurulunun 
Başkam, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının 
en üst amiridir. 

Başbakan; 
a) Türkiye Cumhuriyetinin yüksek hak ve men-

faatterini korumak ve gözetmek, milletin huzur ve 
güvenini sağlayıcı tedbirleri almak, genel ahlakı ve 
kamu düzenini muhafaza etmek, ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınmayı sağlamak, refahı yaygınlaştır
mak, Hükümetin genel siyasetini yürütmek ve diğer 
maksatlarla bakanlıklararasında ahengi ve işbirliğini 
temin eder. 

b) Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanun
lara uygun olarak yerine getirilmesini gözetir ve dü
zeltici tedbirleri alır. 

c) Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen diğer 
görevleri yapar. 
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prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağla
mak, 

j f) Devlet Teşkilatındaki teftiş ve denetim siste
mini geliştirmek, uygulanmasını takip etmek, gerek-

i tiğinde teftiş ve denetim yapmak, 
g) Türk Devlet ve millet hayatım ilgilendiren ta-

I rihî, hukukî, idarî, ekonomik, ilmî doküman ve bel-
I 

. geleri toplamak, değerlendirmek ve düzenlemek, film, 
mikrofilm gibi ileri teknikleri uygulayarak arşiv mal-

' zemesini tek nüsha olmaktan kurtarmak, bunların tah-
j ribini. önleyecek arşiv laboratuvarı kurmak, millet-
| lerarası arşivcilik ile ilgili hareketleri takip etmek, 

önemli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevre
lerine sunmak. 

n. KIŞIM 
Başbakanlık Teşkilatı 

Teşkilat 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir . 

Başbakan 

MADDE 4. — Başbakan, Bakanlar Kurulunun 
Başkanı, Bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının en 
üst amiridir. 

Başbakan; 
a) Türkiye Cumhuriyetinin yüksek hak ve men

faatlerini korumak ve gözetmek, milletin huzur ve gü
venini sağlayıcı önlemleri almak, genel ahlâkı ve ka
mu düzenini muhafaza etmek, ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı sağlamak, refahı yaygınlaştırmak, 
Hükümetin genel siyasetini yürütmek ve diğer mak
satlarla Bakanlıklar arasında ahengi ve işbirliğini te
min eder. 

b) Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanun
lara uygun olarak yerine getirilmesini gözetir ve dü
zeltici önlemleri alır. 

c) Anayasa ve Kanunlarla kendisine verilen di
ğer görevleri yapar. 
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Müsteşar 

MADDE 5. — Müsteşar Başbakanlık Teşkilatı
nın Başbakandan isonra üst amiridir. 

Başbakanlık Müsteşarının görevleri şunlardır : 
a) Kanunlarla Başbakanlığa verilen görevlerin 

en iyi şekilde yapılmasını sağlamak ve bakanlıklar-
arasında koordinasyon ve işbirliğini temin etmek, 

b) Devlet idaresinde müessidyetin sağlanmasını, 
görevlerin tam ve verimli bir sekide zamanında ye
rine getirilmesini temin etmek üzere sistem ve pren
sipleri geliştirmek, 

c) Başbakan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak. 

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütül
mesinde Başbakana karşı sorumludur. 

Müsteşar yardımcıları 

MADDE 6. — Başbakanlıkta, Müsteşara yardım
cı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendi
rilebilir. 

Müsteşar yardımcıları, Müsteşar tarafından ve
rilen görevleri yerine getirirler. 

Anahizmet birimleri 

MADDE 7. — Başbakanlık Teşkilatının anahiz
met birimleri şunlardır : 

a) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, 
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdür-

b) 
c) 

lüğü, 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
İ) 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Güvenlik İşleri Başkanlığı, 
Dış İlişkiler Başkanlığı, 
Ekonomik ve Malî İşler Başkanlığı, 
Sosyal ve Kültürel fşler Başkanlığı, 
İdareyi Geliştirme Başkanlığı, 
Devlet Durum Merkezi Başkanlığı. 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 

MADDE 8. — Kanunlar ve Kararlar Genel Mü
dürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Bakanlıklarca hazırlanan kanun, kanun hük
münde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar 
Kurulu kararlarına ait tasarıları; Anayasaya, kanun
lara, genel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve prog
ramları ille Hükümet Programınla uygunluğu açısm-

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Müsteşar 

MADDE 5. — Müsteşar Başbakanlık Teşkilatı
nın Başbakandan sonra üst amiridir. 

Başbakanlık Müsteşarının görevleri şunlardır : 
a) Kanunlarla Başbakanlığa verilen görevlerin en 

iyi şekilde yapılmasını sağlamak ve Bakanlıklar ara
sında koordinasyon ve işbirliğini temin etmek, 

b) Devlet idaresinde etkinliğin sağlanmasını, gö
revlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine 
getirilmesini temin etmek üzere sistem ve prensipleri 
geliştirmek, 

c) Başbakan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak, 

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütül
mesinde Başbakana karşı sorumludur. 

Müsteşar yardımcıları 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Anahizmet birimleri 

MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
7 nci maddesi aynen kabul eilmiştir. 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 

MADDE 8. — Kanun Hükmünde kararnamenin 
8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ıdan incelemek; Bakanlar Kurulunda görüşülecek du
ruma getirmek, 

b) Bakanlar Kurulunca uygun görülen kanun ta
şanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulma
sına ait işleri yürütmek, bunları kanunlaşıncaya ka
dar takip etmek, 

c) Kanun teklifleri 'hakkında Hükümet görüşü
nün bd'Menmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulmasını sağlamak, 

d) Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmaları
nı takip etmek, milletvekillerince Başbakana yönel
tilen yazılı ve sözlü soruların cevaplarını ilgili bakan
lık ve birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak, 

e) Başbakanlığın görev alanına giren kanun, ka
nun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik esas
ları ve Bakanlar Kurulu kararnamelerini, gerektiğin
de ilgili birimlerin görüşünü de alarak hazırlamak, 

f) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konu
larda kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu 
sağlamak, 

g) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Personel ve Prensipler Genel Mü
dürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Devlet Teşkilatının düzenlli bir şekilde •işle
mesini sağlayıcı prensipler! tespit etmek, direktifler 
vermek, tedbirler almak ve koordinasyonu sağlamak, 

b) Hükümetlerin kurulmasına, bakanların bir
birlerine vekâlet etmelerine ve bakanların görevinden 
alınmasına ait Başbakanlık yazılarını hazırlamak, 
Cumhurbaşkanının onayına sunulması için gerekli iş
lemleri yapmak ve onaydan sonra yayımlanmasını 
sağlamak, 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin do
kunulmazlıklarının kaldırılması ve ölüm cezalarının 
yerine getirilmesi ile ilgili kanunî düzenlemelere ait 
işlemleri yapmak, 

d) ilgili kuruluşların Başbakanlık veya diğer ba-
kaniliklarla IgiiendMlmelıerine dair işlemleri yapmak, 

e) Müşterek kararı gerektiren atamaların mev
zuata uygunluğunu incelemek, kararları hazırlamak, 
onaya sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve ya
yımlanmasını sağlamak, 

f) Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kade
me yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özet
lerini ve biyografilerini tutmak, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Personel ve Prensipler Genel Mü
dürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işle
mesini sağlayıcı prensipleri tespit etmek, direktifler 
vermek, önlemler almak ve koordinasyonu sağlamak, 

b) Hükümetlerin kurulmasına, Bakanların bir
birlerine vekâlet etmelerine ve bakanların görevinden 
alınmasına ait Başbakanlık yazılarını hazırlamak, 
Cumhurbaşkanının onayına sunulması için gerekli iş
lemleri yapmak ve onaydan sonra yayımlanmasını 
sağlamak, 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin do
kunulmazlıklarının kaldırılması ve ölüm cezalarının 
yerine getirilmesi ile ilgili kanunî düzenlemelere ait 
işlemleri yapmak, 

d) İlgili kuruluşların Başbakanlık veya diğer ba
kanlıklarla ilgilendirilmelerine dair işlemleri yapmak, 

e) Müşterek karan gerektiren atamaların mevzu
ata uygunluğunu incelemek, kararları hazırlamak, 
onaya sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve ya
yımlanmasını sağlamak, 

f) Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kade
me yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil Özetle
rini ve biyografilerini tutmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : \\2) 
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g) Başbakanlık merkez teşkilatının personel po
litikasını tespit etmek, personelin tayin, nakil, özlük 
ve emeklilik'leriyle ilgili işleri yapmak ve personelin 
yetiştirilmesini sağlamak, 

j) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Mevzuatı Geliştirme ve Yayın 
Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili 
ilkeleri geliştirmek, . 

b) Hukukî metinleri toplamak, ayıklamak, yü
rürlükte olanlarım tespit etmek, 

c) Meri mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte 
tek metin nailine getirerek yayınlamak, 

d) Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde taıkip et
mek, . 

e) .Resmî Gazetenin yayımlanmasını sağlamak, 
düsturları ve fihristleri hazırlamak, 

f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Gevlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Devlet Arşivleri Genel Müdür-
föiğünün görevleri şunlardır : 

a) Millî arşiv politikasının esaslarım belirlemek, 
bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetle
mek, 

b) Devlet ve millet hayatını ilgilendiren her tür
lü bilgi ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve sak
lamak, 

c) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
şahısların elinde bulunan arşiv malzemesini tespit et
mek, toplamak, gerektiğinde satın almak, bunların 
tamir ve restorasyonunu yapmak, tasnif ve tercüme 
etmek, ^ygun görülenleri yayınlamak, 

d) Yurt içi ve yurt dışı arşivcilik ve bununla il
gili bilimsel gelişmeleri takip etmek, bu alandaki eser
leri tercüme etmek, yayınlamak, önemli ve değerli 
arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine 
sunmak, 

e) Tarihî, kültürel ve estetik değeri olan arşiv 
malzemesinden kolîeksiyonlar yapmak, gerektiğinde 
arşiv müzesi kurmak ve sergiler açmak, 

f) Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek ted
birleri almak, arşiv laboratuvarı kurmak, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

g) Başbakanlık merkez teşkilatının personel po
litikasını tespit etmek, personelin tayin, nakil, özlük 
ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak ve personelin 
yetiştirilmesini sağlamak. 

. j) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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g) Arşiv malzemesinin kopyalarım çıkararak de
vamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere dön
dürmek için fij'İm, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğin
de diğer ileri teknikleri uygulamak, 

h) Devlet arşivlerinden yararlanma esaslarını be
lirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlen
dirmek ve gerektiğinde izin vermek, 

i) Her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, 
ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde 
tasnif ederek muhafaza etmek, 

j) Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde 
ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek, 

k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Güvenlik işleri Başkanlığı 

MADDE 12. — Güvenlik İşleri Başkanlığının gö
revleri şunlardır : 

a) İç ve dış güvenlik işleri ile ilgili kuruluşlarla 
temas etmek ve bunlar arasında koordinasyonu sağ
lamak, 

b) İç ve dış. güvenliği ilgilendiren konularda in
celeme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bun
ları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak, 

c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri 
ile ilgili konularda, teşkil edilen koordinasyon kurul
larıma ısekreterya hizmeti yapmak, 

d) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal' ilan edilen 
bölgelerde sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanına 
esas olan konularda bilgileri derlemek, değerlendir
mek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak, 

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

D ıs İlişkiler Başkanlığı 

MADDE 13. — Dış İlişkiler Başkanlığının görev
leri şunlardır : 

a) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli 
kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar 
arasında koordinasyonu sağlamak, 

b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan mesele
ler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve 
yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler ha
zırlamak, 

c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri 
ile ilgili 'konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya 
hizmeti yapmak, 

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

(Anayasa Komisyonunun ^Kabul Ettiği Metin) 

Güvenlik İşleri Başkanlığı 

Madde 12. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dış İlişkiler Başkanlığı 

MADDE 13. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. * 
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Ekonomik ve Malî İşler Başkanlığı 

MADDE 14. — Ekonomik ve Malî işler Başkan
lığının görevleri şunlardır : 

a) Bakanlıklar, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, di
ğer kamu kurum ve kuruluşları ve İlgili özel kuru
luşlar arasında ekonomik ve malî işler ile ilgili alan-
İarda koordinasyonu sağlamak, 

b) Ekonomik ve malî konulardaki gelişmeler ve 
karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştır
malar yapmak ve yaptırmak, bunlan değerlendirmek 
ve teklifler hazırlamak, 

c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri 
'ile ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya 
hizmeti yapmak, 

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı 

MADDE 15. — Sosyal ve Kültürel İşler Başkan
lığının görevleri şunlardır : 

a) Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, sanat, spor, 
gençlik, turizm, basın, radyo • televizyon, tanıtma 
alanlarındaki gelişmeler, bu alanlardaki dış ilişkiler 
ve karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araş
tırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendiir-
mök ve teklifler hazırlamak ve kamu kuruluşları ara
sında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak, 

b) Sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, sosyal yar
dımlar, mahallî idare hizmetleri alanlarındaki geliş
meler ve karşılaşılan problemler hakkında inceleme 
ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değer
lendirmek, teklifler hazırlamak, kamu kuruluşları 
arasında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak, 

c) Yurt dışı işçi sorunları ile İlgili konularda ka
mu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli temas hainde 
bulunmak, gelişmeleri takip etmek, problemleri tes
pit etmek ve bunların çözüm yolarını araştırmak, 

id) Başbakanın koordinatörlüğünde görevleri ile 
ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekretarya hiz
meti yapmak, 

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

MADDE 16. — İdareyi Geliştirme Başkanlığının 
görevleri şunlardır : 

a) Kamu yönetiminim geliştirilmesi ile ilgili he
deflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için ince-

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ekonomik ve Malî İşler Başkanlığı 

MADDE 14. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı 

MADDE 15. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
15 inci ma'ddesi aynen kabul edilmiştir. 

