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80 inci Birleşim 

2 . 4 . 1 9 8 S Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem dışı konuşmalar 
1. — Artvin Milletvekili Nevzat Bıyıklı' 

nın, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile ilgili 
gündem dışı konuşması. 379:382 

" 2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
dion olayının Mersinlddki turfanda sebze ve 
meyve balhçelerine verdiği zarar konusunda 
gündem dışı konuşmiası. 382 

3. — Zonguldak Mütetivekili Muhteşem 
Vasıf Yücemin, Zoniguldalkita meydana gelen 
heyelan konusunda gündem dışı konuşması 
ve Devlet Bakam Abdullalh Tenekeci'nin ce
vabı. 382:385 

B) Tezkereler ve önergeler 385 
1. — Suudî AfalbMan'a gidecek olan Sağ

lık ve Sosyal Yardım Balkanı Mehmet Ay-
dın'rn dönüşüne kadar Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Mustafa Kalemli'nün vekillik et-

Sayfa 
376 

377 

379 

379 

Sayfa 
meşinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/762) 385:386 

V. — SEÇİMLER .386 

1. — Millî Savunma KomisyonundakJi açık 
üyeliğe seçim. 386 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 386,395 
379 

A) Sözlü sorular ve cevapları 386 

1. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Eti-
bank'ın verdiği kredilere ilişkin sözlü soruşu 
ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz TMz'in ce
vabı (6/270) 386:388 

2. — Adana Milletvekilli Nuri Korkmaz' 
in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevine son verilen kamu görevlilerine iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 388 

3. — Koruya Milletvekili Salim Erel"in, 
emekli maaşı ödeyen bankalar arasındaki 
farklı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
iBakamndan sözlü soru önergesi (6/290) 388 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, basında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği 
seminerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/294) 388:389 
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Sayfa 
5. — istanbul' Milletvekili Sabit Batum-

lu'nun, Sıkıyönetim Kanununa göre işine son 
verilen memur ve işçilerin durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın cevabı (6/296) 389:39H 

6. — Antalya Milletvekilli Kadri Alfcay' 
in, ipek ipliği ithaline ve üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/298) 391 

7. — Siirt Milîdttve'kiîi Nejdet Naci Mimar-
oğlu'nun, Sliirt ilünde sigara fabrikası kurul
masına ilişiklin sözlü sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurteebe Alptemoçin'in 
cevabı (6/300) 391:392 

8. — îs'tanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
m, bazı şirketlere verilen gemi kredilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/301) 392 

9. — izm'ir Mille'tveklili Işılay Saygm'ın, 
Buca'nın ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/302) 392 

10. — Edirne Milletvekilli MuhMiin Yıl-
dırım'ın, ayçiçeği taban fiyatına ilişkin söz
lü slorusu ve Sanayi ve Ticaret Balkanı Hü
seyin Cahit Aral'ın cevabı (6/303) 392:394 

11. — İstanbul M'illötJvdkilıi Sabit Ba-
tumlu'nun, Zürilh Başkonsolosluğu için kira
lanan binaya ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 394:395 

12. — îsitaribul Milldtvetkili Feridun Şa'kir 
öğünç'ün, komisyonlarda bulunan bazı kanun 
tdklliflerinün gündeme alınmadığına ilişkin Tür
küye Büyük Millet Meclisi Başlkanından söz
lü soru önergesi (6/3>20) 395 

I. — GEÇEN Tl 

TBMM Genel Kurulu saat 15,00'te açıldı. 
Konya Milletvekilli Haydar Koyuncu, 6136 Sayılı 

Ateşli Silalhlar Kanununun tatbik şekli ve karşılaşılan 
sorunlar ve, 

Erzurum Mlletvdk'ili Hilmi Nalbantoğlu da An-
Ikara Büyük Şehir Beledüyesinfin müsrifliği ve çalış
malarının yetersizliği; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

2 . 4 . 1985 O: 1 

Sayfa 
B) Yazılı sorular ve cevapları 395 

1. — Edirne Milefvekilli Türkân Tur
gut Anikan'ın, İstanbul - Taksiım'deki Taşkış-
la binasının bir şirkete kiraya verilmesine iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Balkanı Ah
met Kurteebe Alptemoçlin'in yazılı cevabı 
(7/351) 395:397 

2. — îçel Milletvekili Ali İhsan Elgsin'in, 
halka açık bir şirketin, THY'den kiraladığı 
yolcu uçağını seçim propagandasına talhs'its et
tiği iddiasına ilişiklin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başıbalkan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/388) 397 

3. — Erzurum Millıdtve'kü Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Karasu Deresine dö
külen atıklara ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın yazılı 
cevabı (7/416; 397:398 

4. — Ordu Milldtvdkiili Hüseyin Avni 
Sağesen1in, Ordu İli sağlık personeline iliş
kin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Mehmet Aydın'ın yazılı cevabı (7/426) 398:402 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLÜF-
LERÎYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 395 

1. — Antalya MildlJvdkili Alli Dizdaroğ-
lu'nıın, Türk Ceza Kanununun 175, İ76, 177 
ve 178 inci Maddelerıinin Değiştirilmes'ine Da
ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/1012) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) 395 

ÖZETİ 

Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin, «16.5.1984 
Tarilh ve 3006 Sayılı Kütahya İli Gediz İlçesinin 
Merkezinin Değiş'Üirilmesli Hakkındaki Kanuna İki . 
Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 
Kanun Teklifi»ni (2/167) geri aldığına dair önergesi 
okundu; İçişleri Kcimisyonunıda bulunan teklifin, İç
tüzüğün 76 ncı maddesi gereğince geri verildiği bH-
dirildt 
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lutanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, ba
kanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin (6/292) 
sözlü sorusuna Devlet Bakanı Kâzım Oksay ve, 

Diyarbakır Milletvekilli Malhmuıd Aaltunakar'ın, 
ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık öğretim 
kapsamına alınmasına ilişkin (6/299) sözlü sorusuna 
da Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler, 

Cevap verdiler, soru sahipleri de cevaba karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

İzmir Mlilletvekİli Işı'lay Saygın'ın (6/302) sözlü 
soru önergesi, soru sah'ilbi görevli olduğundan; 

îçel Milletvekii Edip özgenç'in (6/270) ve, 
Konya MilMvdkili Salim Erel'in (6/290) sözlü 

soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Adana Mille'tlve'ki Nuri Korkımaz'ın (6/279), 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/296), 

Siirt Milletvekili " Nejdet Naci Mimaroğlu'nun 
(6/300) ve, 

Edirne Milletvekili Muhitin Yıldırım'ım (6/303) 
sözlü soru önerigeleri, ilgili (balkanlar Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından; 

A'dana Mİİle'tfvekii Cüneyt Canver'ün (6/294), 
Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın (6/298) ve, 

Tasarılar 
1. — 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bazı Mad

delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı (1/666) (Plan ve Bütöçe Komisyonuna) (Başkan-
hğa geliş tarihi : 29.3.1985) 

2. — 11.2.1959 Tarih ve 7201 Sayılı Tebligat Ka
nununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı (1/667) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 29.3.1985) 

3. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı (1/668) (Aldalöt Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 29.3.1985) 

4. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı (1/669) (Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.3.1985) 

5. — 4.1.1961 Günlü ve 213 Sayılı Vergi Usul 
Kaftununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

istanbul Milletvekili İbrahim Ura'l'm (6/301) sözlü 
soru önergeleri de soru sahipleri ve ilgili bakan Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendliler. 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Tasarısı (1/660) (S. Salyısı : 269) görüşülerek 
kabul edildi ve kanunlaştı. 

Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Millet
vekili Alü Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddeler inlin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82tye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden er
telendi.. 

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalma
dığından, 2 Nisan 1985 Salı günü saat 15.00te topla
nılmak üzere birleşime saat 17.35te son verildi. 

Başkan 
Başlkanivekili 

Halil İbrahim Koral 
Kâtip Üye Kâtiip Üye 

Kaiyseri Kırklareli 
Muzaffer Yıldırım Cemal Özbilen 

Kanun Tasarısı (1/670) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.3.1985) 

6. — 10 Haziran 1949 Tarihli ve 5435 Sayılı Ka
nunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesiine Dair Ka
nun Tasarısı (1/671) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 29.3.1985) 

7. — 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 43 üncü 
Maddesinin (b) Bendiriin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı (1/672) (Millî Savunma Komisyonuna) 
(Başkanlığa .geliş tarihi : 29.3.1985) 

8. — 11.1,1983 Tarihli ve 2780 Sayılı Hava Harp 
Okuluna Girmeye istekli Aday Öğrenciler Hakkında 
Kanunun Adının ve 2 nci Maddesinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasansı (1/673) (Millî Savunma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.3.1985) 

9. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Ceza Muhakeme
leri Usu'lü Kanununun Ek 3 üncü Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/674) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

1 .4% 1985 Pazartesi 
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(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.3.1985) 

10. — Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merke
bi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/675) «(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.3,1985) 

11. — 1*412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı (1/676) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarfii :' 29.3,1985)1 

Tezkereler 
1. — Kırşelhür Milletvekili Tevfik Güneşin Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/758) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : .29.3.1985) 

2. — İsparta Milletvekili Metin Aataman'ın Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/759) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.3.1985) 

3. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevtinç'in, Ya
sama Dokunulmazlığının KaldırıÜknası Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/760) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karina Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi c 29.3.1985) 

4. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in 
Yasama Ddkunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkereci (3/761) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden, Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.3.1985) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğünde yaptırıldığı iddia edilen 
soruşturmaya ilişkin Enerjli ve Talbiî Kaynaklar Ba

kanından siözlü soru önergesi (6/324) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.3.1985) 

2. — tçeü Milletvekili Ali îhsan ElginUn, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişildin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 
(Başkanlığa geliş tarihi .: 27.3.1985) 

3. — Ankara Milletivekili Seyri Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.3.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant'oğlu'nun, 

triptik ve gümrük geçiş belgesi veren Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumunla ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/485) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.3,1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hülmii Nalbantöğlu'nun, 
Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/486) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19.3.1985) 

3. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, Sinop 
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi ile Hemşire Ko
leji inşaatlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/487) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 27,3.1985) 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abaeıgil'in, trak
tör satımlarından Katma Değer Vergisi alınmamasına 
iliişkkı Malye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/488) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.3,1985) 

5. — Balıkesir Mületvekii Davut Abacıgil'ra, elek
trik işlerinin Türkiye Elektrik Kurumuna devredilme
si nedeniyle belediyelerin zarara uğradığı iddiasına 
'ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından yazılı 
s(oru önergesi (7/489) (Başkarılığa geliş tarihi : 
27.3.1985) 

2 . 4 . 1985 Salı 

Tasarılar 

1. — Kat Mülkiyeti Kanununa Devre Mülk Hakkı 
İle İlgili Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/677) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.4.1985) 

2. — Cemal Kacar'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hattında Kanun Tasarısı (1/678) 
(Plan ve Bültçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 1.44985)! 

Teklifler 
1. — Diyarbakır Mil'IdCvekili Mahmud Altunakar 

ve 2 Arkadaşının; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçidi Maddenin Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tddifi (2/218) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.4.1985) 

2. —Denizi Milletivek'ii Muzaffer Arıeı'nın; 5434 
sayılı TJC. Elmekli Sandığı Kanununun 32 nci Mad
desine 11.8.1977 tarih ve 2098 sayılı Kanunun 2 nd 
Maddesiyle Eklenen Birinci Fıkrasının Değiştirilme
sine ve 32 nci Maddeye Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
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Kanun Teklifi (2/2119) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1985) 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 13 
Arkadaşının; 15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 25.2.1981 tarih ve 2418 sayılı ve 7.11.1984 
tarih ve 3073 sayılı Kanunlarla Değişik 14 ünoü ve 
22 nci Maddelerimin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tdklifi (2/220; (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihli: 1.4,1985) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Artvin Milletvekili Nevzat Bıyıklı'nın, Ha

cettepe Üniversitesi Hastanesi ile ilgili gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır; 3 
arkadaşımıza söz vereceğim. 

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile ilgili olarak 
Sayın Nevzat Bıyıklı'nın söz isteği vardır; buyurun 
Sayın Bıyıklı. (Alkışlar) 

ıNEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başla
madan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyo
rum. 

Söz almamın nedeni şu; 5 Mart 1985 tarihinde 
hastanelerde vatandaşların çektiği sıkıntılarla ilgili 
olarak partimizin grup toplantısında bir konuşma yap-

Rapor 
1. — 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumî Ha

yata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler 
ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 3 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonlar! raporları (1/548) (S. Sayısı : 271) (Da
ğıtma tarihi : 2.4.1985) (GÜNDEME) 

''ÇBolu Milletvekili Seçkin Fırat'a kadar yoklama 
yapıldı) 

IBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re haşlıyoruz. 

mıştım. Konuşmamda, vatandaşlara hastanelerde iyi 
muamele yapılmadığım, profesöre veya doçente mua
yene olamadığı gibi, müteahassıs doktorların bile ya
nına gidemediklerini; Hacettepe Hastanesinin, bu yıl 
şiddetli bir kış geçirmemize rağmen, 1,5 aydır kalo
riferlerin yanmadığını, kaloriferler yanmadığı için 
hastaneye yatmak için müracaat eden hastaya veya 
refaka'tçısına, «Evinize gîdin, önce yorganınızı, bat
taniyenizi, varsa elektrik sobanızı alın gelin, ondan 
sonra yatın. Aksi halde hastanede soğuktan ölürsü
nüz» dendiğini; Hacettepe Hastanesi, Örtadoğünun en 
büyük hastanelerinden birisi olmasına rağmen, büyük 
çapta fiTm, tahlil ve sintigrafi çekimi için vatandaşın 
dışarıya gönderildiğini; vatandaşın, Hacettepe'de hü
kümeti aradığını; fakat yetkililerin fakülteye gire
mediğini öğrenince, bu hastarienin Sayın Cumhurbaş-

BtRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

IBAŞKAN : BaşkanvekiÜ Ledin Barlas 
KÂTtP ÜYELER : Cemal ÖzbUen (Kırklareli), Durmuş Fikri Sağlar (tçel) 

BAŞKAN — Tür'kiye Büyük Millet Meclisinin 80 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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'kanımız tarafından denetlenmesini istemiştim gru
bumda. Bu konuşmama, çok saygı duyduğum Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanımız Sayın Mehmet Ay
dın grupta verdiği cevapta, kendisine bağlı hastane
lere milletvekillerimMn işi düştüğünde, hangi baş
hekim yardımcısı ile görüşeceğimizi daha önce bütün 
milletvekillerine bir yazı ile duyurduklarını ifade et
mişlerdi. Doğrudur; sayın bakanın milletvekilleri' için 
aldığı tedbir doğrudur ve yerindedir. Ancak, ben 
grupta ve Meeli'ste kendimin ya da milletvekillerinin 
kavgasını vermiyordum arkadaşlar. Ben, bu konuş
mamda, biz, milletvekilleri olarak Türkiye'de imkân 
'bulamadığımız takdirde, dış ülkelerde tedavi görme 
imkânına da sahip olduğumuzu; fakat bizlere bu im
kânı veren, bizleri b'iz yapan, bizleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gönderen milletimize yapılan bu ada
letsizliğe de elbette sahip çıkmak mecburiyetinde ol
duğumuzu ifade etmiştim. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu konuşmama çok 
üzülen Hacettepe Üniversitesi mensuplarından Rek
tör Profesör Doktor A. Yüksel Bozer'den aldığım, 
25.3.1985 tarihli bilgi için Sayın Başbakanıma da-ilet
tiği resmî yazıyı aynen okuyorum : 