İdareyi Geliştirme Başkanlığı 

MADDE 16. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 112) 
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teme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları 
değerlendirmek ve teklifler' hazırlamak, 

b) Kamu yönetiminin geliştirilmesiyle ilgili ko
nularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bu
lunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

c) İdarî usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve 
sadeleştirilmesi İçin gerekli araştırma ve çalışmalarda 
bulunmak, 

d) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri 
ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya 
hizmeti yapmak, 

ıe) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Devlet Durum Merkezi Başkanlığı 

MADDE 17. .— Devlet Durum Merkezi Başkan
lığının görevleri şunlardır : 

a) Güvenlik işleri, Dış ilişkiler, Ekonomik ve 
Malî işler, Sosyal ve Kültürel işler ve idareyi Geliş
tirme başkanlıklarının görev alanına giren konularla, 
ihtiyaç duyulan diğer alanlarda yurt içi ve yurt dışı 
kaynaklardan bilgi derlemek, 

ib) Bu bilgileri sürat ve güvenle kullanmaya el
verişli şekilde değerlendirmek ve bilgi işlem sistem
lerine aktarmak, 

c) istenen bilgileri ilgililere sunmak, 
d) Bilgi derleme ve bunları bilgi işlem sistemle

rinde değerlendirme konularında ilgili kurum ve ku
ruluşlarla işbirliği yapmak 

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Danışma ye denetim birimleri 

MADDE 18. — Başbakanlık merkez teşkilatının 
danışma ve denetim birimleri şunlardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Başbakan müşavirleri, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Başbakanlık Müşavirliği, 
e) Basın Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 19. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Başba
kanın emri ve onayı üzerine Başbakan adına aşa
ğıdaki görevleri yapar; 

a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu 
iktisadî teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yü
rütülmesi hususunda genel prensipleri tespit e'tme'k 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Devlet Durum Merkezi Başkanlığı 

MADDE 17. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danışma ve Denetim Birimleri 

MADDE 18. — Başbakanlık merkez teşkilatının 
danışma ve denetim birimleri şunlardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Başbakan Müşavirleri, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Başbakanlık Müşavirleri, 
e) Basın Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 19. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Baş
bakanın emri veya onayı üzerine Başbakan adına 
aşağıdaki görevleri yapar : 

a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu 
iktisadî teşebbüslerinde teftişin etkin' bir şekilde yü
rütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 112) 
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ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş 
sistemini geliştirmek, 

b) 1. (a) fıkrasında sayılan kuruluşlarla bunların 
iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu mak
satla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve so
rumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araş
tırma ve teftiş yapmak, 

2. Vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her 
seviyedeki işçi ve işveren teşekküllerinde teftiş, de
netim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin 
görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak gerek
tiğinde her türlü inceleme, araştırma ve teftiş yap
mak veya yaptırmak, 

3. Gerektiğinde, imtiyazlı şirketlerle, özel ku
ruluşları da malî yönden teftiş ve denetlemek, 

c) Başbakanlık bağlı ve 'âg'ûi kuruluşlarında her 
türlü inceleme, araştırma ve teftiş, merkez teşkila
tında ise soruşturma yapmak, 

Teftiş kurulunun çalışma usul ve esasları, mü
fettişlerin seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer husus
lar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konula
cak bir yönetmelikle tespit edilir. 

Başbakan müşavirleri 

MADDE 20. — Başbakan tarafından belirlene
cek konularda danışmanlık yapmak üzere en fazla 
10 Başbakan müşaviri görevlendirilebilir. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 21. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 
şunlardır : 

a) Başbakanlık makamı ile bağlı kuruluş ve di
ğer bakanlıklardan sorulan hukukî konular ile hu
kukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hak
kında görüş bildirmek, 

b) Başbakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaş
mazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında al
mak, anlaşma ve sözleşme ve bunların şartnameleri
nin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı 
olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgi
leri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî da
valarda başbakanlığı temsil etmek, 

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

15 — 

I (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

I ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş 
I sistemini geliştirmek, 
I b) 1. (a) fıkrasında sayılan kuruluşlarla bunların 
I iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki 
I meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu mak-
I satla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve so-
I rumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araş-
I tırma ve teftiş yapmak, 
I 2. Vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her 
I seviyedeki işçi ve işveren teşekküllerinde teftiş, de-
I netim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin 

görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak gerek-
I tiğinde her türlü inceleme, araştırma ve teftiş yapmak 

veya yaptırmak, 
3. Gerektiğinde, imtiyazlı şirketlerle, özel kuru-

I luşları da malî yönden teftiş ve denetlemek, 
I c) Başbakanlık bağlı ve ilg'âi kuruluşlarında her 
I türlü inceleme, araştırma ve teftiş, merkez teşkilatın

da ise soruşturma yapmak, 
Teftiş kurulunun çalışma usul ve esasları, müfe't-

t;şlerin seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar, 
bir yönetmelikle tespit edilir. 

I Başbakan müşavirleri 

MADDE 20. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 20 ne i maddesi aynen kabul edilmiştir. 

I Hukuk Müşavirliği 

MADDE 21. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 
şunlardır : 

a) •Başbakanlik makamı ile bağlı ve ilgili kuru
luşlardan ve diğer bakanlıklardan sorulan hukukî 
konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek, 

b) Başbakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaş
mazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında al
mak, anlaşma ve sözleşme ve bunların şartnameleri
nin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı 
olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgi-

| leri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî da
valarda Başbakanlığı temsil etmek, 

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 
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Başbakanlık müşavirleri 

MADDE 22. — Başbakanlıkta ve Devlet Bakan
lıklarında özel önem ve öncelik taşıyan konularda, 
Başbakan ve Devlet Bakanlarına yardımcı olmak 
üzere en çok otuz Başbakanlık Müşaviri görevlen
dirilebilir. 

Başbakanlık Müşavirleri Başbakanlık makamına 
bağlıdırlar. 

Basın Müşavirliği 

MADDE 23. — Basın Müşavirliğinin görevleri 
şunlardır : 

a) Başbakanı ve Bakanlar Kurulunu iç ve dış 
basındaki gelişmelerden, özellikle ülke menfaatleri 
ve güvenliği konusundaki haber, yorum ve yayınlar
dan zamanında haberdar etmek, gerçeklere uymayan 
yorum ve yayınlara karşı gerekli tavzih ve tekzip
lerin yapılması için ilgili ve yetkili makamlara tek
liflerde bulunmak, 

b) Başbakanın basın toplantılarını düzenlemek 
ve yürütmek, 

c) Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet 
Bakanları ile Hükümet Sözcüsü olan Bakanın kamu
oyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, 
demeç, görüş ve kararları iç ve dış basına, haber 
ajansılarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi 
içinde intikal ettirmek, 

d) Makamoa verilen benzeri görevleri yapmak. 

Yardımcı birimler 

MADDE 24. — Başbakanlık merkez kuruluşun
daki yardımcı birimler şunlardır : 

a) Bakanlar Kurulu Sekreterliği, 
b) İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı, 
c) Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) özel Kalem Müdürlükleri, 

Bakanlar Kurulu Sekreterliği 

MADDE 25. — Bakanlar Kurulu Sekreterliğinin 
görevleri şunlardır : 

a) Balkanlar Kurulu çalışmalarının düzenli ve 
verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli hizmet
leri yapmak, 

b) Bakanlar Kurulunun toplantı gündemlerini 
hazırlamak, gerektiğinde zabıtlarını tutmak, toplan- j 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Başbakanlık müşavirleri 

MADDE 22. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Basın Müşavirliği 

MADDE 23. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yardımcı birimler 

MADDE 24. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Sekreterliği 

MADDE 25. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 112) 
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tıilara ait bütün belge ve bilgilerin güvenliğini sağla
mak, 

c) Başbakan veya Müsteşar tarafından verilecek 
diğer işleri yapmak, 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 26. — idarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Başbakanlık için gerekli araç, gereç ve mal
zemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma 
ve satınalma işlemlerini yapmak, 

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile 
ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

e) Başbakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık 
hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

f) Başbakanlık bütçesinin plan ve program esas
larına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri 
derlemek, 

g) Başbakanlığın bütçe ve malî işleri ile ilgili 
hizmetleri yürütmek, 

h) Başbakanlığın gelen ve giden evrak takip ve 
dağıtım -işlerini yapmak, 

i) Makamca verilen diğer görevleri yapmak. 

Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 27. — Halkla İlişkiler Dairesi Başkan
lığının görevleri şunlardır : 

a) Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesir
lerini değerlendirmek, 

b) Vatandaşlardan Başbakanlığa gönderilen her 
türlü yazılı ihbar, şikâyet, teklif ve dilekleri değer
lendirmek ve cevaplandırılması için gerekli işleri yap
mak, 

c) Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara 
idarî danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başba
kanlığa bağlı kuruluşlar ve Bakanlıklardaki koordi
nasyonu sağlamak, 

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 28. — Savunma Sekreterliği özel ka
nununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri ya
par. 

(Anayasa Karmsyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İdarî ve Malî İşle? Dairesi Başkanlığı 

MADDE 26. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 27. — Halkla İlişkiler Dairesi Başkan
lığının görevleri şunlardır : 

a) Hükümet çalışmalarının kamu oyundaki te
sirlerini değerlendirmek, 

b) Vatandaşlardan Başbakanlığa gönderilen her 
türlü yazılı ihbar, şikayet, teklif ve dilekleri değer
lendirmek ve cevaplandırılması için gerekli işleri yap
mak, 

c) Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara 
idarî danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başba
kanlığa bağlı kuruluşlar ve Bakanlıklararası koordi
nasyonu sağlamak, 

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 28. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 28 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 112) 
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özel Kalem müdürlükleri 

MADDE 29. — Başbakan ile Devlet Bakanları
nın özel Kalem Müdürlerinin görevleri şunlardır : 

Başbakanın ve Devlet Bakanlarının : 
a) Resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Her türlü protokol ve tören işlerini düzenle

mek ve yürütmek, 
c) Ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağır

lama, ulusal ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerini 
düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koor-

d'ine etaıek, 
d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Sürekli kurul 

'MADDE 30. — Başbakanlık teşkilatındaki sü
rekli kurul «Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon 
Kurulundur. 

Kurulun kimlerden meydana geleceği, görevleri 
ve diğer hususlar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

III. KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Yöneticilerin sorumluluğu ve yetki devri 

MADDE 31. — Başbakanlık teşkilatıyla, bağlı ve 
ilgili kuruluşların her kademesindeki yöneticileri, yap
makla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri 
verilecek emir ve direktifler doğrultusunda mevzu
ata, plan ve programlara uygun olarak yerine getir
mek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorum
ludur. 

'Başbakan, Başbakanlık Müsteşarı ve Başbakanlık 
teşkilâtının her kademedeki yöneticileri, sınırlarını 
açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını 
astlarına devrddebilirler. \ 

Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu 
kaldırmaz. 

Düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 32. — Başbakanlık, kanunla yerine ge
tirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetme
lik, ' tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve 
yetkilidir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Özel Kalem müdürlükleri 

MADDE 29. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sürekli kurul 

MADDE 30. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 30 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

III. KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Yöneticilerin sorumluluğu ye yetki devri 

MADDE 31. — Başbakanlık teşkilatıyla, bağlı ve 
ilgili kuruluşların her kademesindeki yöneticileri, yap
makla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri 
verilecek emir ve direktifler doğrultusunda mevzuata, 
plan ve programlara uygun olarak yerine getirmek 
ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur. 

Başbakan, Başbakanlık Müsteşarı ve Başbakan
lık teşkilatının her kademedeki yöneticileri, gerekti
ğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şar
tıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir
ler. 

Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğu
nu kaldırmaz. 

Düzenleme • görev ve yetkisi 

MADDE 32. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 112) 
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Uzman ve uzman yardımcılığı 

MADDE 33. — Başbakanlık Merkez Teşkilatın
da, 

a) Uzman Yardımcısı olabilmek için, 657 sayılı 
Kanurtda aranan şartlara ilaveten; 

1. En az dört yıllık yüksek öğretim kurumların
dan veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışın
daki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2. Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı 
göstermek, 

3. İmtihanın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gü
nünde otuz yaşını doldurmamış olmak, 

şarttır. 
b) Uzman Yardımcılığında en az üç yıl çalış

mak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik 
imtihanırida başarı gösterenler «Başbakanlık Uzma
nı» unvanını alırlar. 

Üstüste iki defa yeterlik sınavında başarı göste
remeyenler başka kadrolara nakledilirler. 

Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve 
esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında eğiti
me tâbi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer husus
lar bir yönetmelikle düzenlenir. 

Kadrolar ve atamalar 

MADDE 34. — Başbakanlık merkez teşkilâtının 
kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile 
kadrolara ait diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir. 

Başbakanlık personelinin ataması 23.4.1981 ta
rihli ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanun
da belirtilmeyen görevlere Başbakanın onayı ile ata
ma yapılır. Ancak, Başbakan bu yetkisini gerekli gör
düğü alt kademelere devredebilir. 

Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kanun
larındaki atamaya ilişkin-hükümler saklıdır. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Uzman ve uzman yardımcılığı 

MADDE 33. — Başbakanlık Merkez Teşkilatın
da, 

a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Me
murları Kanununda aranan şartlara ilaveten; 

1. En az dört yıllık yüksek öğrenim kurumla
rından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışın
daki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2. Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başa
rı göstermek, 

3. İmtihanın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gü-
nüride otuz yaşını doldurmamış olmak, 

şarttır. 
'b) Uzman yardımcılığında enaz üç yıl çalışmak 

ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik im
tihanında başarı gösterenler «•Başbakanlık Uzmanı» 
unvanı alırlar. 

Üstüste iki defa yeterlik sınavında başarı göste
remeyenler başka kadrolara nakledilirler. 

Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlıkla ilgili usul ve 
esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında eği
time tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hu
suslar bir yönetmel'Me düzenlenir. 

Sözleşmeli personel 

MADDE 34. — Başbakanlık merkez teşkilâtında, 
Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri 
ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, 
Hukuk Müşaviri, Basın MüşaViri, Genel Müdür ve 
Genel Müdür Yardımcıları Başbakanlık Başkanı ve 
Yardımcıları, Daire Başkanı ve Yardımcıları ile Uz
man ve Uzman Yardımcısı kadroları karşılık göste
rilmek kaydıyla, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştı
rılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın 
sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında 
çalıştırılacaklar için 33 üncü madde ile belirtilen şart
lar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacak
lar içün yüksek öğrenim yanında Devlet Memurlan 
Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar ara
nır. 