«Sayın Nevzat Bıyıklı 
Artvin 'Milletvekili 

6 Kasım 1985 tarihli Milliyet Gazetesinde, .özal' 
m Şok Anketi başlığı altında yayınlanan haber ya
zısında yer alan ve tarafınızdan yapıldığı bildirilen 
konuşma ve açıklamalar bölümünde üniversitemiz 
hastanelerine ilişkin olarak, uzman doktorların mua
yenehanelerinde çalıştığı, hasta vatandaşların asistan
ların eline kaldığı, bu nedenle hükümetin bu konu
da önlem alması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın has
taneyi denetlemesi ve 6 Mart 1985 tarihinde Barış 
Gazetesinde de aynı yazılarınız çıkmıştır» diyor. Da
ha sonra özetle şöylexdevam ediyor : «Ayrıca grubu
nuzda yaptığınız konuşmada, basına intikal eden me
selelerinden ötürü bahsi geçen Hacettepe .Hastanesi
ne devlet müdahale etmelidir; Hacettepe Hastanesin
de vatandaşa iyi davranılmadığı yolunda somut bir 
olay gösterilmeksizin, üniversitemiz hastenelerini suç
layıcı mahiyetteki açıklamaların gerçek payı olduğu 
(bakın) 'bir an için kabul edilse bile, konuya bir çö
züm sağlanamayacağını» ifade ediyor. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, biraz sonra da tek tek 
maddelere girip, somut örnekler istemiş, açıklık iste
miştir. Şimdi bu açıklıkları huzurlarınıza getirece
ğim. Sayın rektör yazısında, göreceğiniz gibi, ben-

J den kanıtlayıcı belge istediğini ve kendisi yazısında, 
kaldı ki hal öyle olsa bile, bir an için böyle olduğu 
kabul edilse bile, bizim konuşmamızın bir çözüm sağ
lamayacağını da ifade ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ben de sayın rek
töre beriden istediği somut olayları ve gerçekleri hu
zurlarınızda dile getirmeye çalışacağım; sayın hoca
ma soruyorum : 

1. Sayın hocam, hangi vatandaş Hacettepe Has
tanesinde profesöre veya doçente muayene olabiliyor? 

2, Hastanenize başvuran ağır veya acil hasta ol
sa bile, muayene olması için kaç ay, kaç gün sonra
ya gün verebiliyorsunuz? (HP sıralarından 8 ay» sesi) 

3. Sizin özel muayenehanenizden vatandaş geç
meden, vatandaşın hastaneye yatması mümkün mü
dür? CHP sıralarından alkışlar) 

4, Hastanede muayene olup, üç ay - altı ay gibi 
uzun zaman gün Verdiğiniz halde, muayenehanenize 
'bu hasta geldiği gün, ikinci gün hastaneye kabul et
miyor musunuz? (HP sıralarından alkışlar) 

5« Sayın hocam, araştırın; günde Hacettepe Has
tanesine kaç kişi müracaat ediyor, bunların kaçı nor
mal kanallardan gelip hastanede yatabiliyor, kaçı sizin 
muayenehanenizden geçtikten sonra yatabiliyor? 

'6. îşçi, memur, emekli hastanenizde yatınca, tah
lil ve s'intigrafi çekimi için dışarıya gönderdiğiniz 
hastalara, bu tahlilleri yaparken «Paranız var mıdır?» 
diye soruyor musunuz? (HP sıralanndan alkışlar) 
(Memur, işçi ve emeklinin bu tahliller için parası yok
sa, bu tahlilleri yaptırıp, faturasını ilgili kurum veya 
kuruluşa fatura mı yapıyorsunuz, yoksa parayı has
taneye geri mi iade ediyorsunuz? 

j Adı geçen tahlil ve s'intigrafi makinelerini bu güç
lü devlet hastaneye almaktan kaçınıyor mu? Siz ilgili 
mercilere hastaneye bu tür makinelerin ihtiyacını be
lirttiniz mi? Yoksa hastanelere bu makineler alınır
sa kendi makinelerinin çalışmayacağı endişesi içinde 
misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bıyıklı, lütfen efendim, Baş
kanlığa ve Meclise hitap ediniz. Mecliste bulunma
yan hastane mensupları ve rektör hakkında konuş
mayınız efendim, lütfen. (HP sıralarından gürültü
ler) 

NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Sayın Başkan, 
bana Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü resmen yazı 
yazmıştır. Cevabını Türle Milletinin yegâne temsilcile
rinin önünde açıklayacağım. (HP sıralarından alkış
lar) 

(BAŞKAN — Meclise hitap ediniz efendim, lüt-
I fen. 
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NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Adı geçen Ha
cettepe Hastanesine seVk ettiğimiz hastaların tamamı
nı «Düzen laboratuvarı»na göndermiyor musunuz? 
Acaba koca başkentte bu hizmeti yürütecek başka 
laboratuvar yo'k mudur? Bence vardır; fakat özellikle 
buraya gönderiyorsunuz. Tek nedeni ise, laböratuva-
rın yönetidlerinin tamamının Hacettepe mensubu olu-. 
şundandır. Ondan da öte lab'oratuvarın ismi çok 
önemli : «Düzen laboratuvarı», düzen... (HP sırala
rından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hastanede yüzünü bile görmek, yanına yaklaşmak 
âdeta imkânsız olan bu hocaların muayenehanesine 
Vatandaş gittiğinde, 10ı bin Türk lirasını verdikten 
sonra, sanki âdeta Hacettepe Hastanesinin doktoru 
değilmiş gibi davranmıyorlar mı? Hangi hasta 15 -
20 gün hastanede yatmış da, bir gün olsun Hacettepe 
Hastanesinde hocasını görebilmiştir? 

Örnek mi istiyor hocam, izah edeceğim : 

ISALtM ER'EL (Konya) — Al birini vur birine; 
hepsi öyle. 

(NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Örnek isti
yorsa ben vereyim. 

ıBen b'ir hastamı ücretli muayene ettirip yatırdık
tan sonra 20 gün netice alamadım. Bir doçentimizin 
kapısında 1 saat 15 dakika bekledikten sonra, has
tam hakkında bilgi istediğimde, «Gidiniz, asistanla
rım size bilgi vereceklerdir» demiştir. Doğrudur; 
hastayı sadece ücretli olarak muayene ettiğinde gör
müştür. Onun dışında hastam hakkında herhangi bir 
bilgisi yoktu ki bana verecekti. 

Evet, sayın hocam soruyorum : Bu sene Hacet
tepe Hastanesinde birbuçuk - iki ay kaloriferler yan
madı beyler. Hasta yatmak üzere hastaneye geM'iğin-
de hastane personelinin hasta veya hasta sahibine 
«Evinize gidin önce yorgan, battaniye, elektrik soba
sı, elektrikli battan'iye varsa getirin, öyle yatın. Ak
si halde soğuktan geri döneceksiniz» diyorlardı. 

Hastaneyi dolaştığınızda göreceksiniz, hasta oda
larına girin sayın hocam; kimi hastanın üzerinde ye
şil yorgan, kiminin üzerinde kırmızı yorgan, kiminin 
üzerinde mavi battaniye, kiminin yatağının altında 
elektrikli battan'iye, kiminin yemek servis masasının 
üzerinde elektrik sobasını göreceksiniz. Hacettepe 
Hastanemize hiç yakışmıyordu bu iş. 

îşte, sizin bu ihmalliğinizin faturasını vatandaş 
hükümetlere, dolayısıyla da Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yegâne temsilcileri bizlere çıkarmaktadır. 
Onun için diyorum ki; sayın bakanlarım hastaneye 
bakan olarak değil vatandaş gibi kasket giyip girsin

ler, bakalım kaç gün sonraya gün alabiliyorlar ve 
hastanelerin rezaletini de yakından görsünler. 

IMu'hterem arkadaşlarım, bu saydıklarımın hoca
larımın tamamını kapsaması mümkün değildir. Bun
ların içinde gerçekten saygldeğer, eli öpülecek olanlar 
da vardır. Biz onların elini her zaman saygıyla öp
meye de hazır olan bir milletiz. 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen. 

NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim, 

'Milletin derdini dinlemeyen, milletvekillerini hiçe 
sayan, basit bir bilgi vermek için milletvekillerini sa
atlerce kapılarında bekleten,' bekletmekten zevk alan 
bu kuruluşa hükümet müdahale edemiyorsa, tekrar 
söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanım derhal müdaha
le etmelidir. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

'Muhterem arkadaşlarım, bunlar doçent ve profe
sör olmak için yurt dışına (Defalarca ihtisas yapa
bilmek için) gidebildilerse, biliyoruz ki, h'içb'iri kendi 
imkânlarıyla gitmemişlerdir. (HP sıralarından «-Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bu sayın hocalarımız, yurt dışına 
milletin dişinden ve tırnağından artırarak devletine 
seve seve verdikleri vergilerle gitmişlerdir. O halde 
bu sayın hocalarımız, milletimizden aldıklarının bir 
bölümünü Allah rızası için hiç olmazsa bu millete ver
sinler. (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın Rektör Bozer Hocam, bana yazdığınız res
mî yazınızın bir suretini de bilgi için Sayın Başba
kana gönderdiğinizü öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın 
bocam merak etmesin; Sayın Başbakanımın bulun
madığı bir toplantıda böyle bir konuşmayı zaten yap
mazdım. 

Gerek Sağlık Bakanlığına ve gerekse SSKYa bağlı 
'hastanelerden oldukça memnunuz. Sayın Çalışına ve 
Sosyal Güvenlik Bakanına bu kürsüden sesleniyor ve 
diyorum ki, «Prim alacaklarımızı bir an önce topar
lamaya çalışalım ve SSK hastanelerini daha geniş im
kânlarla donatarak fakire, fukaraya, dula ve yetimle
re sahip çıkalım». 

Sayın hocam, kürsüden b'ir kez daha sesleniyor ve 
'diyorum ki «İsmi büyük Hacettepe Hastanesinde, va
tandaş ancak asistan ve fakültenin son sınıf talebe-
leriyle muhatap oluyor; hocanın yüzünü görmek ise 
mümkün değildir». 

'Sayın hocam, ben beyaz gömlek giyen asistanın
dan profesörüne kadar hepinize fevkalade saygılı
yım. Ne yazık ki fakire, fukaraya bir çare aramak 
için grubumda yapmış olduğum konuşmanın tam met-
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nini basın doğru alamadığından, konunun size inti
kal ettiği kadar basit olduğunu sanmayınız. «Üzü
lerek yazdığınızı» ifade ettiğiniz resmî yazınıza bu 
kürsüden cevap vermeye beni mecbur ettiğinizden do
layı ben de üzgünüm. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
'NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, hepinizin ve Türk Milletinin hastanelerde 
olan sıkıntılarını dile getirmek için vaktinizi aldım. Be
ni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder 
saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bıyıklı. 
2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, don ola

yının Mersin'deki turfanda sebze ve meyve bahçele
rine verdiği zarar konusunda gündem ıdışı konuşması. 

iBAŞKAN — Mersin'deki turfanda sebze ve mey
ve bahçelerine donun arız ettiği zarar hakkında ko
nuşmak için Sayın Edip özgenç; buyurun efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; hepimizin malumları olduğu üzere 
yurdumuz şiddetli bir kış dönemi geçirmiştir. Kış mev
siminin meydana getirdiği hara'biyetler birçok bölgede 
olduğu gibi içel bölgesirtde de oldukça büyük zarar
lar meydana getirmiş ve bu bölgedeki üreticilerin beli
ni kırmış, tüm imkânlarını elinden almıştır. 

İçel bölgesi yetiştirmekte olduğu yaş meyve ve 
sebze, naranciye çeşitleriyle oldukça büyük verim 
sağlayan bir bölge olup, bütün bir yıl boyunca Tür
kiye genelinde ülkemizin meyve ve sebze ihtiyacını 
karşılamakta, ihracat açısından da ülke ekonomisine 
değerli katkılar temin etmektedir. 

Ilçel bölgesinin içinde bulunduğu bu önemli- değeri 
dolayısıyla ağır kış şartları, soğuk ve don olayları
nın meydana getirdiği zararların telafisi için bu böl
gedeki üreticilere yardım elimizi uzatmamız şart ve 
elzemdir. 

Û8u bölgede meydana gelen don ve fırtına sebze 
ve meyve bahçelerinde, bilhassa narenciyede çok bü
yük çapta zarara yol açmış olup, hasar tespiti çalış
maları bu bölgede bulunan Mersin Ziraat Odasınca 
yürütülmektedir. 

Limon, yafa cinsi narenciye varlığımız yüzde 50 
ve yüzde 80 nispetinde kayba uğramış, bu ağaçların 
taç kısmı tamamen yok olmuş ve büyük ölçü ve sa
yıda ağaçlar da tamamen kurumuştur. Bu durumda, 
bu bölgemizdeki ağaçlarımız en az 3 yıl süreyle ve
rimsiz hale gelmiştir. 

Üretidlerimizin ümitleri tamamen kesilmemekle 
beraber, bakım ve bankaya olan borç ödeme gücü 

do kalmamıştır. Bu durumda müstahsilin, yapılmakta 
olan hasar tespit raporunu beklemeye tahammülleri 
yoktur. Bu üreticilerimize bilhassa budama; gübrele
me, toprak işlemesi, ilaçlama gibi işlemler için faiz
siz veya çok düşük faizli bakım kredisi verilmesi 
şarttır. Bu krediyi temin edemez isek: İçel bölgesinde 
sebze, meyve ve narenciye mahsulü oldukça önem
li ölçüde azalacak, bu da ülkemiz ekonomisi açısın
dan fevkalade sakıncalar yaratacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, İçel bölgesindeki üretici
lerimiz ve yetkili resmî kuruluşlarımız en geç haziran 
ve temmuz ayına kadar bu konuda acilen yardım ve 
çözüm yolu bulunması için bütün ümidini Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ve hükümete bağjamış olup, 
bu konuda hükümetten yardım beklemektedir. 

Bu nedenle sayın hükümetimiz üyelerinden ve ilgi
li bakanımızdan, bu konuda acil yardım temin etmek 
üzere b'ir kararname ile mağdur olmuş üreticilerimize 
yardım elini uzatmalarını ve bu yardımı temin ede
ceğini ümit eder, hepinize saygılar sunarım. (HP sı-

' ralarmdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
3. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem. Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak'ta meydana gelen heyelan konu
sunda gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci'nin cevabı. 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak'ta meydana gelen heyelan 
nedeniyle gündem dışı konuşma isteği vardır. 

Buyurunuz Sayın Muhteşem Vasıf Yücel. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; söz
lerime başlamadan önce hepinizi saygı ile selamlarım. 

Son 2 haftadır kamuoyunu, basınımızı ve Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumunun önemi gereği bir hayli 
meşgul eden heyelan olaylarını yerinde incelemek 
üzere Zonguldak'a gittim. Gördüğüm manzara yürek
ler açışıydı, insanlarımızın perişanlığı, sefaleti, kader
leriyle baş başa bırakılmış olmaları beni önce bir in
san, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
mensubu bir parlamenter olarak çok üzdü. Bildiğim 
ve yaşadığım pek çok olayla, bu ülkenin insanları ola
rak devletin büyüklüğüne ve vefalı bir devletin sıcak 
eli, yardımsever bir devlet olduğuna hep inanmışızdır. 
Bu inancımız da hiçbir zaman sarsılmamıştır. Heyelan 
bölgesi Zonguldak İlinin Çaycuma ilçesi Muhsinler 
Köyündeki insanlarımız da devletin büyüklüğüne, ye-
falılığına, sıcak elinin uzanacağına olan inançlarını 
yitirmeden, bu devletin yetkili bakanlarını 2 haftadır 
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bekliyorlar gelsinler yüreklerini ferahlatacak birkaç 
söz söylesinler diye. Heyelan bölgesinin en çok zarar 
gören Muhsinler Köyünü ilk ziyaret eden, oradaki 
acılı insanlara, kendilerini aramayanlar için savunma
da kalan yüce parlamentonun bir mensubu olarak bü
yük üzüntü içerisindeyim. Felaketin başlangıcından 
bu yana 2 haftalık bir süre geçmiş olmasına rağmen o 
acılı insanlara sadece geçmiş olsun telgrafları çekerek 
umut dağıtanların aldandıklarını burada ifade etmek 
istiyorum. 303 evin zarar görüp 255'inin boşaltıldığı 
heyelan bölgesindeki insanların nasıl bir durumda ol
duklarını kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. 
Zonguldak'ın Devrek, Çaycuma, Ulus, Karabük, Saf
ranbolu, Bartın ilçelerine bağlı 26 köyün 44 mahal
lesinde meydana gelen heyelanlarda halen 225 ev bo
şaltıldı. Bunlardan 70 ev tamamen yıkıldı, 250 civa
rında ev heyelahlı alanlarda bulunmaktadır. Yağış
ların daha da artmasından endişe edilmektedir. 

Heyelanlı bölgelere yardım elinin uzanması konu
sunda olumlu gayretler içerisinde bulunan ve vatanda
şın belleğinde sağlam yer yapmış olan bir tek insan 
vardır orada, o da Zonguldak Valisi Tevfik Başakar' 
dır. Hükümet partisine mensup arkadaşlarımız alın
masınlar ve yiyip içip ona dua etsinler. Zonguldak'ta 
böylesine çalışkan ve insanoğlu insan bir vali vardır. 
Mahallî imkânları seferber ederek acılı insanların ya
rasını sarmaya çalışan Vali Tevfik Başakar'ı yüce 
heyetinizin huzurunda tebrik etmek isterim. 

SALİM EREL (Konya) — Fazla övme, geri alır
lar valiyi. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Ba

yındırlık Bakanımız Sayın Safa Giray'a serzenişte bu
lunmadan geçemeyeceğim. Heyelan felaketinden yak
laşık 1 hafta sonra bölgeye gönderdikleri Afet İşleri 
Genel Müdür Yardımcısı köylü yurttaşlarımıza umut 
dağıtacağı yerde, zehir zemberek sözler söyleyerek on
ları umutsuzluğa itmiştir. Genel müdür yardımcısı, 
yeni yerleşim bölgesinin muhtar tarafından bulunma
sını, ya'kın köylerden birisinin merasının, iki muh
tar tarafından anlaşılarak, evleri yıkılan köylülere 
verilmesinin sağlanmasını istemiştir. Ayrıca, afet iş
leri olarak, evleri yıkılanlara yeni konut inşa etmeleri 
için malzeme yardımı yapabileceklerini söylemiştir. 
Bir devlet memuru, devletin güvencesi altındaki evi 
yıkılmış vatandaşa bu tür saçma sapan sözler söyle
yemez. Bu devlet büyük devlettir ve bu devletin yet
kili ağızları, vatandaşa, «Muhtar diğer muhtarla an
laşıp yeni yerleşim bölgesini bulsun» diyemez. Dev-
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let, yeri kendisi bulur ve «İşte vatandaşım yerin bu
rasıdır, ben sana burada yıkılan evinin yerine yeni
sini yapacağım» der ve yapar. Benim devlet anlayı
şım, devletçilik anlayışım 'budur. Acılı insanları ka
ramsarlığa terk etmek, onları üzmek kimsenin hakkı 
olmasa gerek. Sayın Giray şayet zahmet buyururlar 
ve buradaki vatandaşın yüreğine biraz olsun su serp
mek isterlerse, gidip manzarayı umumiyeyi bizzat 
görsünler ve önce insan olarak, daha sonra da ba
kan olarak bir karara varsınlar. Vatandaşlarımızın 
bez çadırlar içerisinde titrediklerini, hasta olduklarını 
sayın bakanlarımız gidip bizzat yerinde görürlerse, 
ancak o zaman bu acılı insanların konutları kısa sü
rede yapılabilir; aksi 'takdirde, heyelan bölgeleri yı
kıldıkları gibi öyle kalır. 

Bundan 5 yıl önce Zonguldak İli Karabük İlçe
sine bağlı Yenice Bucağının Bağbaşı Köyünde de he
yelan oldu ve orada tüm evler yıkıldı. Ne yazık ki, 
oradaki köylü yurttaşlarımız da kaderleriyle baş ba
şa bırakıldılar. Daha hâlâ Bağbaşı köylüleri inşa edi
lecek evlerini bekliyorlar, 5 yıl oldu hâlâ bekliyor
lar. Sayın Bakan bu konuyu da incelerlerse ülkemiz
deki bürokrasinin nasıl çalıştığı konusunda bilgi 
sahibi olurlar. 

Sayın milletvekilleri, perişan bir manzara arz eden 
heyelan bölgeleri ve oradaki çileli insanlarımız için 
şu ana kadar kayıtsız kalınmış olmasına bir anlam 
vermek mümkün değildir. Hükümet partisine men
sup değerli milletvekili arkadaşlarımız demagoji yap
tığımızı zannetmesinler, söylediklerimin hepsinin ger
çek olduğunu kanıtlayabilirim. Şayet aralarında ora
ları görmeyi ve gerçeği görmek isteyenler varsa, bu
yursunlar, bizzat misafirim olsunlar, gidip felaketi 
birlikte görelim. 

Anavatan Partisi Zonguldak 11 Başkanı Sayın Yük
sel Cankuş'un gazetelerde yayınlanan ifadelerini oku
yayım «izlere. Bakın Sayın Cankuş ne diyor : «Heye
lan bölgesinde halk gerçekten perişan. Çoluk çocuk 
sokaklarda kalmış. Çadırlar içerisinde hayatın hiç de 
kolay olmadığını gördük ve üzüntüyle döndük.» Can
kuş'un sözleri bu kadarla da bitmiyor, devam ediyor; 
«Muhsinler"deki olay normal bir heyelandan çok öte
de zarara yol açmış, âdeta bir deprem görüntüsü var. 
Vatandaş evinden, tarlasından, ahırından olmuş; ça
dırlarda perişanlık içinde. Olaya karşı Ankara'nın il
gisi yetersiz kalmış durumda.» Bunları Anavatan Par
tisi 11 Başkanı söylüyor. 

«Anlaşılıyor ki yukarıdaki bürokratik engeller, söz 
konusu Zonguldak olunca hâlâ aşılamıyor. Bu üzün-
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tü verici bir durumdur. Zonguldak küçük bir şark 
vilayetimiz kadar ilgiyi bile göremiyor. «Geri Kal
mış Bölgeler» sözünün ne anlama geldiği, Zongul
dak merkezine 2 kilometre uzaklıktaki köylerimiz 
ve yerleşim merkezlerimizin durumu görülünce çok 
iyi anlaşılacaktır. ANAP teşkilatı olarak bu durum
dan rahatsız olduğumuzu söylemek istiyorum. Aslın
da tüm Zonguldak bu rahatsızlığı hissediyor.» diyor 
Yüksel Carikuş, Zonguldak Anavatan Partisi İl Baş
kanı. 

Görülüyor ki, pek çök olayda olduğu gibi, bu 
olayda da hükümetin bir kayıtsızlığı söz konusudur. 
Sayın Cankuş'un böylesine açık yüreklilikle dile ge
tirdiği kayıtsızlıkların, ANAP teşkilatında da huzur
suzluklar yaratması gayet doğaldır. Bu nedenle Sa
yın. Bayındırlık ve İskân Bakanı Safa Giray başta 
olmak üzere, hükümet partisine mensup diğer -balkan-
larımızı da hem Zonguldak'taki hem de ANAP'tak i 
kayıtsızıkları tedaviye davet ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, heyelan bölgesinde gör
düğüm perişanlığın yanı sıra, buradaki köylü yurt
taşlarımızın bazı kişilerce sömürüldüklerinin de acı
sını duydum. Felaket zamanlarında boy gösteren sö
mürücü tayfası, Mühsinler Köyüne de giderek ahır
ları yıkılmış vatandaşlarımızın hayvanlarını ucuz fi
yatlarla almaya başlamışlardır. Ahırı ve imkânları 
olmadığı için hayvanlarını gerçek değerinin çok al
tında fiyatla satmak durumunda kalan yurttaşları
mız, bu konuda da ayrı bir ümitsizliğe düşmüşler
dir. 

Ulusal bir felaket haline gelen heyelanlar konu
sunda devletin bakanı bu kürsüye 2 haftadır gelme
miş, devletin buralarda neler yapması gerektiği ko
nusunda bir bilgi verme zahmetinde dahi bulunma
mıştır. Duydumki, sayın bakan bugün Zonguldak'a 
gidiyor. Ne için gidiyor? 3 Nisan tarihinde Karabük 
Demir Çelik Fabrikalarının kuruluş yıldönümü tö
renleri vardır; orada mühendisler cemiyetlerinde dan
söz oynatılacak, sayın bakan göbek atacak, onun için 
gidiyor ayın 3'ünde. <HP sıralarından alkışlar; Ba
kanlar Kurulu sıralarından «Ayıp» sesleri; ANAP 
sıralarınran «ıra kapaklarına vurmalar) 

NECAT TUNÇSİ'PER (Balıkesir) — Geri al sö
zünü. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Sö

zümü geri aldım. 
Bir ımilletvekili olarak en büyük endişem, bu fe

lakete uğramış köylülerimize zamanında umut dağı-
tılarnamasıdır. Denin de örneğini verdiğim gibi, 5 
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yıl önce meydana gelmiş olan 'bir heyelanda yıkılmış 
olan köylerimize hâlâ tek çivi çakılmamıştır. En bü
yük endişem de budur. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bağlayınız efen
dim, konuşma süreniz çok geçti. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkanım. 

Hükümet, artık aklını başına toplamak durumun
dadır. Vatandaşa umut olabilmenin yollarını arama
lıdır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Hükümete hakaret edi
yor Sayın Başkan. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — 
Olaylara bu kadar kayıtsız kalmak, ülkemizde önemli 
sosyal patlamalara yol açabilir. Bir gün gelir, buna 
dahi çare bulmamız mümkün olamaz. İşte bir endi
şem de budur. Devletimizin her konuya layıkıyla eğil
diğini göstermek, -yüce parlamentonun görevidir. 
Eğer ilgili bakan bu millî felakete kayıtsız kalabili-
yorsa, oraya gidip köylümüze umut dağıtamıyorsa, 
bunda kayıtsızlık gösteriyorsa, parlamentomuz, ku
laklarından tutmak, gereğini yaptırmak zorundadır. 

Yüce heyetinize saygılar sunuyorum. ı(HP sırala
rından alkışlar) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — 'Buyurunuz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba

kanın b'iri söz alıyor, öbürü kürsüye geliyor Sayın 
Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — ilgili ba
kan hizmet verrnök iç'in görev başında sayın parla
menter. 

'BAŞKAN — Konuşmacıya cevap için değil mi 
efendim? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
maalesef ağır kış şartlarıyla karşı karşıya bulundu
ğumuz ortadadır. Tabiatın güç şartları karşısında in
sanoğlunun ne kadar aciz kaldığı da bilinmektedir. 
Bu güç şartlar karşısında geride bırakılan elem ve 
üzüntü, maalesef hangi güçlü iktidar olursa olsun, 
insanoğlunun yapabildiği ancak mevcut imkânlar nis
petinde yaraları sarma çabasından ileri gidemez. 
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Sayın Milletvekili Yücel'in (burada dile getirdiği 
konular esefle söylemek isterim ki, bizi şaşırtmıştır. 
Afettir, 'maalesef üzüntümüz büyüktür ve hükümet 
olarak zamanında ve yerinde gerekli 'tedbirleri alma
ya başlamışızdır. 

Bize ilk afet olayı ihbarı şubat ayı içerisinde Zon
guldak Ilı Ulus ilçesi yöresinden gelmiştir. Bayındır
lık ve İskân Müdürlüğünden gelen afet haberinde 
Akörenler, Sarnıç, Dodürga köylerinde heyelan olay
larının başladığı 'belirtilmiştir. Bunun üzerine 15.2.1985 
günü 1 milyon, 20.2.1985 günü 3 milyon olmak üze
re toplam 4 milyon lira acil yardım olarak valilik 
emrine 'gönderilmiştir. 

Zonguldak Valiliği ile yapılan telefon görüşme
sinde, arazinin kar ile örtülü olduğu, bu nedenle böl
gede jeolojik etütlerin yapılmasının mümkün olma
dığı öğrenilmiştir. Valiliğin araziden kar örtüsünün 
kalktığını 'bildirmesi üzerine, 'bölgeye, 19.3.1985 günü 
2 jeoloji mühendisi ile 1 inşaat mühendisi görevlen
dirilmiş, bölgede afet olaylarının artması üzerine 
22.3.1985 günü ekibi takviye etmek üzere 1 jeoloji 
mühendisi ile 1 inşaat mühendisi daha gönderilmiş
tir. Ancak, /bölgede heyelan ihbarlarının artması üze
rine 26.3.1985 ve 2.4.1985 günleri jeoloji mühendis
leri ile 3 inşaat mühendisi daha gönderilmiş; böy
lece Zonguldak yöresindeki heyelan olaylarını ince
lemek üzere 5 ekip oluşturulmuş ve afet ihbarı alı
nan köylerin taranması, iklim ve yol koşullarının 
elverdiği ölçüde hızlandırılmıştır. 

Yine valiliğe aynı tarihlerde 8 milyon 650 bin lira 
daha acil yardım ödeneği olarak gönderilmiş, vali
likçe 24 köyde yapılan ön etütlerde 103 yıkık ağır, 
51 orta, 42 az hasarlı olmak üzere toplam 196 ko
nusun heyelan olayından etkilendiği anlaşılmıştır. 

ön etütlerden sonra jeolojik etüdü yapılan 19 
köyde 39 mahalde, 114 ağır yıkık olmak üzere, 69 
orta, 52 az hasarlı, 119 da muhtemel afete maruz 
konut belirlenmiştir. Bu 19 köyde 43 konut boşal
tılmıştır. Kızılay tarafından 515 çadır, 870 battaniye, 
200 kişilik de giyim eşyası bölgeye g'önderilmiştir. 

Sinop'tan gelen ilk afet haberi, 25.3.1985 günü 
alınmış ve bölgeye 26.3.1985 günü 2 jeoloji mühen
disi ile 1 inşaat mühendisi gönderilmiştir. Ayrıca 
25.3.1985 ve 29.3.1985 günleri de olmak üzere top
lam 3 milyon lira acil yardım ödeneği de gönderil
miştir. Yine afet ihbarlarının artması nedeniyle 
3.4.1985 günü hareket etmek üzere 1 inşaat mühen
disi ile 1 jeoloji mühendisi daha görevlendirilmiştir. 