Ayrıca* Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde 
özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro 
aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli perso
nel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı ol-

Türkiye Büyük Millet Meclisi ^Sayıs ı : 112) 
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Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 35. — 9 Mart 1954 gün ve 6330 sayılı 
Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanun yürüdükten 
kaldırılmıştır. Diğer Kanunların bu Kanun Hükmün-

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

makşızın yerli ve yabancı elemanlar -sözleşmeli ola
rak çalıştırılabilir. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esas
ları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakan
lar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üze
rine T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin gö
revlendirilmesi 

MADDE 35. — Genel ve katma bütçeli daire
lerle iktisadî deVlet teşekkülleri ve kamu iktisadî 
kuruluşlarında ve bunlara bağlı kuruluşlar ve mües
seselerde çalışanlar, hakim ve savcılar 'hariç kurum
larının muvafakati ile başbakanlıkta sözleşmeli ola
rak istihdam edilebilirler. Başbakanlığın bu konudaki 
talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle so
nuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan maaşsız 
izinli sayılır, izinli oldukları «ürece memuriyetleri 
ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler 
terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri baş
kaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. 

Bu madde hükmüne göre çalışanlara, çalıştıkları 
süre karşılığında herhangi bir mecburî hizmet yük
letilmez. 

Kadrolar ve atamalar 

Madde 36. — Başbakanlık merkez teşkilatının 
kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile 
kadrolara ait diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir. 

Başbakanlık personelirîin ataması 23.4.1981 ta
rihli ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanun
da belirtilmeyen görevlerden Başkanlıklara ortak ka
rarla, diğer görevlere Başbakanın onayı ile atama 
yapılır. Ancak, Başbakan bu yetkisini gerekli gör
düğü alt kademelere devredebilir. 

Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kanun
larındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

< MADDE 37. — 9 Mart 1954 ve 6330 sayılı Baş
vekâlet Teşkilatı Hakkında Kanun yürürlükten kal-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 112) 



— 21 — 

(Hükümetlin Teklifi) 

de Kararnameye aykırı hükümleri Başbakanlık hak
kında uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Başbakanlık 
Merkez Teşkilatında çalışan personel en geç 3 ay 
içinde müracaat etmek kaydıyla, iki defaya mahsus 
olmak üzere yeterlik imtihanına girmek hakkını ka
zanır. Bu imtihanlarda başarılı olanlar «Başbakanlık 
Uzmanı» unvanını alır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kad
ro ve görev unvanları değişmeyenler mevcut kadro
lara atanmış sayılırlar. 

Kadro dereceleri veya görev unvanları değişenler 
veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, 
durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski 
kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hak
ları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına 
bağlı olarak saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya 
kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen 
görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birim
ler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre Başba
kanlık teşkilatı ve kadroları en geç 6 ay içerisinde ha
zırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe gi
rer. Yeni kadrolar alınıncaya kadar mevcut kadrola
rın kullanılmasına devam olunur. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

dırılımıştır. Diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hü
kümleri Başbakanlık hakkında uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Başbakanlık Merkez Teşkilatında ça
lışan personel en geç 3 ay içinde müracaat etmek 
kaydıyla, iki defaya mahsus olmak üzere yeterlik 
imtihanına girmek hakkını kazanır. Bu imtihanlarda 
başarılı olanlar «Başbakanlık Uzmanı» unvanını alır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan 
yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları 
'değişmeyenler mevcut kadrolara atanmış sayılırlar. 

Kadro dereceleri veya görev unvanları değişenler 
veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, 
durumlarına uygun işlerle görevlendirilMer ve eski 
'kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hak
ları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına 
bağlı olarak saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanuna göre yeni
den düzenleme yapılıncaya kadar değişen veya ye
niden kurulan birimlere verilen görevler daha önce 
bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından ya
pılmaya devam edilir. 

Bu Kanuna göre Başbakanlık teşkilatı ve kadro
ları en geç 6 ay içerisinde hazırlanır ve Bakanlar 
Kurulu karan ile yürürlüğe girer. Yeni kadrolar alı
nıncaya kadar mevcut kadroların kullanılmasına de
vam olunur. 
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Yürürlük 

MADDE 36. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 37. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 38. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
7\ 0zal 

Devlet Bakam 
A,. M% Yılmaz 

Devlet Bakam 
î._ özdağlar 

Midi! Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
İ. Kr Erdem 

Devlet Bakam 
5, N._ Türel 

Devlet Bakam 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakam 
A._ Tanrıyar 

22,6.1984 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
At Tenekeci 

Adalet Bakam 
M, N, Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakam 
V._ Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Af., Aydm 

Çalışma ve Sos. Güv. Bak. V. 
M. Aydın 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V,. Dinçerler 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakam 
t S. Giray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı 
# , H, Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE EKLİ CETVEL 

BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 

Müsteşar Müsteşar Yrd. Anahizmet Birimleri 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 

1. Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

2. Personel ve Prensipler 
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Dönem : 17 Yasama Yrit : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayıaı : 113 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile 13 . 12. 1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlık
ların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 

Anayasa Komisyonu Raporu. (1/106, 1/500) 

T.C. 
Başbakanlık 14.12.1983 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı İK.K.T.D. 181101-1/172/08685 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmi Ga
zetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR
NAME GEREKÇESİ 

•GENEL 

Bakanlıkların kuruluş esasları hakkında 13.9.1946 gün ve 49511 sayılı Kanun ve değişiklikleri, günümüz 
kamu hizmetlerinin ihtiyaçlarını yeterli bir sekilide karşılayamamakta, bazı baıkanlıfclar ise kuruluş kanununa 
sahip bulunmamaktadır. 

öte yandan, bakanlıkların ciddî bir etüd ve araştırmaya bağlı kalınmadan kurulabilmesi, kuruluşta büyük 
malî külfetlere netten olan bakanlıkların aynı şekilde kaldırılabilmesii, sonuçta, hem çok büyük rakamlara 
ulaşan harcamaların boşa gffcmesine hem de giderilmesi güç karışıklık ve aksaklıklara neden olmaktadır. 

Bundan başka, bakanlıkların merkez teşkilâtının belidi esaslara uyulmadan kurulmuş olması; görevlerin 
ve bakanlık birimlerinin saptanmasında farklı düzenlemelere gidilmesine, ortak ve benzer birimlerin görevle
rinin değişik biçimlerde belirlenmesine; kuruluş kanunlarında, personel ve yolluk kanunu gibi kanunlarda yer 
alması gereken hükümlere yer verilmesine; özel kanunlarda, tüzük ve yönetmeliklerde bulunması gereken hu
susların da kuruluş kanunlarında yer almasına neden olmaktadır. Bu durum hizmette koordinasyonu, işbir
liğini, verimliliği, sürati ve eşitliği olumsuz yönde etkilemektedir. Her bakanlıkta benzer işi gören birimlerin 
değişik yetkilerle donatılıp değişik adlarla anılması, birbirleriyle ilişkilerini güçleştirmektedir. 

'Bir başka önemli sorun da, bir kuruluş kanunu hazırlanırken, öteki kuruluş kanunlarının dikkate alınma-
masıdı-r. iBu durum, yönetim mekanizmasında boşlukların, tekrarların, koordinasyon bozukluklarının ve yet
ki karılılıklarının kaynağını oluşturmaktadır. 
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Görevlerin, kuruluşlar arasında hftzmetin gereklerine uygun biçimde dağıtılmaması, kuruluşların teşkilat 
yapılanının 'benimsenen amaçlara uygun olmaması, değişen İhtiyaç ve şartlara ayak uyduracak esneklikten yok
sun bulunması, görev, yetki ve sorumlulukların kesin çizgilerle bdidenmemesi, yetki kulılanımından ve dev
rinden fcaçıniması, kamu yönetiminin görevlerini gereği gibi yapmasını engelleyen en önemli nedenler ara
sındadır. 

Kuruluş kanunlarında görevlerin çok ayrıntılı olarak belirtiiflmesine çalışılması, uygulayıcıları sürekli ola-. 
rak kanunlara başvurmaya, hüküm yoksa, ya hareketsiz kalmaya ya da kanunlarda değişiklik yapılmasına 
sevketmektedir. 

(Kuruluş kanunları, anlatım bakımından büyük ayrılıklar göstermekte ve güçlüklere kaynak olmaktadır. 
Yukarıdan beri değinilen hususların göz önünde tutmasıyla hazırlanan bu kanun hükmündeki kararna

mede aşağida sıralanan ilkeller benimsenmiştir:. 
1. Bakanlıklar Anayasanın 1<1Î3 üncü ma)d!desi hükmüne uygun olarak kanunla kurulmalı, kuruluş kanun

ları «çerçeve kanun» niteliğindeki bu kanun hükmünde kararname esaslarına uygun olmalı; ilerde yapılma
sı zorunlu görülecek değişiklikler de, aynı esaslara uyulmak koşuluyla yine kanunla yapılmalıdır. 

2. Bakanl&lann kuruluş ve görev esaslarım düzenleyen kanun, özellikleri korunmak şartıyla, bütün ba
kanlıklara uygulanabilir nitelikte olmalı; IbalkaniıMar ve bağlı kuruluşların teşkilatllandırıfmasında hizmetin 
özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar da göz önünde bulundurulmak üzere, yönetim kademelerinde 
ve unvanlarda standardizasyonu sağlamak esas olma/Mıdır. 

3. Hizmetler, görevleri aksatâmyacak, verim, etkinlik, sadelik ve çabukluğu sağlayacak biçimde sınırlı 
'sayıda kuruluşlarda toplanmalıdır. 

4 Bakanlıkların merkez kuruluşu, makam kademesi, ana hfcimet kuruluşları, danışma ve denetim bi
rimleri ve yardımcı birimlerden oluşmalıdır. 

5. Bakanlıkların hizmet alanları ile ilgili görevlerin ana hizmet birimleri eliyle yerine getürilmesi esas 
dlmalı; ana hizmet birimleri ihtiyaca göre genel müdürlük veya daire başkanlığı şeklinde kurulabiDmelidıir. 

6. Ana hizmet birimleri, ihtiyaca göre, bakanlığın merkez teşkilatı içinde Veya bakanlığa bağlı Veya ba
kanlıkla ilgili olarak küralabilmeJıMir, 

7. iBakan ve ana hizmet birimlerine istişari mahiyette yardımcı olan hizmetler, danışıma ve denetim bi
rimleri elflyle yerine getirilmeli; bu birimler ihtiyaca göre kurul, daire veya müşavirlik şeklinde örgütlendiril-
melildir, 

8. Ana hizmet birimlerine ve danışma ve denetim birimlerine yardımcı olan ve idarî ve malî karakteri 
ağır basan işlet yardımcı birimler eliyle yürütülmelidir. 

9. 'Danışma, denetim ve yardımcı birimler, hizmetin özelliğine göre kurul, müşavirlik, daire başkanlığı 
ve şube şeklinde teşkilatlandırılmalı; bu birimlerin genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılmafsından kaçınıl
malıdır. 

10. Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın yapılmasını sağlamaktan sorumlu olduğu hizmetlerle ilgili amaç 
Ve politika tayini, planlama, kaynak sağlama ve düzenleme, yönetim, koordinasyon, işbirliği, gözetim, dene
tim ve teftiş gibi görevleri yerine getirecek şekilde düzenlenmelidir. 

11. Bakanlık merkez teşfoiiatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyararşik kademelerinin unvanları stan-
dartUaştırılmalı, sayıları sınıriandırıflmalıdır. 

112. (Bakanılıklar hizmet gereklerine uygun olarak döner sermayeli kuruluşlar kurabilmeli, bu kuruluşlar, 
kuruluş kanunlarında gösterilmelidir. 

113. 'Bakanlık teşkilatının kuruluşunun tamamlanması, usûlüne göre kadro alınmasıyla olmalıdır. 
(Bu-.- kanun hükmünde kararnamede, bakanlıkların ıteşkilatlandırılmasının genel esaslarının bu kararname 

ile 'belirlenmesi, ayrıntılarının (ise, ihtiyaçlarına ve yapısal özelliklerine göre her bakanlığın kendi kuruluş ka
nunu veya diğer mevzü'tla düzenlenmesi esası benimsenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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MADDE OERiBKÇEUBRlt 

Madde 1. —Bu madde ile, IKanun Hükmünde Kararnamenin amacının, fbakanlMarm kurulmasına, teşMât 
ve görevlerine 'ilişkin esasları düzenlemek olduğu, hükme ballanmakladır. 

Madde 2. — 6u maddede Kanun Hükmünde Kararnamenin bakanlıklar merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı 
Üfe bağlı ve ilgili kuruluşlarım kapsadığı belirtimektedir. 

Madde 3. —-Bu madde ile bakanlıkların kurulması hükme bağlanmaktadır. 
Madde hükmüne göre kamu hizmetlerinin hakanlıkların arasında bölünmesi, hangi hizmet kuruluşlarının 

hangi bakanlığa bağlanacağı, yeni bakanlık kurulması, mevcut bakanlıkların bölünmesi, birleştirilmesi veya 
kaldırılmasının kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Böylece, bakanlıkların kuru/iması, bölünmesi, birleştirilmesi ve kaldırılması Anayasanın 113 üncü maddesi 
gereğince, ancak kanunla yapılabilecek; bu düzenlemede, kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun 
sağlanması, aynı veya benzer hizmetlerin tek bakanlık içinde toplanması gözetilecektir. 

Madlde 4. — Bu madde ile Devlet Bakanlarının görevlendirilme esas ve şartlan belirtilmektedir. 
Madde 5. — Bu madde bakanlıkların temel kuruluşlarım belirlemektedir. 
Madde 6. — Bu madlde ile, bakanlık merkez teşkilâtının, bakanlığın 'sorumlu olduğu hizmetlerin yürütül

mesi i'çin bu hizmetlerle ilgili olarak amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları düzenleme ve sağlama, 
koordinasyon, gözetim, idareyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirmek üzere teşkil edilecek bi
rimler bdidenmekte ve tanımları yapılmaktadır. " 

Madde 7. — Bu madde ile bakanlık ana hizmet birimlerinin yapısı belirlenmekte, bu birimlerin bakanlık 
özelliklerine 'göre kuruluş kanunlarryle düzenleneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 8. — Madde, bakanlık taşra teşkilâtının çeşitli düzeylerde hangi kuruluşlardan oluşabileceğini be
lirlemektedir. , . ' • ' 

Madde 9. — Madde, bakanlık yurt dışı teşkilâtının hangi kuruluşlardan oluşabileceğimi belirlemektedir. 
/Madde 10. — Madde, bakanlık bağlı kuruluşlarının yapı ve <statüsümü belMemektedir. 
Madde 11. — Madde, bakanlık ilgili kuruluşlarının yapısını belirlemektedir. 
Madde 112. — Bu maddede bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilâtında ihtiyaca göre kurulabile

cek yardımcı birimler gösterilmektedir. 
Madde 13. — Bu maddede bakanlık ve bağlı küruİuşİannın merkez teşkilâtında ihtiyaca göre kurulabile

cek yardımcı birimler gösterilmektedir. 
Madde 14. — Bu madde, ilgili kuruluşlarda kurulabilecek danışma, denetim ve yardımcı birimleri belir-

lMemektedir. • , 

Madde 15. — Bu madde ile bakanlık*merkez ve taşra teşkilâtı İle bağlı kuruluşların h'iyerarşik kademeleri 
düzenlenmekte ve kademelerin tespitinde hizmet özelliklerinden kaynaklanan farklılıkların dikkate alınaca
ğına işaret edilmektedir. 

Aynı maddede kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilâtının çerçeve kanunun esaslarına göre dü
zenleneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 16. — Bu madde ile, bakanlık merkez teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacak 
esas ve usûller belirlenmektedir. 

Madde 17. — Bu. madde ile bakanlık taşra teşkilâtının hangi esaslara göre ve nasıl kurulacağı düzenlen
mektedir, _ 

Madde 18. —Madde, bakanlık yurt dışı teşkilâtının Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt dışı Teşkilâtı 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre kurulacağını göstermektedir. 

Madde 19. — Maddede, ilgili kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilâtlanmalarına ilişkin 
esasların Özel kanunlara göre düzenleneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 20. — Bu maddede bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı 'ile bağlı ve ilgili- kuruluşların ku
rulma işlemlerinin genel hükümlere göre kadro alınması ile tamamlanacağı belirtilmiştir. 

İMadde 21, — (Bu madde ile, bakanlık teşkilâtının en üst amiri olan bakanın görevleri belirlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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Madde 22. — (Bu madde, bakanlık teşkilâtının bakandan sonra gelen amini olan bakanlık hizmetleri-
nhv düzenlenmesinden ve yürütülmesinden bakana karşı sorumlu bulunan müsteşarın görevlerini belirlemek
tedir. 

Madde 23-24-25-26. —- Bu maddeler ile 12 nci maddede sayılan danışma ve denetim birimlerinin görevle
ri belirlenmektedir. 

Madde 27-28-29-30-31-32-33. — Bu maddeler ile 13 üncü maddede sayılan yardımcı birimlerin görevleri 
belMenm«ktedir. 

Madde 34. — Bu maddede, bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki danışma, denetim ve yardımcı birim
lerin görevlerinin bakanlık merkez teşkilatındaki benzer birimlerin görevtleri esas alınarak kanunla düzenle
neceği belirtilmek'tedir. 

Madde 35. — Bu madde, bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların yö
neticilerinin sorumluluğunu düzenlemektedir. 

Madde 36. — Bu madde, bakanlıkların koordinasyon ve işbirliği konusundaki görev, yetki ve sorumlu
luğunu düzenlemektedir. 

Madde 37. — Bakanlıkların,; hizmet alanlarına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu «ağla
maktan sorumlu olduğunu hükme bağlamaktadır. 

Madde 38. — Bakanlıkların düzenleme görev ve yetkisiini hükme bağlamaktadır. 
Madde 39. — Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticilerinin, sınırlarını açıkça 

belirlemek şartıyla yetkilerinin bir kısmını astlarına' 'devredebilecdğini hükme bağlamaktadıtr. 
Madde 40. — Bu madde, bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda hizmetlin kurul biçiminde yürütülmesi gerek

tiğinde, kuruluş kanunlarında gösterilmek şartıyla, sürekli kurullar kurulabileceğini hükme bağlamaktadır. 
Madde 41. — Bu madde, bakanlık ve bağlı kuruluşların ihtiyaç halinde döner sermaye işletmesi kurabile

ceğini ve bununla i'lgİ'M esas ve usullerin genel hükümlere göre düzenleneceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 4İ2. — Mevcut bakanlıkların ekli cetvelde gösterildiği belirtilmekte ve her bakanlığın merkez, taş
ra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının kendi kuruluş kanunlarında gösterileceği hükme bağlanmak
tadır. 

Madde 43. — Bu madde ile, kadrolara ülişkin hususların genel, hükümlere göre düzenleneceği belirtilmekte-. 
dir. 

Madde 44. — Bu madde atamaya ilişkin esasları belirlemekte, kuruluş kanunlarının atamaya ilişkin özel 
hükümlerinin saklı tutulduğu hükme bağlanmaktadır. 

Madde 45. — Bu madde, kamu kurum ve kuruluşları personelinin bakanlıklarında görevlendirilmesiine 
ilişkin esasları düzenlemektedir. 

Madde 46. — Yürürlükten kaldırıTan kanunlarla ilgilidir. 

Geçici Madde 1. — Bu madde ile kadro görev ve unvanları değişen personelin her türlü haklarının yeni 
görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulacağı hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Madde, döner sermayeye ilişkin yeni düzenleme yapılıncaya kadar döner sermayelerin 
nasıl düzenleneceği hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 3. — Bu madde, teşkilât yeniden düzenleninceye kadar ve yenii kadrolar tespit ve ihdas edi
linceye kadar mevcut kadroların kullanılmasına devam edileceğini hükme bağlamaktadır. 

Geçidi Madde 4. — Bu madde, kamu kurum ve kuruluşları personeli olup halen, bakanlıklarda görev 
yapan personelin durumunu düzenlemektedir. 

Madde 47. — Yürürlükte ilgilidir. \ 
Madde 48. — Yürütme ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 18 . 6 1984 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-
1/172/08703 ' 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

«13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname» bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ili
şikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz edenim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, yardımcı birimler 
arasında yer alan Genel Sekreterlik ve Komptrolörlük birimlerinim yükümlü oldukları görevler genel olarak 
diğer hizmet birimlerinin faaliyet alanlarıyla tedahül edici nitelikte olmanın yanında zaman zaman da hiz
metlerin aksamasına meydan verecek şekilde düzenlenilmiştir. 

Zira bu birimler anahizmet birimleriyle diğer yardımcı birimlerin ifa ile mükellef oldukları hizmetlerin 
sonuçlandıırılmıasında, esasa müteallik olmamakla beraber bir ara kademe doğmasına sebep olmaktadır. 

Bu birimlerden «Genel Sekreterlik» ilerim görevlerinle bakıldığında, hizmetlerin hemen tamamen destek 
hizmetleri dairesine ait görevler meyamnda olduğu ve bu daire içinde .teşekkül edecek şube müdürlüklerince 
ifasının mümkün olduğu, esasen geçmişteki uygulamanın da bu yolda olduğu, 4iğer taraftan bu hizmetlerin 
müstakil olarak teşkilatlanacak genel sekreterlik vasıtasıyla yürütülmesinin ekonomik olmayacağı gözlenmek
tedir. 

Aynı hususlar komptrolörlük daire başkanlıkları için de söz konusudur. Bu dairenin görevlerine bakıl
dığında hizmetlerin, ağırlık itibariyle Destek Hizmetleri Dairesinin görev alanına girmekle beraber cüzi bir 
kısmı da Personel Dairesi başkanlıklarının görev alanına, girdiği görülmektedir. 

Bu şekilde teşkilatlanmanın hizmetlerin süratli, müassir ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi yerine daha 
pahalı ve esasa müteallik olmayan prosödür işlemleri sebebiyle uzun bir zamana ihtiyaç göstereceği tabiîdir. 

Bu sebeple her iki birim de kaldırılmak suretiyle bu birimlere ait görevlerin kuramlarım personel daire
leri ile destek hizmetleri dairelerine dağıtılması suretiyle teşkilatlamdırılmalian daha ekonomik ve verimli ola
caktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının bu maddesiyle 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bağh kuruluşlarla il
gili 10 uncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, ilgili kuruluşlar meyamnda sayılması mümikün olmayan 
kuruluşlar kapsamıma alınmaktadır. 

Madde 2. — Tasarımın bu maddesiyle 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 
ve 13 üncü maddelerinde geçen danışma ve denetim birimleriyle, yardımcı biriınlerden «Geliştirme» ibare
siyle «Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı» ve «Genel Sekreterlik» deyimleri çıkarılmış «Destek hizmetleri» deyi
mi de «idarî ve malî işler» olarak değiştirilmiştir. 

Diğer taraftan aymı kararnamenin 14 üncü maddesinde geçen «kanunlarında» deyimi «kanunu veya statü
lerimde» olarak değiştirilmiştir. 
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Madde 3. — Tasarının bu maddesiyle 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi de
ğiştirilerek «Geliştirme» deyimi metinden çıkarılmış, görevlere ait bentlere, kaldırılan komptrolörlüğe dair, 
görevler ilave edilmiştir, 

Madde 4. — Tasarının bu maddesi 'bakanlıklardaki danışma ve denetim birimleri bölümüne bir madde 
eklenerek «Basın ve Halkla Münasebetler Müşavirliği» kurulması amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Aynı kararnamenin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ilgili maddesi bu maddeyle «İda
rî ve Malî İşler Dairesi» olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Tasarının bu maddesi ille 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 ve 29 uncu maddeleriyle 
düzenlenmiş bulunan «Genel Sekreterlik» ve «Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı» hizmet tedahüllerinin önlenil
mesi ve hizmetlere hız kazandırılması amacıyla kaldırılmıştır. 

Madde 7. — Tasarının bu maddesi ile yeni düzenlemelerin gerektirdiği kadroların sağlanılması amacıy
la mevcut kadro sayısı içinde kalınmak kaydıyla yıl sonuna kadar kadro değişikliği imkânı getirilmektedir, 

Madde 8, 9. — Tasarının bu maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgili olup -anlamı'açıktır. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

T.B.M.M, • . 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/106; 1/500 17 . 7 . 1984 
Karar No. : 8 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca; 19 Aralık 1983 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ba
kanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 19 Haziran 1984 tari
hinde Komisyonumuza gönderilen, 13 Aralık 1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Komisyonumuzun 20, 27 ve 28 Haziran 1984 tarihli toplantı
larında, Hükümeti temsilen Devlet Personel Dairesi Başkanı da bulunduğu halde görüşülmüştür. Komisyonu
muzun 27 Haziran 1984 tarihli toplantısında iki Kanun Hükmünde Kararnameyi birleştirerek görüşme kararı 
alınmış ve görüşmelere devam edilmiştir. 

Komisyonumuz, Anayasanın 113 üncü maddesine uygun olarak Bakanlıkların kanunla kurulması, kuruluş 
kanunlarının ise «çerçeve kanun» niteliğindeki bir kanun esaslarına uygun olarak düzenlenmesi amacıyla ge
tirilen her iki Kanun Hükmünde Kararnameyi olumlu bulmuş ve maddelerinin görüşülmesini kabul etmiştir. 

Komisyonumuz görüşmelerinde 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi esas almış, bu kararnamenin 
bazı maddelerini değiştiren, bazı maddelerini kaldıran 202 sayılı Kararnameyi de ilgili maddeler de dikkate 
alarak görüşmelerini tamamlamıştır. 

Komisyonumuz, Kanun Hükmünde Kararnamelerin kanunlaşacağını gözönüne alarak madde metinlerinde 
geçen tüm «Kanun Hükmünde Kararname» ibarelerini «kanun» olarak değiştirmiştir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi, 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
bütün Bakanlık ve diğer kamu kuruluşlarında mevcut genel sekreterlikleri kaldırmış olması nedeniyle idare
de birlik ve kadro unvanlarındaki sadeleşme ve standardizasyonun sağlanması amacıyla (e) bendinin değişti
rilmesiyle kabul edilmiştir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 
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174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi, 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 1 maddesinin getirdiği değişiklik dikkate alınarak birinci fıkraya bütçe sistemimizde yer alan «özel büt
çeli» kuruluşların da eklenmesiyle kabul edilmiştir. "" ") 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi, 18 Haziran 1984 tarihinde yürürlüğe konu
lan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen kamu iktisadî teşebbüslerinin statü ile müessese ha
linde teşkilatlanabilmeleri esası dikkate alınarak ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü mad
desi ile de paralellik sağlamak amacıyla madde metnine «veya statü ile» ibaresinin eklenmesiyle kabul edil
miştir. 

202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile değiştirilen 12 nci madde, Komisyonumuz
ca görüşmelere esas alınmış, ancak maddenin birinci fıkrasının (d) bendi «Bakanlık Müşavirleri» başlıklı 27 
nci maddede yapılan değişikliğe uygun olarak- çıkarılmış, maddenin ikinci fıkrası olarak yeniden düzenlen
miştir. Ayrıca, maddenin birinci ve üçüncü fıkralarındaki «kurulur» ibaresi idareye esneklik getirmek ve fık
rada yazılı «ihtiyaca» kelimesi ile uyum sağlamak maksadıyla «kurulabilir» şeklinde değiştirilmiştir. 