Valilikçe yapılan ön tespitlerde 8 köyde 1 ağır yı
kık, 20 muhtemel olmak üzere, toplam 21 konutun 
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etkilendiği, bu bölgede yapılan jeolojik etüt sonuç
larına göre de 7 köyde 20 ağır yıkık, 12 orta, 24 az 
olmak üzere toplam 56 konut tespit edilmi'ş, 72 ko
nut boşaltılmıştır. Bölgeye ayrıca Kızılay Genel Mü
dürlüğünce 200 çadır ve 200 adet de battaniye gön
derilmiştir. 

Kastamonu'dan ilk afet haberi 26.3.1985 günü 
alınmış, 22.3.1985 günü bölgede 2 jeoloji mühendisi 
ile 1 inşaat mühendisi görevlendirilmiş, afet haber
lerinin çoğalması üzerine 1 jeoloji mühendisi ile 1 
inşaat 'mühendisi daha takviye olarak gönderilmekte
dir. Valilik emrine acil yardım ödeneği olarak da 1 
milyon 900 bin lira gönderilmiştir. Valilikçe yapılan 
ön tespitlerde 12 köyde 14 ağır, 25 orta, 23 az, 234 
muhtemel olmak üzere toplam 296 konutun etkilen
diği belirlenmektedir. Yapılan jeolojik etütler sonu
cuna göre 13. köyde 1 yıkık, 39 muhtemel konut tes
pit edilmiş, bunlardan 25 konut boşaltılmıştır. 

Zonguldak, Kastamonu, Sinop illerinde 'meydana 
gelen heyelan olaylarıyla ilgili çalışmalar sürdürül
mektedir. Halen boşaltılan evler nedeniyle açıkta ka
lan aile bulunmamaktadır. Tespit sonuçları kesinleş
miş olan yerlerde yer seçimi çalışmalarına da başlan
mıştır. Bölgelerde alınacak kesin sonuca göre daimî 
iskân • konusunda yapılacak işlemler hakkında da ka
rar verilecektir. Bayındırlık ve İskân Bakanımız, 
Ulaştırma Bakanımız ve devlet bakanımız halen böl
gede incelemeler yapmaktadır. 

Yukarıda da arz ettiğim gibi, konuların uzağında 
bir saniye dahi kalmadan, büyük bir ciddiyetle, mem
lekete olan hizmet anlayışımızın gereğini en iyi bir 
şekilde yapabildiğimiz kanısındayız. Bugün sayın ba
kanlarımız sayın milletvekilinin söylediği gibi Ereğli' 
deki herhangi bir şey için değil, özellikle Sayın Baş
bakan Yardımcımızın direktifleri üzerine bugün 3 
sayın bakanımız helikopterlerle görev yerine gönde
rilmişlerdir. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tenekeci. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
T. '— Suudî Arabistan'a gidecek olan Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydınhn dönüşüne 
kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/762) 

ıBAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin, «Sunuşlar» bölümünde, Cumhurbaşkan

lığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize suna
cağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclis1! Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Mart - 5 Nisan 

1985 tarihleri arasında Suudî Arabistan'a gidecek olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım İBakanı Mdhmet Aydın'ın 
dönüşüne kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ka-

1. — Millî Savunma iKomisyonundaki açık üyeliğe 
seçim. 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçi
yoruz. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Edip pzgenç'in, Etibankın 

verdiği kredilere ilişkin sözlü sorusu ve \Devlet İBakanı 
Mustafa Tınaz Titiz'in cevabı (6/270) 

'BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada yer alan, îçel Milletvekili Edip Öz-
genç'in, Etibankın verdiği kredilere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlı
yoruz. 

Sayın Edip Özgenç?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişikte sunmuş bulunduğum sorularımın ilgili dev

let bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
için gerekli işlemin yapılmasını saygı ile arz ve istir
ham ederim. 

Edip özgenç 
îçel 

1. Yürürlükteki Bankalar Yasasının 41/a - b - c 
maddeleri KÎT yönetim kurullarında görevli bulunan
ların, birinci derecede akraba ve yakınlarına kredi 
açamayacağı hükmünü taşımasına rağmen, Etibank 
Genel Müdürü Muammer Öçal, 8 Mart 1984 tarihin
de kardeşi Hamit Öçal'ın % 15 hisseye sahip olduğu 
Demsan (Demir Sanayi) Şirketine 240 milyon liralık 
kredi açmış mıdır, açmamış mıdır? 

Açmış ise, AKFA'daki oğluna kredi açan Rahmi 
Önen KİT komisyonunda hesap veriyor da, kardeşi
nin % 15 hisseye sahip olduğu DBMiSAN'a Etibank-
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lemli'nin vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulmuştur. 

'Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan 1 üye
lik, için, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunca An

kara Milletvekili Sayın Eşref Akıncı aday gösteril
miştir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

tan kredi açan Muammer Öçal'a niçin aynı hesap 
sorulmuyor? Yoksa, Muammer Öçal'ın Bankalar Ka
nunu hükümlerine uymayacağına dair özel bir ayrı
calığı mı vardır? 

i2. Yine Etibankın Basra Körfezinde bir petrol 
şilebi ? tankeri bombalanan UM Denizcilik Şirketine 
milyarlık krediler açtığı doğru mudur, değil midir? 
Doğru ise Etibank Kuruluş Yasası ve Kredi Verme 
Yönetmeliği, bu Bankanın denizcilik alanına mı, ma
dencilik alanına mı kredi vermesini öngörmektedir? 

3. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı eski müs
teşarı Erdemir Karakaş'ın Geni Müdürü olduğu KOÇ 
Holdinge bağlı Demir Export Firmasına, Devletin 
arazisi ipotek edilmek suretiyle, 800 milyon liralık 
yatırım kredisi verildiği gerçek midir, değil midir? 
Gerçek ise, kredi Devletindir; ipotek Devletindir; 
Demir Exportun hiç bir öz kaynağı karşılık gösteril
meden bu kredi nasıl açılabilmiştir? 

4. Etibankın Bandırma'daki Borik Asit Fabrikası 
3 aydır niçin kapalı tutulmaktadır? Birçok firma, bu 
fabrikayı çalıştıralım, üretilecek ürünleri ihraç edelim 
diye başvurmuş olmalarına karşın, bu önerileri niçin 
geri çevrilmektedir? 

İDevletin parasıyla kurulmuş bir fabrikanın atıl 
vaziyette tutulmasının sayısız zararından başka kime 
ne yaran vardır? 

5. — Aynı şekilde, Etibankın Antalya Ferrokrom 
Tesisleri içinde bugünkü değeri 1 milyarlık Barit 
Öğütme Tesisi niçin atıl vaziyette duruyor, çalıştırıl
mıyor? Mevcut bariti ham olarak 4 firmaya ihraç et
tirmek ve bu firmaları Etibankın sırtından zengin et-

V. — SEÇİMLER 

VI. >— SORULAR VE CEVAPLAR 
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mek için mi kurulu Barit Öğütme Tesisi bir yıldır 
çalıştırılmıyor? 

6. Yine yıllardan beri milyarlarca lira yatırım 
yapılarak tamamlanan, 1982 yılında işletmeye açıl
ması gereken, Genel Müdür Muammer Öçal'ın kendi 
projesi Kırka Boraks Tesisleri niçin hâlâ işletmeye 
açılmıyor? Üretime açılsa, genel müdürün kendi proje
si tam kapasitede çalışmayacak, yeterli miktar ve ka
litede boraks üretilemeyecek midir? Genel müdürün 
yatırımı tamamlanmış bir tesisi hâlâ işletmeye - üre
time açmamasının nedeni nedir? Bu tesisin kapalı tu
tulması, işletmecilik nosyonunun yetersizliğinden mi, 
yoksa boraks ihraçatçılarınca genel müdüre sağlanan 
bir menfaatten mi ileri gelmektedir? 

7. Etibankın bir ihalesinde Çimtaş mı? Enka mı 
kayırılmıştır? Bu ihalede dönen dolaplardan kimler, 
hangi çıkarları sağlamıştır ve bu ihalenin bugünkü 
durumu nedir? 

8. Erhan Dali'deki 1,5 milyarlık para batık mı
dır, değil midir? Bu paranın Btibanka ödenmesi için 
ne gibi önlemler alınmıştır veya alınması düşünül
mektedir? 

9. Fethiye Göcek Köyünde Sayın Özdağlar'a 
çekilen 300'ü aşkın telgrafın içeriği ne idi? Halkın 
ve yörenin genel müdüre karşı tepkisini ifade eden 
bu telgraflara karşı Muammer Öçal ne cevap vermiş
tir? 

10. lEti'bankda üretimden sorumlu genel müdür 
yardımcısı iken görevden uzaklaştırılacağını istihbar 
eden Doğan Çeçen, bir yandan emekliliğini isteyip, 
öte yandan işini ayarlayıp Karadeniz Balkırın Genel 
Müdürlüğüne nasıl gelebilmiştir? Bugün atıl durum
da bekletilen Bandırma Borik Asit, Kırka Boraks, An
talya Ferrokrom Barit Öğütme tesislerinin çalıştınlma-
masından bu şahıs da sorumlu değil midir? 

İ l . Etibankın bugünkü Genel Sekreteri İbrahim 
Perek, Devlet Hazinesinden aldığı yolluklarla İngilte
re'ye 2 öğrenciyi teftişe gönderildi mi? Yoksa kalp 
ameliyatına mı gitmiştir? İngiltere'de Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığının öğrenci müfettişi yok 
mudur ki İbrahim Perek, sözde öğrenci teftişine gönde
riliyor? Türkiye'de kalp ameliyatı yapan hastane ve 
uzman doktorlar yok mudur ki, Devletin dövizi İngiliz 
doktor ve hastanelerinde çarçur ediliyor? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 94 
üncü maddesinin birinci fıkrasını bu soru münasebe
tiyle bir kere daha okuyup hatıralarınıza sunmak is
terim : 

«Soru, kısa, gerekçesiz ve şahsî mütalaa ileri sü-
rülmeksizin bir önerge ile hükümet adına sözlü veya 
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yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya 
bakanlardan . açık belli konular hakkında bilgi iste
mektedir.» 

Bu kadar açık bir ifade karşısında okunan soruyu 
takdirlerinize arz ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Titiz. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(tstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
İçel Milletvekili Sayın Edip Özgenç'in 11 sorusuna 
sırasıyla cevaplarımı takdim ediyorum : 

1. DEMSAN Şirketinde, Etibank Genel Müdü
rünün kardeşi, iddia edilen yüzde 15 hisseye sahip ol
madığı gibi, bu şirketin ortağı da değildir. Bu husus, 
noter tasdikli ortaklar pay defterinde açıkça görül
mektedir. Yaptırılan ön inceleme, açılan kredinin ya
salara uygun olduğunu göstermektedir. 

Bununla beraber, konunun diğer yönlerini ayrın
tılı olarak incelemek üzere ayrıca bir tahkikat da yü
rütülmektedir. Sonuçlandığı zaman kayda değer bir 
husus bulunduğu takdirde yüce heyetinize arz edile
cektir. 

2. Kuruluş Kanunu ile Etibanka her türlü ticarî 
faaliyette bulunma yetkisi verilmiştir. Bu nedenle, de
nizcilik sektörüne kredi verilmesini kısıtlayıcı herhan
gi bir hüküm bulunmamaktadır. 

3. Söz konusu şirkete, Devlet Planlama Teşki
latının 6.4.1984 tarih ve 2005 No. lu teşvik belgesine 
istinaden orta vadeli yatırım kredisi verilmiştir. Kre
diye teminat olarak; 

a) TRAKO MADEN AŞ ile KtMAK Kimyevî 
Katkı ve Yakıt Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim 
Şirketinin kefaleti alınmıştır. 

b) Sivas - Gürün, Otluk Kilise'deki demir made
ni sahası üzerinde krediler talimatnamesinin 21 inci 
maddesi gereğince, bankamız lehine birinci derece bi
rinci sırada kredinin yüzde 20 kadar fazlası ipotek 
tesis edilmiştir. 

Giresun'daki çinko kurşun maden sahası ve üzer
lerindeki tesislerin ekspertizi yaptırılarak krediler ta
limatnamesinin 21 inci maddesi gereğince bankamız 
lehine birinci derece birinci sırada kredinin yüzde 30 
kadar fazlası tesise öngörülen ipotek, bu kredinin te
minatını teşkil etmektedir. 

Resmî belgelerin tetkikinden de anlaşılacağı gibi, 
maden sahalarının işletilmesi, Demir Eksport AŞ'ne 
ait olup, devlete ait bir ipoteğin alınmış olması söz 
konusu değildir. 
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4. Cevabıma, anılan işletmede 1979 ila 1984 yıl
ları arasında borik asit üretim ve satış durumu hak
kında kısaca rakamsal bilgiler vererek başlıyorum. 

1980 yılında üretim 16 838 ton, satış 13 015 ton; 
1981 yılında üretim 22 649 ton, satış 16 789 ton; 
1982 yılında üretim 23 309 ton, satış 14 716 ton; 
1983 yılında üretim 20 316 ton, satış 19 432 ton; 
1984 yılında üretim 22 622 ton, toplam satış 

34 037 ton. 
Takdim ettiğim bu rakamlar yıllara göre borik 

asit üretim ve satışlarını bir cetvel halinde, sunmakta
dır. Buradan da görüleceği üzere, 1984 yılında top
lam 34 bin ton civarında borik asit satışı yapılarak 
geçmiş yıllara göre en yüksek satış gerçekleştirilmiş 
bulunmaktadır. 

Bazı şahıslar Türk Lirası dolar paritesindeki de
ğişmeler ve ihracatta vergi iadesi gelirlerini de hesa
ba katarak, borik asit ihraç fiyatını dış ülkelerde dü
şürerek satış için teşebbüste bulunmuşlardır. Türkiye 
genelinde dolar girdilerini düşürmemek ve borik asit 
fiyatları düşürüldüğü takdirde yeniden yüksek fiyat 
teşekkül ettirmek zor olduğu için, bu tür ihraç talep
leri kabul edilmemiştir. Anılan tesis halen çalışmak
tadır. 

5. Antalya Barit öğütme Tesisleri, ihracat ya
pıldığı takdirde çalıştırılmaktadır ve nitekim 1984 
yılında 15 bin tonluk öğütülmüş barit ihracatı ya
pılmıştır. 

6. Kırka Boraks Müessesemizde bor türevleri 
yatırımı tamamlanmış olup, halen deneme üretimi 
sürdürülmektedir. 10 milyar TL civarında yatırım 
tutarı olan ve farklı bir teknoloji uygulayan bir te
sisin işletmeye alınması hususu, üzerinde titizlikle 
durulması gereken bir husustur. Bu tesisden, rafine 
bor ürünleri olan etibor/46, etibor/64 ve anhidrit 
broks elde edilecektir. Rafine bor ürünleri elde ede
cek olan bir tesisin, ham boraks ihracatçıları ile 
olan ilgisi gerçekten anlaşılamamıştır. Bu nedenle 
herhangi birisine sağlanan bir menfaatin, söz konu
su dahi edilemeyeceği açıktır. 