2G2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile yeniden düzenlenen 13 ve 14 üncü madde
ler ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 nci maddesi, (k) bendinden, hükümetçe 202 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile «geliştirme»nin bu dairenin görevlerinden çıkartılmış olması ve Komisyonumuzca 
da bu açıklama uygun görüldüğünden «geliştirme» kelimesinin çıkartılmasıyla kabul edilmiştir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi, Bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlarının mer
kez teşkilatlarının kuruluşlarında belirlenen ilke ve esaslara paralel olarak tedvini maksadıyla ve bu düzenle
menin kod bir kanun olacağı gözönünde bulundurularak uygulamada kolaybk ve bir bütünlük sağlamak 
üzere (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinin eklenmesi, maddenin birinci fıkrasına, taşra teşkilatının -ku
rulmasında da bu çerçeve kanunun uygulanacağını belirtmek üzere «bu kanunla birlikte» deyiminin eklenme
si, maddenin başlığının da «Taşra Teşkilatına İlişkin Usul ve Esaslar» şeklinde düzenlenmesiyle kabul edil
miştir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştiı-. 
19 uncu maddesi ise, 11 inci ve 14 üncü maddelerde yapılan değişikliğe uygun olarak maddenin birinci fık

rasına «veya statülerine» ibaresinin eklenmesiyle kabul edinıiştir, 
174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile yeniden düzenlenen 24 üncü madde Ko

misyonumuzca esas alınmış, (c) bendine cümleye açıklık kazandırılmak için «insan» ibaresinden sonra «gücü 
ile» ibaresinin eklenmesiyle kabul edilmiştir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi aynen Ikabul edilmiştir. 
202 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen ek madde, Komisyonumuzca 26 nci madde olarak ay

nen kabul edilmiştir. 
174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 nci maddesi, bakanlık müşavirlerini'n özel yetenekli kişiler

den seçilebilmesini ve gerekli olup olmadığının tetkikini sağlayacak şekilde yapılan düzeltmeyle 27 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi, (d) bendinin cümlenin daha uyumlu şekilde 
yeniden düzenlenmesiyle «Balkanın vereceği diğer görevleri yapmak» şeklinde 28 inci madde olarak kabul edil
miştir. 

202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nci maddesi ile kaldırılması önerilen 28 ve 29 uncu mad
deler Komisyonumuzca da uygun görülerek metinden çıkarılmıştır. 

202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile yeniden düzenlenen 30 uncu madde 29 uncu 
madde olarak, ve (ı) bendi, cümlede uyumu sağlamak bakımından «müsteşarca» kelimesi «müsteşar tarafın
dan» şeklinde düzeltilerek kabul edilmiştir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi, 30 uncu madde olarak, 32 nci maddesi, 31 in
ci madde olarak, 33 üncü maddesi, 32 nci madde olarak, 34 üncü maddesi, 33 üncü madde olarak, 35 inci 
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maddesi, 34 üncü madde olarak, 36 ncı maddesi, 35 inci madde olarak, 37 nci maddesi, 36 ncı madde olarak ve 
38 inci maddesi, 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesi yetki devrinin yazılı yapılmasını belirtecek 
şekilde yapılan düzeltmeyle 38 inci. madde olarak, 40 inci madde cümlenin anlamım düzeltmek için «veya» 
ibaresinin eklenmesiyle 39 uncu madde olarak, 41 inci madde, ikinci fıkraya açıklık getirmek için «genel hü
kümler» yerine «kanunla» ibaresinin konulması suretiyle 40 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi 41 inci madde olarak, 43 üncü maddesi 42 nci 
madde olarak, 44 üncü maddesi 43 üncü madde olarak, 45 inci maddesi 44 üncü madde olarak ve 46 ncı mad
desi 45 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1, 3 ve 4 üncü maddeleri ile 202 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile getirilen geçici 5 inci madde aynen, geçici 2 nci madde ise Bakanlar Kurulunun kararı ile 
yönetmelik çıkarılamayacağı görüşüyle, teklifi yapan bakanlığın yönetmeliği çıkarmasını sağlayacak düzelt
me yapılarak kabul edilmiştir, 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğü düzenleyen 47 nci maddesi 46 ncı madde, yürüt
meyi düzenleyen 48 inci maddesi de 47 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveli de aynen kabul etmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

BaşkanvekJli 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

38 inci maddeye muhalifim. 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Yetki devrinin yazılı olımaısı 
şartına muhalifim. 

Adana 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Kemal Özer 

istanbul 

Üye 
Rıfat Bayazit 

10 uncu madde ile geçici 1 Mel 
(maddeye muhalifim gerekçesi 

ayrıca sözlü olarak açıklanacaktır. 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Sabri öğünç 

38 inci maddedeki yetki devrinin 
yalnız yazılı olma şartına 

muhalifim. 
Niğde 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Osman Bahadır 

10 uncu madde ile geçici birinci 
maddeye muhalifim. Gerekçe 

yazılacaktır. 
Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanakların Kunduş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Baza Maddelerinin KaJrtırrimiMi ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 

Karar sayısı : KHK/202 
174 saydı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinde değişiklik yapılması, 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı 

Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.0 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştkilmiştir. 

«Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren anahizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı 
olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayn bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçei kuruluş
lardır.» 

MADDE 2. — 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12, 13 ve 14 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmıiştir. 

«Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri 

Madde 12. — Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri kurulur. 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık müşavirleri, 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri 

kurulur : 
a) Teftiş Kurulu, 
b) Hukuk Müşavirliği, 

c) Ayrıca gerekli görülen hallerde Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.» 
«Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatındaki yardımcı birimler : 

Madde 13. — Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki yardımcı birimler kurulur. 
a) Personel Genel Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı, 
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
c) idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) özel Kalem Müdürlüğü, 

Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki yardımcı birimler kurulur, 
a) Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Şubesi Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı, 
e) Savunma Uzmanlığı, 
İhtiyaca göre bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında birinci ve ikinci fıkralarda sayılanların dı

şında da yardımcı birimler kurulabilir.» 
«İlgili kuruluşların danışma, denetim ve yardımcı birimleri 

Madde 14. — İlgili kuruluşlarda hizmet özellikleriıne göre hangi danışma, denetim ve yardımcı birimlerin 
kurulacağı bu kuruluşların kuruluş kanunu veya statülerinde belirlenir,» 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Madde 24. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurutu Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve millî 

güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi açin çalışma esaslarım tespit etmek, 
bu esaslara uygun olarak bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü
len hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağla
mak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet- ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve mal
zeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere bakanlık bütçe
sini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını 'hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerdeli istatistikleri 
toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, 
bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık 
veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metot hiz
metlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma prog
ramlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, " • ' • . ' 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırıma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetlileri yürütmek.» 

MADDE 4. — 174 sayılı Kanun Hükmünde Karar namenin «Danışma ve denetim birimleriyle ilgili dördün
cü bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir. 

«Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

EK MADDE — Bakanlıklarda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin 
belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil 
edilebilir.» 

MADDE 5. — 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
- mistir. 

«İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
Madde 30. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarını ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

e) Sosyali tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailderinin sağlık Mzmetlerinıden yararlanmalarım sağlamak, 
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, 
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın 

İç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
ı) Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
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j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara «ait önemli not ve tutanak
ları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
1) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.» 

MADDE 6, — 13.12.1983 tarihli ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 ve 29 uncu maddeleri 
kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde ek-

«GEÇİCt MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.1984 
tarihine kadar, Başbakanlık ve bakanlıklarla bağlı kuruluşların da mevcut kadrolarda artış yapılmamak kay
dıyla 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre sınıf, unvan 
ve derece değişikliği yapılabilir.» 

MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. özdağlar 

Millî Savunma Bakam 
Z.ı Yavuztürk 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

. Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

' Devlet Bakam' 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Duşişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maıliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamı 
M. Aydm 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. V. 
Af. Aydın 

Milî Eğilim Gençlik ve Spor Bakam 
Af. V. Dinçerler 

Ulaştırana Bakam 
V. Ataspy 

Sanayi ve Ticaret Bakam: V. 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbag 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 
Kamın Hükmünde Kararname 

Karar Sayı : KHK/174 
Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarının tespiti; 

17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetki
ye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 13.12.1983 tari
hinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
menin amacı, kamu hizmetlerinin düzenli, süratti, et
kili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi 
için bakanlıkların kurulmasına, teşkilat, görev ve yet
kilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me, Millî Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkla
rın merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve il
gili kuruluşlarını kapsar. 

İKİNCİ KISIM 
Teşkilat Yapısı, Kuruluş, Esas ve Usûller, Görevler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat Yapısı 

Bakanlıkların kurulması 

MADDE 3. — Bakanlıkların kurulması, kaldırıl
ması, mevcut bakanlıkların bölünmesi veya birleşti
rilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatı 
bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre 
düzenlenir. 

Bu düzenlemede, uyulması zorunlu esaslar şunlar
dır : 

ANAYASA KAMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Bakanlıkların Kuruluş ve 'Görev Esasları Hakkında 
174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 
Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin , Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu hizmelt-
lıerinin düzeni; süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir 
şekilidle yürütülebilmesi içlin bakanlıklarım kurulmasına, 
teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkim esas ye usulleri 
düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Mtilllî Savunma Bakan
lığı hariç diğer bakanlıkların merkez, taşra, yurt dışı 
teşkilaltları ile bağlı ve ilıgol 'kuruluşlarımı kapsar. 

İKİNCİ KISIM 
Teşkilat Yapısı, Kuruluş, Esas VB Usuller, Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat Yapısu 

Bakanlıkların kurulması 

(MADDE 3. —:. Bakanlıkların kurulması, kattrıl-
ması, mevcut bakanlıklarım' bölünmesi veya birlıeşti-
rilimıesi, bakanlıklarım görevleri, yetkileri ve teşkilatı 
bu Kanun esaslarına göre düzenlenilir. 

IBu düzeMiernıede uyulması zorunlu esaslar şunlar
dır: 
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a) idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. 
Teşkilatlanmada görev ve yetkilerin tespitinde bu bü
tünlük bozulamaz. 

b) (Bakanlikların kuruluş ve teşkilatlanmalarında 
eitkiLi bir idare, ıjş bölümü» kontrol ve koordinasyonun 
sağlanması esastır. 

e) Aynı ve benzer hizmet veya görevlerin tek 
bir bakanlık tarafından veya sorumluluğunda yürü
tülmesi, atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi 
esastır. 

Devlet bakanları 

MADDE 4. — Başbakana yardım etmek, Bakan
lar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem 
ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden 
istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cum
hurbaşkanının onayı ili© devlet bakanları görevlendi
rilebilir. 

a) Devlet bakanları Başbakan tarafından verile
cek görevleri yerine getirirler. 

Devlet bakanlarının sayısı yediyi geçemez. 
c) Devlet bakanlarından en çok ikisi Başbakan 

yardımcısı olarak görevlendirilebilir. 
d) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci 

maddesinde belirtilen bakanlık ilgili kuruluşları, Baş
bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Baş
bakanlıkla veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilebilir. 

e) Devlet bakanı ve Başbakan yardımcıları ile 
devlet bakanlarına bağlı danışma, denetim ve büro 
hizmetlerini yürütmek üzere birer genel sekreterlik 
kurulur ve bunların kadroları Başbakanlık kadro cet
velinde gösterilir. 

Bakanlıkların temel kuruluşları 

MADDE 5. — Bakanlıklar, merkez teşkilatı ile 
ihtiyaca göre kurulan taşra ve yurt dışı teşkilatından 
ve bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. 

Bakanlık merkez teşkilatı 

MADDE 6. — Bakanlık merkez teşkilatı, bakan
lığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, bu hiz
metlerle ilgili amaç ve politika tayini, planlama, kay
nakları düzenleme ve sağlama, koordinasyon, göze
tim ve takip, idareyi geliştirme ve denetim gibi gö
revleri yerine getirmek üzere aşağıdaki birimlerden 
meydana gelecek şekilde düzenlenir^ 
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a) idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. 
Teşkilatlanmada görev ve yetiklerin tespitinde bu 
bütünlük bozulamaz. 

b) IBaikanlılkların kuruluş ve teşkiılatlaınımalarında 
etlklilli bir idare, iş bölümü, kontrol ve koordinasyonun 
sağlanması esastır. 

c) Aynı ve benzer hizmet veya görevlerin tek bir 
bakanlık tarafından veya sorumluluğunda yürütül
mesi, atıl kapasite ve kaıynak israfının önlenmesi 
esaıstor. 

Devlet Bakanları 

MADDE 4. — Başbakana yardım etmek, Bakanlar 
Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve 
öncelik taşaıyaın konularda tecrübe ve bilgilerinden 
tösjtıifade edtiilimek amacıyla Başbakanın teklifli ve Cum
hurbaşkanının onayı ile Devlet Balkanları görevlendiri-
l « r . 

a) Devlet Bakanları, Başbakanı tarafından verile
cek görevleri yerine getirirler, 

b) Devlet Bakanlarımın sayısı yediyi geçemez, 
e) Devlet Bakanılarından en çok ükfei Başbakan 

Yardımcısı olarak görevlenldirilebiMr. 
d) IBu Kanunun 11 inci madldieslindıe belirtilen 

bakanlık iljgili kuruluşları, Başbakan'})» teklifi ve Cum-
hurbaşkanınıın onayı ile, Başbakanlıkla veya diğer 
Bakanlıklarla iUgilendiriılebillir. 

e) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile 
Devlet Bakanlarımın danışma ve büro hlizmetlerinii 
yürütecek personelle ait kadrolar Başbakanlık kadro 
cetvelimde gösterilir. 

Bakanlıkların temel kuruluşları 

MADDE 5. — 174 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 5 inci maıdldesC aynıen kabul edüloılişıtir. 

Bakanlık merkez [teşkilatı 

MADDE 6. — 174 sayıl* Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 6 ncı maddesi aynen kabul edlilmıişitir. 
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a) Bakanlıkların hizmet ve görev alanlarına gi
ren faaliyetlerini yürüten anahizmet birimleri, 

b) Bakana ve anahizmet birimleri ile bağlı ve 
ilgili! kuruluşlara istişarî mahiyette yardımcı olan tek
nik, idarî, hukukî ve malî konulanda faaliyette bulu
nan danışma ve denetim birimleri, 

c) Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her 
bakanlıkta zorunlu olarak yürütülmesi gereken idarî, 
malî, güvenlik ve sivil savunma gibi hizmetleri yeri
ne getirmekle görevli yardımcı birimler. 

Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri 

MADDE 7. — Bakanliklarm yürütmekten sorum
lu oldukları hizmet ve görevlerden bağlı kuruluş ku
rulmasını gerektirmeyenler, bakanlığın merkez teşki
latı bünyesinde kurulan anahizmet birimlerince yeri
ne getirilir. 

Anahizmet birimleri her bakanlığın hizmet ve gö
rev özelliklerine ve alanlarıma göre, bu bakanlıklara 
ait kuruluş kanunlarıyla düzenlenir. 