7. Bu soruda ÇÎMTAŞ'ın mı, yoksa Enkanıınmı 
kayırıldığı sorulmakta ve bazı çıkarlar sağlandığı 
iddia edilmektedir. Bildiğimiz kadarıyla ÇÎMTAŞ 
Enka'nın bir alt kuruluşu olup, bu ihale Küre'den 
İnebolu'ya havaî hat yapılmasıyla ilgilidir. İhalenin 
yapılması ve projenin yürütülmesinde herhangi bir 
aksama olmamıştır. Bu nedenle sorunun mahiyetini 
anlamak güçtür. 

8. Erhan Dali adındaki bir şahıs ile Etibankın 
bir iş münasebeti bulunmamaktadır. Muhtemelen 
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BASTAŞ firmasına olan barit satışına değinilmek 
istenmektedir. Bu satış bedeli Etibank Yönetim Ku
rulu kararı ile bir itfa planına bağlanmış 'bulun
maktadır. 

9. Devlet Eski Bakanı Sayın özdağlar'ın şah
sına çekilen telgraf hakkında herhangi bir beyanda 
bulunmak, kanaatimizce kurumun ve benim yetki
lerimi aşan bir husustur. Böyle telgraflar çekilmiş 
midir, bilgi sahibi değilim. 

10. Emeklilik hakkını elde etmiş bir Etibank 
personeli emekliliğini istemiş ve daha sonra bir baş
ka kuruluşa atanmıştır. Böyle bir tayine mevzuat da 
mani değildir. Burada herhangi bir usulsüzlük veya 
soru yöneltilecek bir husus görülememiştir. 

11. Yapılan tetkikte genel sekreterin böyle toir 
ameliyat geçirmediği tespit edilmiştir. Yurt dışında 
eğitim görenlerin tereddütleri ile kuruluşunu ve onun 
sağlayabileceği imkânları yakından bilen bir kişi 
olarak ingiltere'ye gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Titiz. 
Sayın özgenç, sayın bakanın cevabı yeterli mi 

efendim? 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Yeterli, teşekkür ederim. 

efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

2. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
bayılt Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

BAŞKAN — 2 moi sırada, Adana (Milletvei'li Nu
ri 'Kommaz'ın 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevine son verilen kamu görevlilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru eritelenimıiştir. 

3., — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

BAŞKAN — 3 üncü «ıradaki, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in sorusu il 5 gün mehil alınmış ol
duğundan erteilenımiştir. 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan «Ordu - Hükümet işbirliği Semineri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Adana Milletvekilli 
Sayın Cüneyt Canver'in, 'basında yer alan «Ondu-Hü-

388 — 
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kümet İşbirliği Seım'inerine» ilişkin 'Başbakandan 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Cüneyt Canver burada mı efendim?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
(Soru entelemmişıtir. 
5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu nun, Sı

kıyönetim Kanununa göre isine son verilen memur 
ve İşçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/296) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Sabit Batumlu'nun, Sıkıyönetim Kanununa 
göre işine son verilen memur ve işçilerin durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmak
tadır. 

Sayın Sabit Batumlu?.. Burada. 
Cevap verecek sıayın bakan?... Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Turgut Özal 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının temini 
hususunu yüksek makamlarına arz ederim. 

Derin saygılarımla. 
Sabit Batumlu 

Isltaınbull MİHetvekii 

1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasına göre işine son 
verilen memur ve işçilerin 'durumları ne olacaktır? 
Bunlardan soruşturması bitmiş ve beraat etmiş olan
lar görevlerine nasıl döneceklerdir ve boşta kaldıkları 
süre içinde.maaş ve ödemeklerini nasıl alacaklardır? 

Ayrıca suçlu olarak yakalanan teröristler suçüstü 
yakalandıkları sıralarda kendilerini 'yakalayan emni
yet kuvvetleri mensupları tarafından tartaklanmalar 
ve dövülmeler olmuştur ve suçlarının icabı olarakda 
bu nevi gerekli ceza verilmesi görevin bir gereğidir. 
Hadisede bunun böyle olmasını icap ettirmektedir. 
Bunlar arasında görevli memurlara dava açanlar var
dır ve dava sonucu memurlardan ceza görenler ol
muştur. Bu memurların durumları ne olacaktır? Gö
rev yapan Devlet memuru haklı vazife yaparken ce
zalanırsa bundan sonra Devlet memuruna nasıl görev 
yaptırılacaktır? 

'Sorumdaki hususların ayrıntılı olarak Meclis kür
süsünden cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
'BAJŞKAN — Buyurun 'Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul Millet
vekili Sayın Batumlu'nun, Başbakanımıza yönelttiği 

sözlü soru Önergesini cevaplandırmak üzere huzurla
rınızda bulunuyorum. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre, görevle
rine son verilen personelin durumları, 1402 sayılı Ka
nunun 2766 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiş
tirilen 2 nci maddesinin son fıkrasının verdiği yetki 
gereğince, ilgili sıkıyönetim komutanlıklarınoa yeni
den incelenmektedir. Yapılan inceleme sonunda, sıkı
yönetim komutanlıklarınoa;«Göreve dönmelerinde sa
kınca yoktur» kararı verilen personele, tekrar görev 
verilip verilmemesi, kurumun ihtiyaç ve kadro duru
muna, şahısla ilgili diğer hususlara bağlı olarak, il
gili makamların tensip ve kendi usullerine bağlı bu
lunmaktadır. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Hiç gerek kal
madı efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Öyle mi efendim? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyelim. 

Buyurun devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam

la) — Millî birlik ve beraberliğimizin bozulmaması, 
devletimizin güvenliği bakımından görev verilmesinde 
sakınca bulunmayan personelin tayinleri yapılmak
tadır. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Bakan nasıl 
ölçüyorsunuz, sizin ölçünüz ne? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — Lütfen dinleyin efendim. 

'Bunların boşta kalan sürelerine ait maaşlarının 
ödenmesine kanunen imkân bulunmamaktadır. Genel 
emniyet ve asayişi korumak, yürürlükteki mevzuatın 
kendisine verdiği görevleri yerine getirmekle yüküm
lü bulunan polis, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda belirtildiği üzere, cumhuriyet savcısına niya-
beten adlî hizmet yapmaktadır. Bu görevini ifa sı
rasında, terör ve anarşi ile canı pahasına mücadele 
veren polisin, yakalanan şahsı dövdükleri veya tar
takladıkları iddiaları ortaya atılmaktadır. Bu iddiala
rın sonucunda bazı emniyet mensupları adlî makam
larca hapis cezası ile mahkûm edilmiş, hatta içlerin
den bazılarının bu nedenle memuriyetleri sona erdi
rilmiştir. 

Polisin hizmet verimliliğini etkileyen durumların 
önlenmesi, moralinin en üst seviyede tutulması için 
eğitimine özel önem verilmekte ve sıralı amirlerince 
uyarılarak gerekli tedbirler alınmaktadır. 
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Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oksay. 
Sayın Sabit Batumlu, verilen cevap uygun mu 

efendim? 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Söyleyecekle

rim var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika Sayın Batumlu. 
SABtT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; Sayın Başbakandan sor
muş olduğum sözlü soruma Sayın Devlet Bakanımı
zın vermiş olduğu usulen cevaba çok teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, 1402 sayılı Yasanın getirmiş olduğu 
hükümleri aşağı-yukarı hepimiz bilmekteyiz. Sorum
da, gayet açık 3 ana konuya değindim. Anarşinin 
boyutlarının yükseldiği sırada anarşistleri yakalayan 
emniyet mensupları, anarşisti yakaladığı zaman elbet-
teki ona görevinin icabı, az da olsa tokat da ata
caktır. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Atamaz. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Kendisini, icap 
eden suçtan ötürü sorguya da çekecektir. Bu, o gün
kü görev yapan memurun herhalde başlıca görevi ol
ması icap ediyor. İşte arkadaşlar bu görevi yapan 12 
Eylül öncesi emniyet mensupları, bilâhara mahke
meye verilmişlerdir. Bunlardan hâlâ şu anda emni
yet müdürlüğüne kadar yükselen 'bu devlet memur
ları ceza almışlardır. 3 ay ilâ '6 ay arasında ceza alanlar 
vardır. Biliyorsunuz 6 aydan aşağı cezanın affı mev
zubahis değildir, temyizi de mevzubahis değildir. 
Şimdi bu arkadaşlar hâlâ, şu anda görev yapmakta
dır; çeşitli yerlerde emniyet müdürleri vardır, emni
yet amirleri vardır ve diğer görevlerde birtakım ar
kadaşlar vardır. Bu arkadaşlar 3 ay veya 5 ay hapis
hanede yattıktan sonra tekrar devlet memuriyetine de
vam edecektir herhalde, çünkü şu anda hâlâ göreve 
devam edenler var. Pelki, size soruyorum; bir devlet 
memuru, bürokrat görevi icabı, görevini yaparken, o 
görevin neticesinde kendisi bu şekilde tecziye edilirse, 
bundan sonra devlet hükümet, bu kişiden nasıl gö
rev alacaktır? Sayın balkanımız lütfedip bunu açık-
lasalardı ben tekrar bu kürsüye çıkmazdım. 

Diğer taraftan yine sayın balkanımız cevaplarında 
şunu söylediler; «1402 sayılı Kanuna göre bu şekil
de ceza görmüş veya görevine son verilmiş kişilerin 
bilâhara ıgörevlerine iadesi, yine sıkıyönetimce tetkik 
edilmektedir, istenirse iade edilir, istenilirse iade edil
mez» dediler. İade edilenlerle, iade edilmeyenler ara

sındaki maaş farklarını sordum; iade edilenlerin maa
şı verilecek midir, verilmeyecek midir? Bu soruyu da 
«verilmeyecek» şeklinde cevaplandırdılar. Peki, nasıl 
olur; bir insan görevine tiade edildiyse, o devrede ka
palı süre içindeki mtoşını niçin almaz? Hangti yasaya 
dayanarak bu parayı almaz? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — 1402 sayılı Yasa. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — 1402 sayılı Ya
sa kendisine ceza vermemiş, affetmiş, serbest bırak
mış ve görevine devam etmesine izin vermiş Sayın 
Bakanım. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Çalışmamış o ara. 

ISAB1T BATUMLU (Devamla) — Hayır, ama 
olmaz ki. Siz çalıştırmıyorsunuz, kanun çalıştırmı
yor; ama kanun da kendisini affediyor,; Bu aftan 
sonra bu maaş nasıl verilmez? Olmaz efendiım< 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen devam edin. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Şimdi çok de

ğerli arkadaşlar, Sayın Başkanımız biraz evvel soru
lar hakkında bir madde hatırlattı, burada sorulu ce
vaplı müzakerelerle tekrar tekrar bu kürsüyü işgal 
etmek bence yazık oluyor; zaman kaybediyoruz. Ama 
ıdiyeceksiniz ki, gündem zaten boş; işte böyle üç beş 
soruyla gündemi geçiştirir, saat doldurur ve. gideriz. 
Buna da yazıktır. O halde sözlü sorular verildiği za
man sayın bakanlarımız, sayın hükümet üyelerimiz, bu 
konularda sadece sözlü soruların, bu kürsüden üs-
tünkörü cevapla üzerinden geçmesinler. Bunu özellik
le ve önemle sayın hükümetimizden rica ediyorum. 

IDiğer taraftan şu anda bekleyen yüzlerce vatan
daşın göreve alınıp alınmayacağı belirlenirse, bekle
yenlerin ümitleri bir anda hiç değilse kesilir ve her
kesin kendi yolunu çizmesi bakımlından; sayın hükü
metimizin diğer işlerde yaptığı gibi bir karar mı yok
sa kararname mi çıkarır; bu arkadaşlar öncelikle ay
dınlatılsın ve görevlerine devam edeceklerse etsinler, 
etmeyeceklerse herkes nerede iş bulacaksa oraya git
sin. Çünkü beraat etmiş bir insanın, tekrar görevine 
dönmesi kadar doğal bir mesele yoktur. Eğer beraat 
etmediyse cezası vardır, cezasını çöker; ondan sonra 
da kendi yolunu kendisi çizer. Adamı beraat ettir, 
maaşını verme, ne vakit alacağı konusunda kesin ce
vap verme, muallakta beklet... Bu mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu toparlayın efendim. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Onun için sa

yın hükümetimizin bu konuyu tekrar inceleyerek, yü-
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ce Meclise bu konuda daha aydınlatıcı bilgi vermesini 
özellikle istiyorum ve rica ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 
6. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip

liği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Antalya Milletvekili 
Kadri Altay'ın, ipek ipliği ithaline ve üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Kadri Altay, buradalar mı efendim? Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru, ertelenmiştir. 
7. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 

nun, Siirt İlinde sigara fabrikası kurulmasına ilişkin 
sözlü sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe/Alptemoçin'in cevabı (6/300) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Siirt Milletvekili Nejdet 
Naci Mimaroğlu'nun Siirt tlinde sigara fabrikası ku
rulmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Nejdet Naci Mimaroğlu buradalar mı efen
dim? Burada. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda 
tavassutlarınızı saygıyla arz ederim. 

Naci Mimaroğlu 
Siirt 

Siirt ti ve ilçelerinde büyük bir geçim kaynağı 
olan ve Türk ekonomisine katkı getiren tütünle ilgili 
olarak 1984 yılında Siirt'te ve kazalarında 9 439 aile 
çalışmış ve bu yerde aynı yılda 7 milyon kilo yaprak 
tütünü üretilmiştir. 

Halen Kozluk ve Sason'da işletme atölyeleri faa
liyette olup bu atölyelere ilaveten Beşiri, Bekirhan ve 
Kurtalan atölyelerinin de inşaatı devam etmektedir. 
Bu ilçelerde kurulmakta olan atölyelerin faaliyete geç
mesiyle üretilen tütünün tamamı ilimiz dahilinde yarı 
mamul hale getirilmiş olacaktır. 

İlin, bu tütün potansiyeli ve kalitesiyle bölgede 
ve özellikle Siirt'te mevcut işsizlik ve Siirt'in kalkın
mada öncelikle iller arasına alınmış olduğu dikkate 
alınarak Siirt'te sigara fabrikası kurulması zorunlu
dur. Bu nedenlerle : 

Sayın Bakanlığın bu yerde sigara fabrikası kurul
ması konusunda görüşleri nedir? 

Bu konuda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 
BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere buyu

run Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Siirt Milletvekili Sayın Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun Siirt İlinde sigara fabrikası kurulmasına ilişkin 
sözlü soru önergesine cevap vermek üzere huzurları
nıza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesinin kalkınmasına büyük bir önem verildiği he
pinizin malumlarıdır. Bunun içindir ki, gerek doğu
nun ekonomik ve sosyal yapısı ve gerekse tütünün 
özelliği dikkate alınarak bu bölgede Tekel İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün diğer yatırımları yanında bir
çok da yaprak tütün bakım ve işletme evi yatırım
ları bulunmaktadır. 

Memleketimizin genelinde, 1985 Yılı Yatırım 
Programında yer alan 14 adet yaprak tütün bakım ve 
işleme evinin 10 adedi doğudadır; bunlara yapımları 
bitim noktasına geldiği için 1985 Yılı Yatırım Prog
ramında yer verilmeyen ve yıl içinde hizmete açılacak 
olan Beşiri, Batman, Kurtalan yaprak tütün bakım 
ve işletme evlerini de ilave edecek olursak, genel top
lam 17 adedin, 13 adedinin doğuda olduğunu görü
rüz. Doğuda yapımı devam eden 13 adet yaprak tü
tün bakım ve işleme evinin 5 adedi Siirt Vilayeti hu
dutları içerisindedir. Programa göre 13 adet yaprak 
tütün bakım ve işleme evinin Batman, Beşiri, Kurta
lan, Adana, Muş, Lice ve Şemdinli olmak üzere 7 ta
nesi 1985; Malatya merkez, Sason, Bekirfian, İslahi
ye 1986 ve geriye kalan Bismil ve Yayla Da$ı yap
rak tütün bakım ve işleme evleri de 1987'de hizmete 
açılacaktır. 

Ancak, yeni bir sigara fabrikası yatırım işine ge
lince; konunun mevcut kapasite ve yapımı devam et
mekte olan sigara fabrikalarının durumlarının da 
dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ha
lihazırda İstanbul, Maltepe ve Cibali, Samsun, İzmir, 
Adana, Malatya ve Bitlis olmak üzere 7 adet sigara 
fabrikasında sigara üretimi yapılmaktadır. Üretim ka
pasitesi; filtreli 89 bin ton, filtresiz 38 bin tondur. 
Yıllık talep ise filtrelide ellidört ellibeş bin ton, filt
resizde sekiz dokuz bin ton arasındadır. 

Bu rakamlardan anlaşılacağı üğere hem filtreli si
gara hem de filtresiz sigara üretiminde kapasite faz
lası bulunmaktadır. Sigara tüketim trendi sadece 
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memleketimizde değil, bütün dünyada giderek azal
maktadır. 

Değerli arkadaşlar, yukarıda saydıklarıma ilaveten 
6 adet sigara fabrikası yapımı da devam etmektedir. 
Tokat, Samsun, Akhisar, izmir, Diyarbakır, Erzurum 
sigara fabrikalarının yapımları devam etmektedir. Bu 
fabrikaların planlanan kapasiteleri; tek vardiyada top
lam 30 bin ton/yıldır. Bunlardan 10 bin ton/yıl ka
pasiteli Tokat Sigara Fabrikası 1985 Nisan ayı içeri
sinde devreye girecek, böylece filtreli sigara üretim 
kapasitesi 99 bin ton/yıla ulaşacaktır. Yapımı devam 
eden diğer fabrikalardan Samsun Sigara Fabrikası
nın inşaatı tamamlanmış olup, makine montaj safha
sına gelinmiştir. Akhisar Sigara Fabrikası tahminen 
1 milyar liralık yatırım yapıldığı takdirde inşaatı ta
mamen bitmiş olacak, makine montajı safhasına geli
necektir. İzmir ve Diyarbakır sigara fabrikalarının 
kaba inşaatları bitirilmiştir. Erzurum Sigara Fabrika
sının da kaba inşaatı yaklaşık yüzde 40 mertebesinde 
tamamlanmıştır. 

Sigara üretiminde mevcut kapasiteye yeterli oldu
ğu için son senelerde bu fabrikaların sadece zarurî 
masraflarını karşılayacak ödenekler konmuş, dolayı
sıyla fabrikaların yapımı yavaşlatılmış olarak sürdü
rülmektedir. 

Faaliyette bulunan fabrikaların bir kısmının eski 
teknoloji ile çalıştığı dikkate alınacak olsa dahi, iç ta
lep için asgarî 5, azamî 10 yıllık bir üretim kapasitesi
nin mevcut olduğu görülmektedir. Mevcut kapasite
nin değerlendirilmesi, tütünümüzün dışarda tanıtılma
sı ve tütün satışlarının artırılabilmesi için, sigara ih
racatı ile ilgili çalışmalar sürekli bir şekilde yapılmak
tadır. Ancak, dış pazarlara girmek hiç ele kolay olma
maktadır. 

Sigara ihracatında olumlu neticeler alınıp, talepte 
bir artış sağlanırsa, öncelikle yapımı devam etmekte 
olan sigara fabrikalarının bitirilmesine ağırlık verile
cek ihtiyaç durumuna göre yeni sigara fabrikası yapı
mı o zaman düşünülecektir. 

Netice olarak, mevcut sigara üretim kapasitesinin 
yeterli olmasından ötürü, herhangi bir kaynak israfı
na sebebiyet vermemek için Tokat'ı saymazsak, geriye 
kalan 5 adet sigara fabrikasının inşaatlarının belirli 
seviyelere gelmiş olmasına rağmen bitirilemeyip, sa
dece mevcut muhafaza edilmek için yatırımlar yapıldı
ğı, masraflar yapıldığı dikkate alındığı takdirde, 
yeni bir fabrika yapımının ekonomik israftan başka 
bir şey olmayacağı ortadadır, 

Bu nedenle yapımı devam etmekte olan sigara fab
rikaları bitirilmeden ve yeni talepler doğmadan, yeni 
bir sigara fabrikası yapımı düşünülmemektedir; arz 
ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alptemoçin. 
Sayın Mimaroğlu, sayın bakanın verdiği cevap ye

terli mi efendim? 
NECDET NACİ MİMAROĞLU (Siirt) — Evet 

efendim, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
8. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 

şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Bakbakan-
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'ın, bazı şirketlere verilen gemi kredileri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın İbrahim Ural?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'in, Buca'nın 

ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/302) 

BAŞKAN — 9' uncu sırada bulunan sözlü soru, 
soru sahıi'bli Sayın Işılay Saygın görevli olanak dış seya
hatte bulunduğundan ertelenmiştir. 

10. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
ayçiçeği taban fiyatına ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı 
(6/303) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Muhittin Yıldırım'ın ayçiçeği taban fiyatına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Muhittin Yıldırım?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 

önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 
1. 1984 yılı ayçiçeği taban fiyatı belirlenmesine 

rağmen yıl içinde avans mahiyetinde alımlar yapılmış 
ve fark şimdiye kadar ödenmemiştir. Bu farklar ne 
zaman ödenecektir? 

2. Ayçiçeği 1985 taban fiyatını ne zaman açıkla
mayı düşünüyorsunuz? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Aral. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın IBaşkam, yüce Mecli
sin muhterem üyeleri; Edirne Milletvekilimiz Muhit-
ıtin Beyin ayçiçeği ıtahan fiyatları hakkındaki sözlü 
sorusunu cevaplandıracağım. 

Bildiğiniz gibi geçen sene taban fiyatı 95 lira ola
rak ilan edilmişti, fakat bilahara dünya piyasasında 
ayçiçeği çok yüksek bir fiyata ulaştı, fiyat yükselince 
bizim margarin yapan fabrikalarımız da sıvı yağa ih
tiyaçları olduğu için, gerek palm oill, gerekse, soya 
fasulyesi yağı, gerekse ayçiçeği yağına ihtiyaçları ol
duğu için, bu dengesizlik karşısında taban fiyatını 95 
lira olarak ilan etmiş olmamıza rağmen, ki bundan 
memnun görünüyordu müstahsil, fakat dünya pi
yasa fiyatının değişmesi karşısında biz 'bunu avans 
fiyata çevirdik ve 110 liradan mubayaa ettik. Şu an 
henüz yüzde 50'sinden fazlasını yağa çevirmiş durum
da değiliz, birlik halihazırda işlemeye devam etmekte
dir ve bu işleme neticesinde tahminen zannederim 
mayıs ayının ortasına doğru, kesin kârı belli olacak
tır, bu kâra göre de ayrıca 1984 ürünü için bir risturn 
yapacağız. Malumunuz olduğu üzere geçen sene 2 
milyar 700 milyon lira civarında doğan kârdan bir 
risturn yapılmıştı. Bu sene ne kadar bir kâr 'temin ede
ceğini ancak yaklaşık olarak mayısın ortasında göre
ceğiz ve o zaman doğan kârı, geçen sene yaptığımız 
gibi tekrar müstahsile iade edeceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aral. 
Sayın Yıldırım, sayın Balkanın cevabı yeterli inli 

efendim? 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Efendim, 

çok önemli bir konu olduğu için bazı şeyleri ilave 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldırım. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) - Sayın Baş-
kan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın verdikleri 
izahatlardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum; an
cak Yağlı Tohumlar Genel Müdürlüğü 1983 yılında 
üreticiden 210 bin ton ayçiçeği alımı yaparak 95 bin 
ton ham ayçiçeği yağı üretmiştir. Buna rağmen 1983 
yılında 30 bin ton ham ayçiçeği yağı açığı mevcut 
idi. 1984 yılında ise, 112 bin ton ayçiçeği alımı ya
pılarak, 1983 yılı alımının ancak yarısı kadar bir 
büyüklüğe ulaşabilmiştir. Bu durumda 1985 yılında 
74 bin ton ham ayçiçeği yağı açığı olacağı sanıl
maktadır. 

Giderek büyüyen bu yağ açığının temel nedeni, 
Türkiye'de tarım girdilerinin son yıllarda korkunç bi
çimde pahalılaşmasına karşın, verilen taban fiyatların 
yeterli olmaması ve bu nedenle de üreticimizin tar
lasına gereken bakımı yapamaması ve ilaçlarını, güb
relerini atamamasındandır. 

Üretici köylümüzün emeğinin değeri verilmediği 
sürece, kooperatif birliğinin alacağı ürün miktarla
rında da düşüş ne yazıkki devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, gübreye, ilaca, tohuma, 
akaryakıta zam üstüne zam yapan bir hükümet, bu 
yetmiyormuş gibi mart - nisan aylarında, yani tam 
ekimin yapıldığı dönemlerde destekleme kredisini, 
köylümüzün deyimiyle çapalama kredisini de kesmiş
tir. Bu hükümet çiftçimizin âdeta köstekleyicisıdir. 
Bu hükümet bir destek hükümeti değil bir köstek hü
kümetidir. 

Sayın milletvekilleri, -üç - beş ithalatçının gönlü 
olsun diye bir hybrid tohumu uygulamasına geçil
miştir. Bu tohum 1 yıllıktır, 2 nci yıl elde edilen ürün
den tohumluk olamaz. Böyle palyatif ve dışa bağım
lı önlemler yerine, etkin önlemler getirilmelidir. To
humun verimli olanı Türkiye'de araştırılmalı, bulun
malı ve sözleşmeli çiftçilere hızla dağıtılıp çoğaltıl
malıdır. Yoksa Türkiye* giderek tohum kanalı ile 
tarımda da dışa bağımlı ve ipler dışarıdaki tohum 
tekellerinin eline geçmiş bir ülke haline dönüşecek
tir. • 

Sayın milletvekilleri, 25.9.1984 tarihinde Sayın 
Bakan, yöncJttiğim sö/lL a«ru önergemi cevaplandı-

Bu seneki taban fiyatlarının ilanı hususunda da 
biraz ihtiyatlı davrandık, hemen ilan edemiyoruz. 
Çünkü, nasıl olsa müstahsilimiz mahsulün fevkalade 
para ettiğini müşahede etmiştir. Bir evvelki sene ta
ban fiyatı 61 liraydı. Şu an 110 lira avansla aldığımıza 
göre ve belki beş on lira da bir fark gelecektir, demek 
ki yüzde 100'e yakın bir fiyat farkı mevcuttur. Şu hal
de, müstahsilin bu sene ayçiçeğinden sarfınazar etme
si gibi bir şey de söz konusu değildir. Bilakis, daha 
önce yüce Meclise dle arz ettiğim gibi, Şeker Şirketi 
anlaşmalı olarak 550 bin dönümde eskim yapacaktır 
•ve aynı zamanda 1 milyon 500 bin dönümde de tohum 
dağıtmak suretiyle ekim yapacaktır; halihazırda bu 
dağıtım ve bu faaliyet başlamıştır. Öyle zannediyo
rum ki, belki nisanın sonunda veya mayısın başında 
taban fiyatına, henüz Bakandar Kurulunda görüşül
medi, ama muhtemelen avans olarak gene ilave et
memiz doğru olacaktır. Bilahara taban fiyatına tahvil 
etmemiz yerinde olur görüşündeyim, bu mesele Ba
kanlar Kurulunda ayrıca görüşülecektir. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
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rırken, kooperatif birliklerinin kesinhesap işlemleri 
tamamlandıktan sonra, üretici çiftçilerimize ayçiçeği 
taban fiyatı farkının verilebileceğini söylemişlerdir. 
Bunca ay geçmesine rağmen, ayçiçeği taban fiyat 
farkının verilmesiyle ilgili olarak hiçbir belirti bu
lunmamaktadır. Bu hükümet verdiği sözleri tutma 
gereğini duymayan bir hükümet görünümündedir. 

Sayın milletvekilleri, bu hükümetin genelde tarım 
politikası, özelde destekleme politikası tek kelimeyle 
ciddiyetten uzaktır, örneğin, hiçbir dengeye ve he
saba dayanmayan 1984 yılında ayçiçeğine taban fiyat 
olarak 95 Türk Lirası verilmiştir. Sonra verilen bu 
95 Türk Lirası taban fiyatıyla üreticiden ayçiçeği 
alamayacağı anlaşılınca, Yağlı Tohumlar Genel Mü
dürlüğü ivedi olarak yönetim kurulunu toplayarak, 
avans mahiyetindeki 110 Türk Lirasından alım yap
mıştır. Diğer bir deyişle, hükümet açıkgö?, bir tüccar 
gibi davranmaya kalkmış ve üreticiden malını ken
dince bedava kapatmaya çalışmıştır. Bu ciddî bir dev
let tutumu değildir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de ayçiçeği verimi 
dekar başına 8 8 0 - 1 000 kilogramın üstüne çıkmadı
ğına göre, Türkiye'nin yağ açığının kapatılması ve 
üretici köylümüzün refahını artırmamız mümkün gö
rülmemektedir. Oysa bu hükümet yaptığı zamlar ve 
uyguladığı taban fiyatı politikasıyla giderek verimi 
düşürme politikası izlemektedir. Verimi artırmak için 
hükümetin uyguladığı tohum ithali ise çözüm değil
dir. Çünkü dövize bağlı olarak fiyatları baş döndü
rücü bir biçimde artan bu tohumları alıp kullanabile
cek çiftçi sayısı çok azdır; giderek de azalacaktır. 
Ayrıca bu tohumdan elde ©dilen tohumluk, 'biraz 
önce de arz ettiğim üzere, ikinci yılda verim düşük
lüğü yapmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün bir dekar. alanda ay
çiçeği üretiminin maliyeti şöyledir : 

(TL) 

Çiftçinin ekimini yapabilmesi içlin kıştan 
birinci sürüm 1 300 

18/46 DAP gübresi vadeli, faizli, KDV'li 
dekar başına 30 kilogramdan 3 780 

İlkbaharda ikinci sürüm 1 300 
Dızkaro - tırmık çökmek 750 
Normal ayçiçeği tohumluğu (Dekara 1 

Kg. 150 TL.) 150 
Mibzer makinesi ile ©kim 500 
Ziraî ilaçlama, tekleme ve ot temizleme 1 000 
Çapa (1 dekara 1,5 işçi/gün) 2 500 

(TL,) 

Biçerdöver ile hasat 750 
Tarladan eve kurutma ve havalandırma 

için dekar 'başına 70 
Kurutulduktan sonra ambara taşınması 100 
Ambardan alınarak pazara taşıması 200 
Ayçiçeği saplarınım sökülmesi, temizlen

mesi dekar başına 100 
Bekçinin tarlayı bökleme ücreti dekar 

başına 50 
Yağlı tohumlarda indirme, bindirme, ha

maliye ücretli 100 

Toplam olarak 12 700 

Görüldüğü üzere, 1 dekar alanda ekim yapabil
mesi için KDV ve stopaj hariç 12 700 TL. gerek
mektedir. Oysa çiftçimiz, 1 dekardan, ortalama ola
rak 100 k'g. verim alarak ve 'bunu 110 liradan koo
peratife devrederek 11 000 TL. hâsılat elde etmek
tedir. Çiftçimizin 'toprağını ekebilmesi ve hiç değilse 
geçen seneki verimi alabilmesi için gerekli para da 
eline geçmemektedir. Çiftçimizin, her 1 dekar için 
1 700 TL. açığı vardır. Çiftçimiz maliyetini karşıla
yamamaktadır. Dolayısıyla da aynı verimi sağlaya
cak girdi kullanımı mümkün değildir. Bu, tarımın bo
ğazlanması ve çiftçinin yaşam hakkının elinden alın
masıdır. 