Bakanlık taşra teşkilatı 

MADDE 8. — Bakanlığın kuruluş amaçlarını 
gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri 
vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşki
latı, ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların tamamın
dan veya birkaçından meydana gelecek şekilde dü
zenlenir. 

a) Bölge valisine bağlı bölge kuruluşları, 
b) ÎI valisine bağlı il kuruluşları, 
c) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, 
d) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları, 

Bakanlık yurt dışı teşkilatı 

IMADDE 9. — Bakanlık yurt dışı teşkilatı; yurt 
dışında sürekli veya geçici görev yapan, hizmet gerek
lerine ve ihtiyaçlarına göre kurulan aşağıdaki kuru
luşlardan meydana gelir.' 

a) Dış temsilcilik niteliğindeki diplomatik tem
silcilikler ve konsolosluklar, 

b) Dış temsilcilikler bünyesindeki ihtisas birim
leri, 

c) Dış temsilcilik niteliğinde olmayan yurt dışı 
teşkilatı. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bakanlık merkez teşkilatı fanahizmet birimleri 

MADDE 7. — 174 sayınlı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 7 nei maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Bakanlık \taşra\teşkilatı 

ıMADDE 8. — 174 sayılı Kanun Hükmümde Ka
rarnamenin 8 indi madldesJi aynen kaJÖul edilmiştik. 

Bakanîık yurt dışı teşkilatı 

MADDE 9. — 174 sayiı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 9 uncu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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Bakanlık bağlı kuruluşları 

MADDE 10. — Bağlı kuruluşlar bakanlığın hiz
met ve görev alanına giren anahizmetleri yürütmek 
üzere, bakanlığa bağlı olarak özel: kanunla kurulan, 
genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli 
kuruluşlardır. 

Bağlı kuruluşlar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca gö
re kurulan taşra teşkilatından meydana gelecek şekil
de düzenlenir. 

Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve ilçe 
kuruluşları şeklinde veya doğrudan kendine bağlı ola
rak kurulabilir. 

Bakanlık ilgili kuruluşları 

MADDE 11. — İlgili kuruluşlar; özel kanunla 
kurulan, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İk
tisadî kuruluşları ile bunların müessese, ortaklık ve 
iştirakleri veya özel hukukî, malî ve idarî statüye ta
bi, hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları 
şeklinde düzenlenir. Bu kuruluşların ilgili olduğu ba
kardık bu Kanun Hükmünde Kararnamenin koyduğu 
usule göre belirlenir. 

Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatın
daki danışma ve denetim birimleri I 

MADDE 12. — Bakanlık merkez teşkilatında ih
tiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri 
kurulur. 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Geliştkme, Planlama ve Koordi

nasyon Kurulu Başkanlığı, I 
c) Hukuk MüşavMiği, 
d) Bakanlık müşavirleri. 
Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında I 

ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri I 
kurulur : I 

a) Teftiş Kurulu, 
h) Hukuk Müşavirliği, I 
e) Ayrıca gerekli görülen hallerde Araştırma, I 

Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Baş- I 
kanlığı. I 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bakanlık bağlı kuruluşları 

MADDE 10. — IBağlı kuruluşlar bakanlığın hiz
met ve görev alanına giren anahizmetleri yürütmek 
üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, 
genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli ve
ya özel bütçeli kuruluşlardır. 

Bağlı kuruluşlar, merkez ''teşkilâtı ile ihtiyaca göre 
kurulan taşra teşkilatından meydana gelecek şekilde 
düzenlenir. 

Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve il
çe kuruluşları şeklinde veya doğrudan kendine bağlı 
olarak kurulabilir. 

Bakanlık ilgili kuruluşları 

MADDE 11. — İlgili kuruluşlar; özel kanun ve
ya statü ile (kurulan, ifctîsaidî devlet teşekkülleri ve 
kamu iktisadî kuruluşları ile bunların müessese, or
taklık ve iştirakleri veya özel hukukî, malî ve idarî 
statüye tabi, hizmet bakımından yerinden yönetim ku
ruluşları şeklinde düzenlenir. IBu kuruluşların ilgili 
olduğu bakanlık bu Kanunun koyduğu usule göre 
belirlenir. 

Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatın
daki danışma ve denetim birimleri 

MADDE 12. — Bakanlık merkez teşkilatında ihti
yaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri 
kurulabilir. 

a) Teftiş Kurudu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Ku

rulu Başkanlığı, 
e) Hukuk MüşavMiği, 
d) Basın ve Halkla dlişkifer MüşavMiği 
Gerekli görülen hallerde 27 noi madde esatsları da

hilinde bakanlık müşavirleri ihdas edilebilir. 
Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında 

ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri 
kurulabilir. 

a) Teftiş Kurulu, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Ayrıca gerelkli 'görülen hallerde Araştırma, 

Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
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Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatın
daki yardımcı birimler 

MADDE 13. — Bakardık merkez teşkilatında ih
tiyaca göre aşağıdaki yardımcı birimler kurulur : 

a) Personel Genel Müdürlüğü veya Dairesi Baş
kanlığı, 

b) Kotmptrolörlük Dairesi Başkanlığı, 
c) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
e) Genel Sekreterlik, 
f) Savunma Sekreterliği, 
g) özel Kalem Müdürlüğü. 
Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında 

ihtiyaca göre aşağıdaki yardımcı birimler kurulur. 
a) Genel Sekreterlik, 
b) Komptralörlük Şubesi Müdürlüğü veya Daire

si Başkanlığı, 
c) Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü veya 

Dairesi Başkanlığı, 
d) Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü veya 

Dairesi Başkanlığı, 
e) Savunma Uzmanlığı. 
ihtiyaca göre bakanlık ve bağlı kuruluşların mer

kez teşkilatında bMnci ve ikinci fücralarda sayılanla
rın dışında da yardımcı birimler kurulabilir. 

İlgili kuruluşların danışma, denetim ve yardımcı 
birimleri 

MADDE 14. — İlgili kuruluşlarda hizmet özellik
lerine göre hangi danışma, denetim ve yardımcı bi
rimlerin kurulacağı bu kuruluşların kuruluş kanunla
rında belirlenir. 

Hiyerarşik kademeler ve birim unvanları 

MADDE 15. — Bakanlık merkez, taşra, yurt dı
şı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerar
şik 'kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan 
farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla, aşağıdaki şekil
de düzenlenir. 

a) Bakanlık merkez teşkilatında : 
1. Müsteşarlık, 
2. Müsteşarlığa bağlı Genel Müdürlük, Kurul 

Başkanlığı veya Daire Başkanlığı, 
3. Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına 

bağlı Daire Başkanlığı, 
4. Şube Müdürlüğü, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatın
daki yardımcı birimler 

MADDE 13. — 202 ısayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin 2 nci maddesi ile değiştirilen 13 üncü 
madde aynen kabul ©dimişftir. 

İlgili kuruluşların danışma, denetim ve yardımcı 
birimleri 

MADDE 14. — 2Ö2 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 2 nci malddesi iie değiştirilen 14 üncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Hiyerarşik kademeler ve birim unvanları 

MADDE 15. — 174 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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5. 
b) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
c) 

İhtiyaca göre kurulacak şeflik. 
Bağlı kuruluşlarda : 
Genel Müdürlük, 
Daire Başkanlığı, 
Şube Müdürlüğü, 
Şeflik, 
Memurluk. "m 

İlgili kuruluşlarda özel kanunlarında gösteril-
diği şekilde düzenlenir. 

d) 
1. 
2. 
3. 
4. 
e) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
f) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
g) 

Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında : 
Bölge Valisi, 
Bölge Müdürlüğü, 
Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik, 
Şeflik veya Mühendislik. 
Taşra teşkilatı il kuruluşlarında : 
Vali, 
İl Müdürlüğü, 
Şube Müdürlüğü, 
Şeflik, 
Memurluk. 
Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında : 
Kaymakam, 
ilçe Müdürlüğü, 
ihtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü, 
Şeflik, 
Memurluk. 
Yurt dışı teşkilatında; kamu kurum ve kuru-

huşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hük
münde Kararname esaslarına göre düzenlenir, 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilatlanma Esas ve Usulleri 

Bakanlık merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuru
luşlarının düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller 

MADDE 16. — Bakanlık merkez teşkilatı ile ba
kanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde aşağıda
ki esas ve usuller uygulanır. 

a) Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı, 
danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, 
kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla 
düzenlenir. 

b) Diğer; daire başkanlikları ile şube müdürlük
leri hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu Karan ile kurulur, kaldırı
lır, aynı bakanlık içerisinde veya bakanlıklar arasın
daki bağlantısı değiştirilir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ »BÖLÜM 
Teşkilatlanma Esas ve Usulleri 

Bakanlık merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuru
luşlarının düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller 

'MADDE 16. — Bakanlık tnerkez teşkilatı ile ba
kanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde aşağı
daki esas ve usuller uygulanır. 

a) Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı, 
danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, 
kaldırılması, görev, yetki ve sorumluluklan kanunla 
düzenlenir. 

b) Diğer daire başkanlıkları ile şube müdürlük
leri hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi 
özerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırı
lır, aynı Bakanlık içerisinde veya (Bakanlıklar adasın
daki bağlantısı değiştirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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c) Şeflik ve memurluklar 'ilgili hizmet birimi ve
ya kuruluşun teklifi üzerin© bakanlık onayı ile kuru
lur. 

d) Bir bakanlıkta birden fazla müsteşarlık kuru
lamaz. 

e) Bağlı kuruluşu ve taşra teşkilatı bulunan veya 
yürütmekle sorumlu oldukları hizmetler en az üç 
daire başkanlığı kurulmasını gerektiren anahizmet 
birimleri genel müdürlük; diğer anahizmet Milimleri 
daire başkanlığı şeklinde teşıkjlanlandırılabilir. 

f) Bakanlık bağlı kuruluşları eliyle yürütülen hiz
metler için bakanlık merkez teşkilatında ayrıca genel 
müdürlük düzeyinde anahizmet birimö; kurulamaz. 
Ancak bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının bakan
lıktaki iş v© münasebetlerini yürütmek üzere bakan
lık merkez teşkilatında birim kurulabilir. 

g) Danışma, denetim ve yardımcı birimler, özd
ük gösteren bakanlıklarda personeli birimi hariç, ge
nel müdürlük şeklinde teşfcilatlandırılamazlar. 

h) Bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet bi
rimi şube müdürlüğüdür. Ancak şube müdürlüklerin
ce yürütülen 'hizmetlerin kapsam ve özelliklerinin ge
rektirmesi hallinde şeflik de kurulabilir. 

i) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkila
tında 15 inci maddenin (a) ve (b) bendinde gösterilen
ler dışında hiyerarşik kademe teşkil edilemez. Ancak 
bağlı olan birim miktarı esas alınmak kaydıyla müs
teşar, genel müdür ve anahizmet birimi niteliğindeki 
dairelerin başkanları için iki yardımcı kadrosu ihdas 
edilebilir. Zorunlu hallerde ilgili bakanlığın teklifi üze
rine ortak kararname ile müsteşar yardımcılarının ve 
genel müdür yardımcılarının sayısı beşe kadar çıka
rılabilir. 

j) Görev ve hizmetin nitelik ve niceliğine göre 
en az üç şube müdürlüğü bulunmadıkça daire başkan
lığı, en az üç daire başkanlığı bulunmadıkça genel 
müdürlük kurulamaz. Şubeler ihtiyaca göre şefliklere 
ve memurluklara bölünebilir. 

k) Araştırma, Geliştirme, Planlamave Koordinas
yon Kurulu Başkanlıklarında kurula verilen görevler 
Başkanlığa bağlı olarak kurulacak birimlerce yürü
tülür. 

Taşra teşkilatına ilişkin esaslar 

MADDE 17. — Bakardık ve bağlı kuruluşlarının 
taşra* teşkilatı, teşkilat kanunları, ti İdaresi Kanunu, 

18 — 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

e) Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi 
veya kuruluşun teklifi üzerine Bakanlık onayı ile ku
rulur. 

d) Bir bakanlıkta birden 'fazla müteşariık kuru
lamaz. 

e) Bağlı kuruluşu ve taşra teşkilatı bulunan ve
ya yürütmekıl'e sorumlu oldukları hizmetler en az üç 
daire 'başkanlığı kurulmasını gerektiren anahizımet bi
rimleri 'genel müdürlük diğer anahizme't •birimleri 
daire başkanlığı şek'l'inlde teşkilafclandırılabilir. 

• f) 'Bakanlık 'bağlı • kuruluşları eliyle yürütülen 
hizmetler için bakanlık merkez teşkilatında ayrıca 
genel müdürlük düzeyinde anahizmet 'birimi kurula
maz. Ancak 'bakanlık bağlı ve İlgili kuruluşlarının 
bakanlıktaki iş ve münasebetlerini yürütmek üzere 
bakanlık merkez teşkilatında birim kurulabilir. 

•g) Danışma, denetim ve yardımcı birimler, özel
lik gösteren bakanlıklarda personel birimi hariç, ge
nel müdürlük şeklinde teşkllatlandırılamazlar. 

h) (Bakanlık merîcez teşkilatının esas hizmet bi
rimi şube müdürlüğüdür. Ancak şube (müdürlükle
rince yürütülen hizmetterin kapsam ve özelliklerinin 
gerektirmesi halinde şeflik de kurulabilir. 

i) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkila
tında 15 inci maddenin (a) ve ı(b) ben/dinde gösterilen
ler dışında hiyerarşik kademe teşkil edilemez. Ancak 
bağlı olan birim miktarı esas alınmak kaydıyla müs
teşar, genel müdür ve anahizmet birimi niteliğinde
ki dairelerin başkanları için iki yardımcı kadrosu ih
das edilebilir. Zorunlu hallerde ilgili bakanlığın tek
lifi üzerine ortak kararname ile müsteşar yardımcıla
rının ve genel müdür yardımcılarının sayı'sı beşe ka
dar çıkarılabilir. 

j) Görev ve hizmetin nitelik ve niceliğine göre 
en az üç şube müdürlüğü bulunmadıkça daire baş
kanlığı, ©n az üç daire başkanlığı bulunmadıkça ge
nel müdürlük kurulamaz. Şubeler ihtiyaca göre şef
liklere ve memurluklara bölünebilir. 

k) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Ku
rulu Başkanlıklarında Kurula verilen 'görevler Baş
kanlığa bağlı olarak kurulacak birimlerce yürütülür. 