Sayın milletvekilleri, çiftçimizin sorunlarını hiç 
değilse biraz azaltmak istiyorsak, bugün ayçiçeği 
taban fiyatının en az 150 TL. olması gerekmektedir. 
Ayrıca geçen sene alınan ayçiçeği farkının bir an ön
ce ve en az 30 ila 40 TL. olarak verilmesi zorunlu
dur. 

Sayın milletvekilleri, son olarak söylemek istedi
ğim şudur; ekimi zor ve pahalı ve girdilerine her 
gün zam gelen bir ürüne, yağ fabrikatörleri kat kat 
'kâr yapsın diye gerçek değerini vermediğiniz için 
köylü size küskündür, sizden umudunu kesmiştir, si
ze artık hiç güvenmemektedir. 

Bu vesile ile Yüce Meclisin üyelerini saygılarla 
selamlarım. (HP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
•Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Zürih Başkonsolosluğu için kiralanan binaya ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Sayın Sabit Batumlu' 
nun soru önergesi bulunmaktadır; ancak daha evvel 
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bir soru önergesi cevaplandırıldığı için İçtüzüğün 97 I 
nci maddesi 3 üncü fıkrasına göre bu soru ertelen
miştir. 

12. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğünç' I 
ün, komisyonlarda bulunan bazı kanun tekliflerinin I 
gündeme alınmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/320) I 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, I 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (!) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
nın 1 inci sırasındaki teklifin komisyona verilen mad-

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, İstanbul - Taksimdeki Taşkışla binasının bir şir
kete kiraya verilmesine Miskin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/351) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Maliye ve Gümrük Bakanı 

Sayın A. Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğine müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Türkân T. Arıkan 
Edirne Milletvekili 

Konu : İstanbul - Taksiim'deki Taşkışla binasının 
bir şirkete kiralanmasına ait bilgiler. 

Sorular : Soru 1. a) Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı istanbul - Taksim'deki Taşkışla binasını Ada
let Sarayı yapılmak üzere Adalet Bakanlığına hangi 

(1) 82 sıra sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 86 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci ek sıra sayılı 
Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tu
tanağına eklidir.. 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Feridun Salkır öğünç'ün komisyonda bulunan bazı 
'kanun tekliflerittin gündeme alınmasına ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Başkanlık adına cevaplandıracak Sayın Baş-
kanvekili mazereti nedeniyle hazır bulunmadığından 
bu soru da ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

deleri henüz gelmediğinden görüşmelerini bugün için 
yapamıyoruz. 

Gündemimizde bugün için görüşülecek başka ko
nu kalmamıştır. 

Bu nedenle, gündemdeki soruları sırasıyla görüş
mek içlin 3 Nisan 1985 Çarşamlba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 16.40) 

tarihte tahsis etmiştir? (Veya tahsis işlemlerine baş
lamıştır?) 

b) Daha sonra bu tahsisin veya işleminin iptal 
edilmesinin nedeni ve iptal tarihi nedir? 

Soru 2. a) Taşkışla binası hangi tarihte kiraya 
verilmiştir? 

Ib) Hangi şirkete kiraya verilmiştir? 
c) Kaç yıl süreyle kiraya verilmiştir? 
d) Yıllık kira tutarı ve şartları nedir? 
Soru 3. a) Taşkışla binasının kiraya verildiği 

şirketin ortakları kimlerdir? 
b) Şirketin kiralama tarihindeki ödenmiş serma

ye tutan nedir? 
Soru 4. a) Taşkışla binası pazarlık usulü ile mi 

kiralanmıştır? 
b) Pazarlık usulü ile kiralanmışsa, teklif veren 

isteklilerin isimleri ve teklifleri aşağıdaki cetvele göre 
nedir? 

Teklifin sözlü veya Teklif Teklif 
İstekliler yazılı olduğu tarihli bedeli 

Soru 5. a) Taşkışla binasının yüzölçümü nedir? 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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!b) Taşkışla binasının (arsa vb. dahil) rayiç bedeli 
nedir? 

Soru 6. 16.12.1984 tarihli 18607 sayılı Resmî 
Gazetenin 38 inci sayfasında yayınlanan cetvelde be
lirtilen bilgileri içeren Taşkışla binasının kira bedeli 
tespitine ait hesap tutanağının bir kopyasını gönderir 
imsiniz? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 28.2.1985 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı : Mile 3/İl Şb. Md. 3121 - 489 - 8088 
Konu : Taşkışla Binası. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 13.2.1985 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğü 7/351 - 2738/11100 sayılı yazıları. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
istanbul - Taksim'de bulunan Taşkışla binasının bir 
şirkete kiraya verilmesine ilişkin yazılı soru önergesinde 
sorulan hususlar hakkında açıklamalarımız, soru sı
rasına göre aşağıda sunulmuştur. 

1. a) Taşkışla binası, İstanbul Barosu Başkan
lığının 19.0.1984 tarihli dileçesi üzerine, 21.9.1984 ta
rihinde, Adliye Sarayı olarak kullanılması için Adalet 
Bakanlığına tahsis edilmiştir. Söz konusu binanın Adli
ye hizmetlerinde kullanımı için Adalet Bakalığının Ba
kanlığımızdan herhangibir talebi olmamıştır. 

b) Adalet Bakanlığından alınan 12.11.1984 tarih 
ve 2067 sayılı yazıya istinaden tahsis iptal edilmiştir. 

2. a) Taşkışla binası Eska inşaat A.Ş.'ne, 49 yıl 
süreyle, 19.12.1984 tarihinde kiraya verilmiştir. 

b) Birinci yıl kira badeli 5.250.000.- TL.'dir. Mü
teakip dört yılın kira bedelleri ise ilk yıl için tespit 
edilen bu bedele, her yıl Bakanlığımızca yayınlanacak 
Devlet ihale genelgesinde belirtilen oranlarda zam uy
gulanarak hesap edilecektir. 

Sözleşmede binanın boş olarak teslim alınmasından 
itibaren inşaat ve tadilata en geç 1 yıl içinde başlana
rak müteakip 4 yıl içinde bitirilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu nedenle ilk 5 yıl tamamen inşaat ve tadilatların ya
pılacağı süre olarak planlandığından, bu döneme ait 
yıllık kira bedelleri 28.4.1983 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanan Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına 
Tahsisi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre 
hesaplanmıştır. 

Otel çalışır duruma geldikten sonra kira tutarında 
Hazine lehine daha büyük bir artış sağlamak amacıy
la da sözleşmeye Yönetmelikten farklı olarak, beş 
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yılda bir kiranın yeniden takdir edileceği hükmü ya
zılmış, şirketin isteği üzerine de faal dönemde kiranın 
nasıl tespit edileceği hususunda müzakerelere şimdiden 
başlanılmıştır. 

c) Yapılan irtifak hakkı sözleşmesine göre bina 
istanbul Teknik Üniversitesi tarafından boşaltıldıktan 
sonra Şirkete teslim edilecektir. Üniversitenin eğitim 
ve öğretiminde ve halen inşaatı devam eden yeni kam
pus binalarına taşınmasında herhanıgibir aksama ve 
tereddüte mahal vermemek üzere sözleşmeye teslim 
süresi ile ilgili hiçbir hüküm yazılmamıştır. Bu ne
denle bina Üniversite tarafından boşaltılmadığı tak
dirde irtifak hakkı sözleşmesine göre hiçbir işlem ya
pılmayacaktır. 

Binanın inşaat ve tadilatı «Turizm Yatırımları 
Nitelikleri Yönetmeliğbnin lüks oteller için öngördüğü 
şartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek 
ve inşaatın projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenecek
tir. Otel kira süresi sonunda işler vaziyette ve sağlam 
olarak Bakanlığımıza teslim edilecektir. 

3. a) Kiraya verilen şirketin başlıca ortakları 
Sabit Selim Edes, Kemal Ay yıldız, Mustafa Ayyıldız, 
Mehmet Saraç, Kemal Edes, Aysel Öğmen, Tuncer 
Zengin, Canan Temo, Murat Yetişkin ve Salbahat 
Yeniçeri'dir. 

b) Kiralama tarihindeki ödenmiş sermaye tutarı 
400 milyon liradır. 

4. a) Taşkışla binası Medenî Kanun hüküm
lerine göre irtifak hakkı tesisi şeklinde kiralanmıştır, 

b) Turizm Teşvik Kanunu ve Kamu Arazisinin 
Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine göre turizm bölge, alanı ve merkezleri 
içinde imar planları ile turizme ayrılmış taşınmaz 
malların yatırımcılara tahsis, kiralama, irtifak hakkı 
tesisi işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca, diğer 
yerlerdeki taşınmaz malların işlemleri ise Bakanlığı
mızca yapılmaktadır. 

Bakanlığımız tarafından da turistik yatırım yap
mak üzere başvuran kişi ve firmaların seçiminde sözü 
edilen Yönetmelik hükümleri esas alınmakta ve serma-

-ye, finansman, pazarlama, proje v.b. durumları in
celenerek ve ilk başvuru sahibine öncelik verilerek 
yatırımcılar tespit edilmektedir. Bu şekilde Bakanlık
larımız arasında uyum sağlanarak, belirli bir süre 
sonunda Hazineye kalacak tesisi en iyi şekilde ger
çekleştirecek firmanın seçimi esas alınmaktadır. 

Taşkışla binasını otel olarak tadil ve inşa etmek 
üzere Bakanlığımıza Eski inşaat A.Ş.'den başka hiçbir 
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firma müracaat etmemiştir, İncelemeler sonucunda adı 
geçen firmanın yatırımı gerçekleştirebileceği kanaatine 
varıldığından kiralamanın yapılması uygun görülmüş
tür. 

5. a) fTaşkışla binasının yüzölçümü 52:252 m2 

dir. 

!b) Yapılan işlem irtifak hakkı tesisi olduğundan, 
arsa ve binaların mülkiyeti Hazinede kaldığından, süre 
sonunda otel çalışır vaziyette Hazineye geçeceğinden 
ve ilk yıl kira bedeli ilgili yönetmelik hükümlerine gö
re 'hesaplandığından binanın rayiç bedelinin takdirine 
ihtiyaç olmamıştır. 

6. Turistik tesis inşaası- amacıyla yapılan irtifak 
hakkı sözleşmelerinde kira bedeli, Kamu Arazisinin 
Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkındaki Yönetmelik 
hükümlerine göre tespit edildiğinden, diğer mülkiye
tin gayri aynî ha'k tesislerinde olduğu' gibi bedel tespi
tine ait hesap tutanağı düzenlenmem ektedir. Daha ön
cede belirtildiği gilbi Taşkışla binasının ilk yıl kira 
bedeli sözü edilen Yönetmeliğe göre hesaplanmış, an
cak Yönetmelikten farklı olarak Hazine yönünden 
'daha avantajlı olacağından her beş yılda bir yeniden 
takdir esası (getirilmiş, ilk beş yıldan sonraki kira mik
tarının tespit çalışmalarına da şimdiden başlanılmıştır. 

'Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — içel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, halka 
açık bir şirketin, THY'den kiraladığı yolcu uçağım 
seçim propagandasına tahsis ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet \Kaya [ErdemHn yazılı cevabı (7/388) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Turgut özal tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla arz ederim. 

Ali llhsan Elgin 
içel 

1'. 6 Kasım seçimleri öncesinde, halka açık bir 
şirketin bir Arap ülkesine işçi göndermek gerekçesiyle 
THY'ndan kiraladığı yolcu uçağı, Genel Baştoaını ol
duğunuz Anavatan Partisinin seçim propagandasına 
tahsis edilmiş midir? 

2. Bu yolcu uçağının yurt dışına çıkabilmesi için, 
ilgili şirketçe Genelkurmay Başkanlığından izlin, Dev
let Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün 
oluru alınmış mıdır? Varsa bu kayıtları açıklayabilir 
misiniz? 
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ı 3. Bu yolcu uçağı, öne sürüldüğü gibi ilgili Arap 
ülkesine gitmiş ve de partinizin seçim propagandasın
da kullanılmamış ise, bu seferdeki yolcuların kimlik
lerini gösterir <<manifesto»nun THY'ndan temini 
mümikün müdür? Uçakta bulunanların Türkiye'den 
gümrük çıkış belgeleri ve Arap ülkesine giriş vizeleri 
var mıdır? 

4. 'Hangi sıfatla bu yolcular arasında yer aldınız? 
I 5. Halka açık bir şirket tarafından bir Arap ülke

sine işçi götürmek amacıyla kiralanan bu uçağın, es
rarengiz seferiyle ilgili belge ve kayıtların Türk Hava 
Yollarında kaybolduğu doğru mudur? 

iBu uçuş THY alet edilerek gerçekleştirilmiş ise 
tutumunuz ne olmuştur veya ne olacaktır? 

6. Söz konusu uçak, yurt dışına işçi götürme ye
rine Türkiye semalarında partinizin seçim propagan
dasına katılan zevatı taşımış ise, bunu partinize ya
pılmış bir bağış olarak kabul edebilir misiniz? Parti 
kayıtlarında bu bağışla ilgili bir belge veya bilgi var 
mıdır? Yok ise bu durumu nasıl açıklayabilirsiniz? 

T. C. 
Başbakanlık 29.3.1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/106 - 710/03236 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 18.2.1981 tarihli ve Gen. Sek, Kan. ve 

Kar. Md. 7/388 - 2711 - 10941 sayılı yazınız. 
içel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in Sayın Başbakan 

tarafından cevaplandırılmasını istediği yazılı soru 
önergesi incelendi. 

Mezkûr yazılı soru önergesinin muhtevası, Meclis 
içtüzüğünün soru önergeleri ile ilgili hükümleri kapsa
mı dışında mütalaa edilmektedir. 

BHgilerine arz ederim. 
I. Kaya Erdem 
Başbakanı Vekili 

5. —Erzurum Milletvekili Hilmi NalbantoğluTnun, 
Erzurum - Karasu Deresine dökülen atıklara ilişkin 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet 
Aydın'in yazılı cevabı (7/416) 

I Türkiye Büyük Millet ıMeclM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorukrımıo Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Himi Nalbantoğlu 

j Erzurum 
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Soru 1. Erzurum İli yakınından (ovasından) geç
mekte olan Karasu Nehrinin (Deresinin) kirlenmesi
ne neden olan, 

a) Erzurum kanalizasyonu atıkları, 
!b) Et ve Balık Kombinası atıkları, 
c) Özel kesimhanelerin atıkları, 
d) Şeker fabrikası atikları, 
e) Ilıca Kasabası kanalizasyon atıkları, 
f) Doyasan yağ tesisi atıkları ve, 
g) Alkol fabrikası atıklarından ötürü; 
Bu kirletici kaynakların atık maddelerini belirli bir 

arıtıma tabi tutulduktan sonra akaırsuya boşaltmaları 
için, yukanki müesseselere arıtma tesislerinin kurul
ması için yasalar gereği uyarılma yapılmış mıdır? 