Taşra teşkilatına ilişkin usul ve esaslar 

'MADDE 17. — Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 
taşra teşkilaitı, bu IKanunla birlikte teşkilat kanunla
rı, 11 İdaresi Kanunu, /Bölge Valiliği Hakkında Ka-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) » 
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Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Karar- I 
name ile belirlenen esas ve usullere göre kurulur. I 

Taşra teşkilatının kurulmasında aşağıda belirtilen 
esaslara uyulur : I 

a) Bölge, il ve ilçe kuruluşları görev ve hizmet I 
alanlarının sosyal ekonomik özelliklerine, demogra- I 
fik ve eoğrafik durumuna, görev ve hizmetlerin nite- I 
liklerine ve ihtiyaca göre farklı tip ve statüde kurula- I 
bilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. 

b) Bakanlıkların ve bağlı kuruluşların, bölge, I 
il ve ilçelerde, bakanlık veya bağlı kuruluşu temsil 
edecek şekilde tek bir taşra teşkilatı kurmaları esas- I 
tır. Ancak bu şekilde teşkilat kurmanın ekonomik ol- I 
maması, hizmetlerin mahiyet itibariyle tek bir il ku- l 
ruluşu bünyesinde birleştirilmesine imkân bulunma- I 
ması veya başarılı ve verimli çalışmaları görülen taş
ra birimlerinin aynen muhafaza edilebilmesi gibi ge
rekçelerle bakanlıkların anahizmet birimleri ve bağlı 
kuruluşları, Bölge Valiliği Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamede gösterilen esas ve usullere uya
rak ayrı il ve ilçe müdürlükleri de kurulabilir. Bu şe
kilde kurulan il ve ilçe müdürlüklerinin görev, yetki 
ve sorumlulukları birbirleriyle ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ile ilişkileri kuruluş kararnamesinde I 
gösterilir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

nun Hükmünde Kararname ile belirlenen esas ve 
usullere göre kurulur. 

Taşra teşkilatının kurulmasında aşağıdaki belir
tilen esaslara uyulur: 

a) Bölge, il ve ilçe kuruluşları görev ve hizmet 
alanlarının sosyal ekonomik özelliklerine, (demogra
fik ve eoğrafik durumuna, görev ve hizmetlerin nite
liklerine ve ihtiyaca göre farklı tip ve statüde kurula
bilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. 

b) Bakanlıkların ve bağlı kuruluşların, bölge, il 
ve ilçelerde, bakanlık veya bağlı kuruluşu temsil ede
cek şekilde tek bir taşra 'teşkilatı kurmaları esastır. 
Ancak bu sekide 'teşkilat kurmanın ekonomik ol
maması, (hizmetlerim mahiyet itibariyle tek bir il ku
ruluşu bünyesinde birleştirilmesine imkân bulunma
ması veya başarılı ve verimli çalışmaları görülen 
taşra birimlerinin' aynen muhafaza edilebilmesi gi
bi gerekçelerle bakanlıkların anahizmet birimleri 
ve bağlı kuruluşları, bölge valiliği hakkındaki ka
nun hükmünde kararnamede gösterilen esas ve usul
lere uyarak ayrı il ve ilçe müdürlükleri de kura
bilirler. .Bu şekilde kurulan il ve ilçe müdürlükleri
nin görev, yetki ve sorumlulukları birbirleriyle ve di
ğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri kuruluş 
kararnamesinde (gösterilir, 

c) Merkezî idarenin taşra teşkilatı kurma yetki
si kurum ve kuruluşların kenidli kanunlarında belirti
lir. Kanunlarında bu konuda açıkça yetki bulunma
yan bir kurum veya kuruluş taşra teşkilatı kura
maz, 

d) Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra te-
killatı ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre böl
ge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkila
tının teklifi üzerine Devlet Planlama Teşkilatı ile 
Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak Ba
kamlar Kurulu kararı ile kurulur, kaldırılır veya de
ğiştirilir, 

e) Ülke düzeyinde yerine getirilmesi gereken 
hizmetler için, taşra teşkilatınım il ve ilçe kuruluşu şek
linde düzenlenmesi esastır. Ancak, bu hizmet alan
larında bölgedeki illerin itamamına destek sağlayacak 
nitelikte bölge kuruluşları kurulabileceği gibi, bölge
nin bütün illerinde veya birkaç ilinde görev ve hiz
met yapacak şekilde de bölge kuruluşları kurulabilir, 

f) Görev veya hizmet özellikleri sebebiyle böl
ge kuruluşları ve bunların merkezlerinin bulunacağı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 113) 
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Yurt dışı teşkilatına ilişkin esaslar 

MADDE 18. — Yurt dışı teşkilatı, Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamede belirtilen esas ve usul
lere uygun olarak kurulur. 

İlgili kuruluşlara ilişkin esaslar 

MADDE 19. — İlgili kuruluşların görev, yetki ve 
sorumluluklar ile teşkilatlanmalarına ilişkin esaslar 
bu kuruluşlarla ilgili özel kanunlara göre düzenlenir. 

Yükseköğretim Kurulu ve bu kurula bağlı olanlar 
hariç, ilgili kuruluşların genel müdürlük şeklinde teş
kilatlandırılmaları esastır. 

Kurulma işlemlerinin tamamlanması 

MADDE 20. — Bakanlık merkez, taşra ve yurt 
dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların kurulma 
işlemleri, genel hükümlere göre kadro alınması ile 
tamamlanır. 

(Anayasa Komisyonunun İKabul Ettiği Metin) 

yerler ile Bölge Müdürlüklerine dahil olacak iler ku
ruluşlarına ait Bakanlar Kurulu Kararı ile belirle
nir, 

g) Kalkınma plan ve programları çerçevesinde, 
geçici taşra teşkilatı; görev veya hizmet süresi belir
tilmek şartıyla 'ilgili Bakanlığın teklifi üzerine ortak 
kararname ile kurulur. Bu Kararname Resmî Gazete
de yayımlanır ve 'bu teşkilat görevleri sona erince 
kaldırılır. Geçici taşra teşkilatının görev ve hizmet sü
relerinin uzatılması 'bu fıkradaki usule tabidir, 

h) Acil ve olağanüstü hallerde bir bakanlık, 
Başbakana bildirmek ve yukarıdaki 'fıkra esaslarına 
göre gerekli işlemleri sonradan ıtamamlaımak kaydı 
ile geçici taşra teşkilatı kurabilir, 

ı) Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarımın taşra 
teşkilatı kendi kanunlarımda belirtilen usule, kendi 
kanunlarında bir usul yok <îse bu maddedeki usule 
göre kurulur, 

Yurt dışı teşkilatına ilişkin esaslar 

'MADDE 18. — H74 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 18 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

İlgili kuruluşlara ilişkin esaslar 

MADDE 19. — llgil'i kuruluşların görev, yetki 
ve •sorumlulukları ile teşkilatlanmalarına ilişkin esas
lar bu kuruluşlarla ilgili özel kanunlarına veya sta
tülerine göre düzenlenir. 

Yü'kseköğretkn Kurulu ve bu Kurula bağlı olan
lar hariç, ilgili kuruluşların genel müdürlük şeklimde 
teşkilatlandırılmaları esastır, 

Kurulma işlemlerinin tamamlanması 

MADDE 20. — 174 sayılı (Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 20 inci malddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bakanlık Makamının Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları 

Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 21. — Bakan, bakanlık kuruluşunun en 
üst amiridir. 

Bakanlar, bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükü
metin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kal
kınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak 
yürütmekte ve bakanlığın faaliyet alanına giren konu
larda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Her bakan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve iş
lemlerinden de sorumlu olup, bakanlık merkez, taşra 
ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faa
liyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle gö
revli ve yetkilidir. 

Müsteşarın görev ve sorumlulukları 

MADDE 22. — Müsteşar, bakanın emrinde ve 
onun yardımcisı olup bakanlık hizmetlerini bakan 
adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakan
lığın amaç ve politikalarına, «kalkınma planlarına ve 
yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun ola
rak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık teftiş 
kurulu hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri 
verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. 

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütül
mesinden bakana karşı sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Danışıma ve Denetim Birimlerinin Görevleri 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 23. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, baka
nın emri veya onayı üzerine bakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar: 

a) Bakanlık teşkilatı ile bakanlığa bağlı ve ilgili 
kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili 
olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürüt
mek, 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve 
bakana sunmak, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bakanlık Makamının Görev, Yetki ve SorumluluMan 

Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 21. — 174 saydı Kanun Hükmümde 
Kararnamenin 21 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Müsteşarın görev ve sorumlulukları 

MADDE 22. — 174 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

DÜROÜtNCÜ ©ÖLÜM 
EHanışıma ve Demetim Birimlerinin Görevleri 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 23. — 174 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 23 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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c) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yap
mak. 

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

MADDE 24. — Araştırma, Geliştirme, Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun
lardır : 

a) Bakanlığa 'Hükümet programı, kalkınma plan
lan, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları! ve 
millî güvenlik siyaseti çerçevesıiınıde verilen emir ve 
(görevlerin! yerine getirtilmesi için çalışma esaslarını 
tespit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın 
anaihüzmet poltikaısunuın ve planlarının hazaırlaınması-
na yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkumma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekl 
görülen hizmet ve tedbirlerdin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, balkanın onayını aldıktan sonra Devlet 
Planlama (Teşkilatına göndermek, 

c) Bakanlık yıllık çalışma programliarını hazırla
mak, 

id) Kalkanıma plan ve programları ile bakanlık 
yıllık çalışma programlarınım uygulanmaları sırasında, 
Bakanlık teşkilatlında ortaya çıkan çözütmlenmses'i gere
ken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık 
veya bakanlıMararası seviyede giderici tedbirleri tespit 
ederek makama sunmak, organizasyon ve metot hiz
metlerini yürütmek, 

e) Planlama ve koordinasyon könuılaonria veri
len diğer görevleri yerine getirmek, 

f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Ka
nun tekliflerine ilişkin bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, 

g) Bakanlık makamınca verilen konularda araşitır-
ma ve inceleme yapmak ve diğer hizirnetlleri yürüt
mek. 

22 — 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

MADDE 24. — Araştırma, Planlama ve Koor
dinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma plan
ları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve 
millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve 
görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını 
tespit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın 
anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanması
na yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet 
Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir 
b'ir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü ile para 
ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve 
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere 
Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre 
hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazır
lamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistik
leri toplamak ye değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıl
lık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, 
Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi ge
reken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakan
lık veya bakanlıMararası seviyede giderici tedbirleri 
tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve me
tot hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında veri
len diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma 
programlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespiti
ne yardımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştır

ma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürüt
mek. 
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Hukuk Müşavirliği 

MADDE 25. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 
şunlardır: 

a) Bakanlığm diğer birimlerinden soruların hu-
Ikukî kontlar ile hukukî, mali, cezaî sonuçlar doğura
cak işlemler hakkında görüş bildirmıek, 

ıb) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmaz
lıkları önleyici hukukî tödlbkleri zamanında almak:, an
laşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak ya
pılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kamın hü-
kümllerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgıMeni 
hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalar
da bakanlık veya kuruluşu temsil etmdk, 

id) .Bakanlığıın amaçlarını d'aiha iyi garçelkleşıtlir-
mek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmalarını 
temin etmek amaoııyla gerekli hukukî teklifleri hazır
lamak ve bakana sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları, tarafından hazurtlanan veya 
diğer bakanlıklardan yahut Başfbakanlıiktöan gönderilen 
kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarım hukukî açıdan 
inceleyerek görüştenim bildirmek, 

Bakanlık müşavirleri 

'MADDE 26. — Bakanlıklarda, özel önem ve ön
celik taşıyan konulanda bakanlık makamına yardımcı 
olmak üzere bakanlık müşavirleri bulunabilir. 

Bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır. 
Bakanlık müşavirlerinin sayısı, oituzu geçmeyecek 

sekide kuruluş kanunlarında gösterilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yandımc! .Birimler 

Özel \Kaiem Müdürlüğü 

MADDE 27. — Özel Kalem Müdürlüğünün gö
revleri şunlardır: 

a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürüt
mek, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 25. — 174 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 25 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 26. — 202 sayılı Kanun hükmünde ka
rarnamenin 4 üncü maddesi ile eklenen ek madde 
26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlık Müşavirleri 

MADDE 27. — Bakanlıklarda, özel önem ve ön
celik taşıyan konularda bakanlık makamına yardım
cı olmak üzere özel yeteneği olanlardan bakanlık 
müşavirleri 'bulunabilir. 

Bakanlık ımüşavirleri bakanlık makamına bağlı
dır. 

Bakanlık müşavirlerinin gerekli olup olmadığı ve 
sayısı, otuzu geçmeyecek şekilde kuruluş kanunla
rında gösterilir. 

BESİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 28. — özel Kalem Müdürlüğünün gö
revleri şunlardır : 

a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürüt
mek, 
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ib) Balkanın her türlü protokol ve tören işlerini 
düzenlemek ve yürütmek, 

e) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, 
ağırlama, miltlî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerimi 
düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine 
etmek, 

d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak. 

Genel Sekreterlik 

MADDE 28. — Genel Sekreterliğin görevleri şun
lardır: 

a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gereken
leri bakan veya müsteşara sunmak, 

fo) Balkan ve müsteşarın direktif ve emirlerini il
gililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 

c) Süreli evraıkun zamanında işleme konmasına 
sağl'amak, 

d) Bakan ve müsteşara imzalatılması gerekli evra
kın zamanında ve yazı işleri talimatına uygun olarak 
sunulmasını sağlamak, 

e) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tu
tamakları tutmak ve yaymak, 

f) Genel evrak, arşiv ve halber merkezinin hizmet 
ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

g) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri 
planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağ
lamak, 

Ih) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yü
rütmek, 

i) Bakanilıiğiın tarihçesini hazırlamak, yıllık çalış
ma programının yürütüLmesini takip etmek, 

j) Bakan ve müsteşarca verilen diğer görevleri 
yapmak. 

Komptrölörlük Dairesi Başkanlığı 

MADDE 29. — Komptrölörlük Dairesi Başkanlı
ğının görevleri şunlardır: 

a) Hizmet ve faaliyetlerim ekonomik ve etkin 
bir şekilde yerine getirilmesi içlin insan, para ve 
malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli 
bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık 
'bütçesini plan ve program esaslanna göre hazırlamak 
ve uygulamasını takip etmek, 

b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getir
mek için gerekli i&tatislttijkleri toplamak ve değerlendir
mek, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini 
düzenLemek ve yürütmek, 

c) Balkanın ziyaret, davet, karşılama, ve uğurla
ma, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili hiz
metlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlar
la koordine etmek, 

d) Bakanın vereceği diğer görevleri yapmak. 
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c) Bafcaınılukça verilecek bütçe ve malî işler ile 
ilgili diğer hizmetleri yürütmek. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 30. — Destek Hizmetleri Dairesli Baş-
kanlığınım görevleri şunlardır: 

a) Bakanlık için gerekHi araç, gereç ve malzeme
nin temlM ile 'ilgili hizmetleri yürütmek, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek, 

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve taşıma hlizmeltlenini yapmak, 

d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile 
ilgili hizmetlerti düzenlemek ve yürütmek, 

e) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık 
hizmetleriinlden yarartanırnalarını sağlamalk, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri üsleri yapmak. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

IMADDE 31. — Personel Dairesi Başkanlığının 
görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığım insangüicü planlaması ve personel 
poillitiikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel siste
minin gelişltMımesıiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 

b) Bakanlık personellinin atama, özlük, emeklilik 
ve benzeri işlemlerini yürütmek, 

c) Eğitim dairesi olmaması halinde eğitim planı
nı hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğMm 
programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

•d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

îdarî ve Malî İsler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 29. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malze
menin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek, 

c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yü
rütmek, 

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile il
gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık 
hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gere
kenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağla
mak, 

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini 
ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, ba
kanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak, 

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tu
tanakları tutmak ve yaymak; 

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hiz
met ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

1) Bakan ve müsteşar tarafından verilecek diğer 
görevleri yapmak. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 30. — 174 sayılı Kanun hükmünde ka
rarnamenin 31 inci maddesi 30 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 32. — Eğitim Dairesi Başkanıkğıron gö
revleri şunlardır: 

a) (Bakanlıik merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile 
bağlı ve ilgili kurulukların eğitlim planını hazırlamak, 
yayınlamak ve uyigulanmıaısını takip etmek, 

Ib) Bakanllik personelli ile ilgili hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim prograrnılarını düzenlemek ve uy
gulamak. 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 33. — Savunma Sekreteriliği, özel kanu
nunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine 
getirir. 

iSavunma sekreterleri bu görevlerin yerine getiril-
ımesinde müteşara karşı sorumludur. 

Bağlı ve ilgili kuruluş birimleri 

•MADDE 34. — Balkanlık bağlı ve ilg'ilii kuruluş-
lannidaki danışma, denetimi ve yardımcı birimlerinin 
görevleri başkanlık merkez teşkilatındaki benzer birim-

ıleıtin görevleri esas ahmaraik kanunla düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
'Sorumluluk ive Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 35. — Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı 
'teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşiarıın her kademedeki 
yöneticileri yapmakla yükümlü bulunduklar* hizmet 
veya görevleri, bakanlıik emir ve direktifleri yönünde 
mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzen-
lllemıelk ve yürültmıelkten bir üst kademeye karşı sorum-
lluldur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanîvklarm 
görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 36. — Bakanlıklar analhizmet ve görev
leriyle ilgili konularda diğer balkanlılklarun ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürür
lükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak 
israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak ted
birleri almaklla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlıklar, diğer bakanlıkların hizmet alanına gi
ren konulara ilişlkin faaliyetüeninlde, Başbakanlıkça be-

(Ahayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 31. — 174 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 32 inci maddesi 31 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Savunma Sekreterliği *•< 

MADDE 32. — 174 sayılı Kanun hükmünde 
'kararnameriin 33 üncü maddesi 32 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Bağlı ve ilgili kuruluş birimleri 

MADDE 33. — 174 sayılı Kanun hükmünde ka
rarnamenin 34 üncü maddesi 33 üncü madde olarak 
aynen ka'bul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetikler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 34. — 174 sayılı Kanun hükmünde ka
rarnamenin 35 inci maddesi 34 üncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlıkla
rın görev, yetki ve /sorumluluğu 

MADDE 35. — 174 sayılı Kanun hükmünde ka
rarnamenin 36 ncı maddesi 35 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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lirlenen esaslar çerpeveslinıde ilikli bakanlıklara danış
mak Ve gerekli İşbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan 
sonımludur. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 37. — Bakanlıklar, hizmet alanlarına 
(giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağ
lamaktan sorumludur. 

Bakanlıkların düzenleme \görev ve yetkisi 
MlAIDDE 38. — Bakanlıklar, kanunla yerine ge-

ıtlirmelkile yükümlü oldukları Mzmetleri tüzük, yö-
ınâtmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli 
ve yetkilidir. 

Yetki \devri 
MADDE 39. — Bakan, müsteşar ve her kademede

ki bakanlık ve kuruluş yöneKüdleri, sınırlarını açıkça 
belirlemek şartıyla yenicilerinden bir kısmını astlarına 
devredebilir. Ancak yetki devri yetki devreden amirin 
sorumluluğunu kaldırmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sürekli kurullar 
IMADDE 40. — Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlar

da hizmetin kurul biçiminde yürütülmesi gerektiğinde, 
görevleri ve teşekkül 'tarzı kuruluş kanunlarımda diğer 
kanunlarda gösterilmek kaydıyla sürekli kurullar ku-
mlalbilir. 

Döner sermaye işletmeleri 

MADDE 41. — Bakanlıklar ile bağlı kuruluşlar 
ihtiyaç halinde döner sermaye işletmesi kurabilirler. 

Döner senmaye işletmelerimin kurulması, sermaye-
ısli, gelirleri, işleyiş ve denetimi ile ilgü esas ve usuller 
genel hükümlere göre düzenlenir. 

Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar 

MADDE 42. — Bakanlıklar ekil cetvelde gösteril
miştir. 

Her balkanılığiin merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı 
ile bağlü kuruluşları kendi kuruluş kanunlarında gös
terilir. 

Türkiye Büyük Millet M 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 36. — 174 sayılı Kanun hükmünde ka
rarnamenin 37 nci maddesi 36 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Bakanlıkların düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 37. — 174 sayılı Kanun hükmünde ka

rarnamenin 38 inci maddesi 37 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Yetki devri 
MADDE 38. — Bakan, müsteşar ve her kade

medeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğin
de sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla 
yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. An
cak yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğu
nu kaldırmaz. 

DÖRDÜNDÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sürekli kurullar 
m MADDE 39. — Bakanlıklarda ve bağlı kuruluş

larda hizmetin kurul biçiminde yürütülmesi gerekti
ğinde, görevleri ve teşekkül tarzı kuruluş kanunla
rında veya diğer kanunlarda, gösterilmek kaydıyla 
sürekli kurullar kurulabilir. 

Döner sermaye işletmeleri 

'MADDE 40. — Bakanlıklar ile bağlı kuruluşlar 
ihtiyaç halinde döner sermaye işletmesi kurabilirler. 

Döner sermaye işletmelerinin kurulması, serma
yesi, gelirleri, işleyiş ve denetimi ile ilgili esas ve 
usuller kanunla düzenlenir. 

Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar 

MADDE 41. — 174 sayılı Kanun hükmünde ka
rarnamenin 42 nci maddesi 41 inci.madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 113) 

file:///devri


— M — 
(Hükümetin Teklifi) 

Kadrolar 

•MADDE 43. — Kadroların tespit, ihdas, kulla-
nıımı ve iptali ile kadrolara ilişkin düğer hususlar 
geneli hükümlere göre düzenlenilir. 

Atama 

MADDE 44. — 23.4,1981 gün ve 2451 sayılı Ka
nun hükümlerli dışında kalan memurların atanmaları 
Balkan tarafından yapılır. Bakan bu yetlkisinıi alt 
kademelere devredebilir. 

BaikanıUik bağlı ve ilgili kuruluşlarımun kuruluş ka
nunlarında atamaya iişk'iln özel hükümler saklıdır. 

Kamu kurum ve kuruluşları personelinin bakanlık
larda görevlendirilmesi 

IMADDE 45. — Bakanlddıar kendli bağılı ve ilgfilli 
kuruluşları personelinden ihtiyaç duydülklarıtnı yatırım 
programları ve proj elerin hazırlanması gibi konularda 
ve uzmanllılk isteyen işlerde geçildi olarak süre ve 
çalışma konusu belirtüimıek şartıyla ve bakanın onayı 
ile bakanlık merkez teşkilatında görevlendirebilirler. 
Ancak bu personelin çalışma süresli altı ayı geçemez. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 46. — 13.9.1946 tarih ve 4951 sayılı 
Balkanilılkların Kuruluşu Halkkınlda Kanun ile diğer 
Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykı
rı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kamun Hükmünde 
iKararnarne uyarınca balkanlıfkların ve bağlı kuruluş
ların kuruluş kanunlarında yapılacak düzenlemeler 
'nedeniyle kadro unvanı ve derecesi değilsen veya kal
dırılan görevlilerin eslki kadrolarına aiiıt aylılk, ek 
gösterge ve her türllü zam ve tazmlinalt halkları yeni 
görevlerimde kaldılkları sürece şahıslarına bağlı olarak 
(saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 41 indi maddesinde belirtilen genel hü
kümlere Miskin düzenlemıe yapılıncaya kadar döner 
sermaye işletmeleri ilgili bakanlığın tekllifi, Maliye 
Balkanlığımım ve Sayıştayım olumlu görüşü üzerine Ba
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girecek bir yö
netmelikle düzenlenir. 

| (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kadrolar 

MADDE 42. — 174 sayılı Kanun hükmünde ka
rarnamenin 43 üncü maddesi 42 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Atama 

MADDE 43. — 174 sayılı Kanun hükmünde ka
rarnamenin 44 üncü maddesi, 43 üncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

I 

Kamu kurum ve kuruluşları personelinin bakanlık
larda görevlendirilmesi 

MADDE 44. — 174 sayılı Kanun hükmünde ka
rarnamenin 45 inci maddesi 44 üncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 45. — 13.9.1946 tarih ve 4951 sayılı 
bakanlıkların kuruluşu hakkında kanun ile diğer ka
nunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun uyarınca ba
kanlıkların ve bağlı kuruluşların kuruluş kanunların
da yapılacak düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı 
ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski 
kadrolarına ak aylık, ek gösterge ve her türlü zam 
ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sü
rece şahıslarına bağlı olaralc saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 40 ncı mad
desinde belirtilen genel hükümlere ilişkin düzenle
me yapılıncaya kadar, döner sermaye işletmeleri, il
gili bakanlığın teklifi, Maliye Bakanlığının ve Sayış-
tayın olumlu görüşü alındıktan sonra teklifi yapan 
Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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GEÇİCİ MıADDE 3. — Bakanlık teşkilatı, bu 
Kanun Hükmünde Kararname esaslarıma göre yeniden 
düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hü
kümlere göre yeni kadrolar tespit ve ifada® edilinceye 
(kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe 
girdiği taritolte uygulanmakta olan mevcut ıkadroların 
kullanımlına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yayımı tarihimde, bağlı ve ilgili kuruluş 
personeli olup, Bakanlıklarda sürekli olarak çalıştırıl
makta olanlar en geç bir yıl içinde kadrolarımın bu-
(lunldükılan kurum ve kuruluşlara iade edliliirîer veya 
Ikendi talepleri üzerine bakanlık kadrolarıma atanırlar. 

Yürürlük 

MıADDE 47. — Bu Kanuni Hükmünde Kararna
me yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 48. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

İçişleri Balkanı 
A. Tanrıyar 

İM, Eğitim Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı 
M. Aydın 

T. ve Orman B. 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

!Köy ve Koop. Balkanı 
/.. Öıdağlar 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bakanlık teşkilatı, bu Ka
nun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu 
düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kad
rolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut 
kadroların kullanımına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinde, bağlı ve ilgili kuruluş personeli olup, bakan
lıklarda sürekli olarak çalıştırılmakta olanlar en geç 
bir yıl içinde kadrolarının bulundukları kurum ve 
kuruluşlara iade edilirler veya kendi talepleri üzerine 
bakanlık kadrolarına atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 31.12.1984 tarihine kadar, 
Başbakanlık ve Bakanlıklarla bağlı kuruluşlarında 
mevcut kadrolarda artış yapılmamak kaydıyla 190 sa
yılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararname esaslarına göre sınıf, unvan ve 
derece değişikliği yapılabilir. 

Yürürlük 

MADDE 46. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Yürütme 
MADDE 47. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık Bakanı 
/. S. Giray 

Güm. ve Tek. B. 
A. M. Yılmaz 
Çalışma Balkanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Tasçıoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Tenekeci 

Kenan Evren 
Cumlhurlbaşka nı 

Millî Savunma Bakanı 
Z.ı Yavuztürk 
Maliye ©akanı 

V. Arıkan 
Ticaret Bakanı 

K, Oksay 
Ulaştırma Bakanı 

V. At as oy 
San. ve Tek. Bakanı 

H. C. Aral 
İmar ve İskân Bakanı 

S. N. Türel 
Sosyal Güv. Bakanı 
A. K. Alptemoçin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE EKLİ CETVEL 
IBlAlKIAlNLIKLAiR 

1. Adalet Bakanlığı 
2. Mlil'lî Savunma Bakanlığı 
3. 'İçişleri Bakanlığı 
4. Dıışlişleri Bakanlığı 
5. Maliye ve Gümrük Balkanlığı 
6. Millî Eğiftıkn Gençlik ve Spor Bakanlığı 
7. (Bayundurlık ve İskân Balkanlığı 
8. iSağlılk ve Soısyal Yardım Bakanlığı 
9. Ulaştırma Bakanlığı. 

10. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, 
11. Çalışma ve Soısyal Güvenlik Bakanlığı, 
12. Sanayi ve Ticaret Bakaınkğiı 
13. Enerjisi ve Talbiî Kaynalklar Balkanlığı 
14. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
CETVEL 

174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvel Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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