(1593 sayılı Umumî Hıfzıssılhha Kanununun 268 -
275 indi maddeleri ve Bakanlıkça hazırlanan 
26,10.1983 tarih 18203 sayılı Rösmî Gazetede 
yayımlanan «Gayri Sıhhî Müesseseler Yönetmeliği» 
2872 sayılı Çevre Kanunu ve 1380 sayılı Su Ürün-
Üeri Kanununun ilgili maddeleri) 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım ,1.4.1985 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/280 

Türkiye Büyük İM illet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 12.3,1985 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
D. Bşk. 7/416 - 2935/11890.sayılı yazınız. 

Yukarıda kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Er
zurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafından ve
rilen yazılı soru önerge cevabı ekte sunulmuştur. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 
t 

Soru 1. Erzurum ili yakınından (ovasından) geç
mekte olan Karasu Nehrinin (Deresinin) kirlenmesine 
neden olan, 

a) Erzurum kanalizasyonu atıkları, 
b) Et ve Balık Kombinası atıkları, 
c) özel kesimhanelerin atıkları, 
d) Şeker fabrikası atJkls-rı, 
e) Ilıca Kasabası kanalizasyon atıkları, 
f) Doyasan yağ tesisi atıkları ve, 
g) Alkol fabrikası atıklarından ötürü, 
Bu kirleflici kaynakların atık maddelerini belirli bir 

arıtıma tabi tutulduktan sonra akarsuya boşaltmaları 

için, yukarıdaki müesseselere arıtma tesislerinin ku
rulması için yasalar gereği uyarılma yapılmış, mıdır? 

Cevap 1. Soru Önergesinde sözü edilen tesisler İle 
benzeri teslislerin yarattığı çevre kirliliği problemleri 
ti Hıfzısıhha Meclisi toplantılarında ele alınmış, 
16.8.1984 tarih ve 8 sayılı il Hıfzıssıhha Meclisi ka
rarıyla, Karasu'yu kirleten kombinalar ve diğer tesis
lerin arıtım tesisi yaptırmaları kararlaştırılmıştır. 

Mahallî Çevre Kurulu da aralarında Belediye Mez
bahasının da bulunduğu 6 kombina temi&ilöisi ile yap
tığı toplantıda ortak bir çalışmaya gidilmesi 18.1.1985 
gün ve 1 sayılı Kararla sağlanmış, bu konuda İl Sağlık 
ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kont
rol Şubesi Müdürlüğü görevlendirilmiş, 6.3.1985 ta
rihinde kombina temsilcileri ile yapılan toplantıda bir
birine yakın olan 4 kombinanın ortak arıtım tesisi 
kurmalarına, diğer iki komlbinanın ayrı ayrı arıtım 
tesisi kurmalarına karar verilmiştir. 

Şeker Fabrikası, Alkol Fabrikası ve Doyasan Yağ 
Tesisi atıklarının zararsız hale getirilmesi Erzurum 
Valiliğince ilgili kuruluşlara duyurulmuştur. 

Diğer taraftan, atıkların kanalizasyona akıtılması 
kanalizasyon şebekesinin yapımına bağlıdır. Bu şe
bekenin programlanması ve yaptırılması bilindiği üze
re belediyelerin görev sahasına girmektedir. Erzurum 
kanalizasyonu ile ilgili raporun Belediyenin müracaatı 
üzerine İller Bankası tarafından arıtım tesislerini de 
kapsayacak şekilde hazırlandığı, ancak maddî imkân
sızlıklar nedeniyle 1985 yılı uygulama planına alına
madığı öğrenilmiştik. 

Çevre kirliliği ile ilgili konular Erzurum Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürlüğünce yakından takip edil
mektedir. 

4. — Ordu Milletvekili ]Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Ordu İli sağlık personeline ilişkin sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydının yazılı 
cevabı (7/426) 

13 . 3 . 1985 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Sağlık: ve Sosyal Yardım 
Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hüseyin Avni Sağesen 

Ordu Milletvekili 

1. Ordu İl merkezi ve ilçelerinde bakanlığınıza 
bağlı her kademe sağlılk personelinden 1.1.1984'den 
bugüne kadar yerleri değiştirilenlerin isim ve unvan
ları nelerdir? 
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2. Yukarıda anılan personelin yer deği0rmesinin 
Ordu halikı sağlık sorunlarının çözümüne ne gibi kat
kıları olmuştur? 

3. Bu yer değiştirmelerin Devlete maddî ve ma
nevî maliyeti ne olmuştur? 

4. Yukaırılda andan sağlık personeji hangi gerek
çelerle hangi yerlere gönderilmişlerdir? 

5. Bütün Devlet (taretlerinde olduğu gibi sağlık 
hrzmetllerinde de in'san faktörü esastır. Bu noktadan 
hareketle, sürekli atamalar sonucu hizmetlerde yara
tılan süreksizlik ve aklamaları nasıl' değerlendiriyor
sunuz? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 1 . 4 . 1985 
Sayı : MM 9239/279 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İ lgi : 19.3.1985 tartı ve Kanunlar ve Kararlar D. 

Bşk. 7/436-3055/121239 sayılı yazınız. 

Yukarıda kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Ordu 
Milletvekilli Hüseyin Alvni Sağesen tarafından verilen 
yazılı soru önerge cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Sorular : 
1. Ordu ti merkezi ve ilçelerinde Bakanlığınıza 

bağh her kademe sağlık personelinden 1,1.1984'den 
bu güne kadar yerleri değiştirilenlerin isim ve unvan-

• lan nelerdir? 
. 2.ı Yukarıda anılan personelin yer değaş'turmesinin 

Ordu halkı sağkk soranlarının çözîülmüne ne gibi kat
kıları olmuştur? 

3. Bu yer değiştirmelerin Devlete maddî ve ma
nevî maliyeti ne olmuştur? 

4. Yukarıda anılan sağlık personeli hangi gerek
çelerle hiangi yerlere göriderilmişlefdlir? 

5. Bütün Devlet hİzmdtlerinde olduğu gibi sağ
lık hizmetlerinde de insan faktörü esastır. Bu nokta
dan harekette, sürekli atamalar sonucu hizmetlerde 
yaratılan, süreksizlik ve aksamaları nasıl değerlendiri
yorsunuz? 

Cevap : 
Ortiu İli merkez ve ilçelerinde Bakanlığıma bağlı 

sağlık kuruluşlarında 1.1.119)84 tarihinden bu güne 
kadar yapılan naklen tayinlerle iiyii bilgi yazımız 
ekindedir. 

Naklen tayinlerin gerekçelerinde de gösterildiği 
üzere Anayasamızın «aile bütünlüğünün korunmasın 
ve «çalışma hürriyeti» ana prensipleri uyarınca nak
len atamaların büyük çoğunluğu eş durumu ve per
sonelin isteği üzerine yapılmıştır. Bunlar dışındaki 
atamalar üse 1402 sayılı Sıkkıyönetİhı Kanunu ve 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununun genel ve ilgili 
maddeler hükümleri uyarınca kamu yararı ve ihtiyaç 
nedeniyle mevzuat çerçevesinde yapılmıştır. Halka 
iverilecek hizmeHin yararı, sayılan mevzuat düzenleme
sinin ıgayesinde mevcuttur. 

Personelin aile bütünlüğünün korunması, kendi
sinin ekonomik sosyal gibi mtoVaçlarma cevap verebi
lecek bir başka yerde isteği üzerine çalışma imkânı
na kavuşturuânası ve bunun yanışım ülkemizde ve
rilen hizmetlerin aksatıilmaması, verimliliğin sürdürül
mesi prensüpleri içinde yapılan idarî tasarruflarda dev
letin manevî yararı açıktır. Bu yaran sağlamak için 
harcırah gibi maddî Ödemeler de olmuştur. Ancak 
bu ödemeler Devletin birlik ve bütünlüğünün korun
ması, kişilerin istediği ve ailevî şartlarına uygun yer
lerde daha istekli ve daha verimli çalışmaları karşı
sında devletin zararından söz edilmesi mümkün ola
mamaktadır. Açıklanan nedenlerle hizmetin işlerliğine 
ve aksatılmamasına özen gösterilmektedir. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19-
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Ayşe Eser İşgören 
Mukaddes Öztürk 
Nezahat Özdemir 
Şükran Mert 
Kuzgül Bakır Aybek 
Birsen Bayraktar Karadağoğlu 
Gülsen Ordu 
Tacettin Demiröz 
Rasim Genç 
Mustafa Işık 
Vicdan Ordu 
Bahriye Özcan 
Fahri Serdar 
Mehmet Saatcioğlu 
İsmail Kardeş 
Ayşe özdemir 
Aysel Kulakçı Balcı 
Ayşe Saka Öztürk 
Birsen Güngör Barutçu 
Bilge Furtuna 
Cemile Çavuş Altunsoy 
Cemile Doğan 
Durdane Er Demir 
Fehime Türk Üzüm 
Eda Ocaktan Öztürk 
Elvada öztürk Durdu 
Fikriye Bezci Sarı 
Fatma önder 
Emine Çakır Sarialioğlu 
Fatma Güntürk Lağoğlu 
Gülişan Aydın İmamoğlu 

Ebe 
Ebe 
Ebe 
Ebe 
Ebe 
Eczacı 
Ebe 
Laboratuvar Teknisyeni 
Sağlık Memuru 
Sağlık Memuru 
Laboratuvar Teknisyeni 
Laboratuvar Teknisyeni 
Sağlık Memuru 
Laboratuvar Teknisyeni 
Laboratuvar Teknisyeni 
Hemşire 
Hemşire 
Ebe 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Ebe 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire Yardımcısı 
Hemşire Yardımcısı 
Hemşire 
Hemşire Yardımcısı 

Kahramanmaraş 
Samsun 
Muğla 
İstanbul 
Gaziantep 
Diyarbakır 
Artvin 
Yozgat 
Samsun 
Konya 
Samsun 
Malatya 
Nevşehir 
Diyarbakır 
Trabzon 
Giresun 
Eskişehir 
Sakarya 
Erzincan 
Gümüşhane 
Malatya 
Kırşehir 
Samsun 
Sivas 
Diyarbakır 
Sinop 
Afyon 
Gümüşhane 
Muğla 
Muş 
Kocaeli 
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32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46r 

47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 

Hanife Top Küçük 
Fatma Efe Gülşabin 
Hanife Okur 
Lütfi Şahin 
Hayriye Yamak Taş 
Gülsen Ayvaz 
Gönül Ciğerim 
Hatice öncel Küçük 
Huri Yıldırım Aslantürk 
İkbal Aydın Bayraktar 
Işın önder 
Leyla §en Erdönmez 
Melek Çınar Ekin 
Nurten Akbulut Ergünez 
Müşerref încedere 
Merdiye Ölmez 
Nural Özdoğan 
Nursel Ercin Kahraman 
Rukiye Özçetin Çetinkaya 
Sabahat Memiş Hancıoğlu 
Sevgi Dündar Bülbül 
Şenay tlanbay Kabuklu 
Sema Zengin 
Sabahnur Gümüşkaya 
Songül Canpolat Güngör 
Süzan Yılmaz Başkan 
Safinaz Özdemir 
Songül Yazıcı 
Semra Arslan Korkmaz 
Semiha Işık Akdeniz 
Şükran Kateroğlu 
Şaziye Kuru 
Ülker Aydoğan Aydın 
Zeliha Topçu 

Ebe 
Ebe 
Hemşire Yardımcısı 
Hemşire Yardımcısı 
Ebe 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire Yardımcısı 
Hemşire 
Ebe 
Hemşire Yardımcısı 
Ebe 
Hemşire 
Hemşire Yardımcısı 
Hemşire Yardımcısı 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Ebe 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire Yardımcısı 
Hemşire 
Hemşire Yardımcısı 
Hemşire Yardımcısı 
Hemşire Yardımcısı 
Hemşire 
Hemşire 
Sağlık Istatis. (GN) 
Hemşire 
Hemşire 
Ebe 

Tayin Edildiği İl 

Konya 
Samsun 
Nevşehir 
Niğde 
Sivas 
Sivas 
İsparta 
Kayseri 
Denizli 
İstanbul 
İsparta 
Trabzon 
Amasya 
Kayseri 
Siirt 
Gümüşhane 
İsparta 
Muğla 
Eskişehir 
Samsun 
Sakarya 
Burdur 
İzmir 
İsparta 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
İsparta 
Gümüşhane 
Diyarbakır 
Sakarya 
Ankara 
Ankara 
İsparta 
Samsun 
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66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 

Zeynep Çelebi 
Zekiye Çelebi Özdemir 
Zeynep Gönül Şan 
Dr. M. Uğur Karahasan 
Dr. Eyüp Ahgı 
Dr. Ali Yıldırım 
Dr. Bilal Özürdü 
Dr. Cafer Çetinkaya 
Dr. Faruk Özsoy 
Dr. H. İbrahim Gürcan 
Dr. t. Muhittin Taylı 
Dr. Müjdat Özbek 
Dr. Mehmet Özdoğan 
Dr. Nail Kahraman 
Dr. Nihat Bayrak 
Dr. Necla Okbay Yıldırım 
Dr. Orhan Öztürfc 
Dr. Samim Mete Altun 
Dr. Yusuf Uğurcan Akyüz 
Dr. Zeliha Eren Kahraman 
Şaban Çakır 
Muhammet Dalkılıç 
Dudu Özsecen Topçu 
Halim Vural 
Nilgün Durak 
Mehmet Özdemir 

Hemşire 
Hemşire Yardımcısı 
Ebe 
İç Hastalıkları 
îç Hastahkları 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Doktor 
Öğretmen 
Memur 
Memur 
Memur 
Öğretmen 
Memur 

Tayin Edildiği Ü 

Siirt 
Siirt 
Rize 
İstanbul Şişli Etf al 
İstanbul Göğ. Kalp. Dam. Cer. Me 
Aydın Merkez 2 No. lu Sağlık Oca 
Ankara Altındağ Sağlık Ocağı 
Samsun Mer. 4 No. lu Sağlık Ocağ 
Dicle Üniversitesi îç Hastahkları 
Manisa Demirci Sağlık Ocağı 
Eskişehir Sivrihisar Sağlık Ocağı 
Tekirdağ Çorlu 'Merkez Sağlık Oca 
Adıyaman Gölbaşı Sağlık Ocağı 
Bursa Mer. Yıldırım Sağlık Ocağı 
Bursa Mer. Kestel Sağlık Ocağı 
S.S.K. Topçular Dispanseri Tabib 
Dicle Üni. Anabilim Dalı Araş. Gö 
Konya Mer. 3 No. lu Sağlık Ocağı 
İstanbul Beyoğlu Sağlık Ocağı 
Bursa Mer. Heykeli Sağlık Ocağı 
Erzurum Sağlık Meslek Lisesi 
Sinop Sağlık Sos. Yrd. Md. 
Bakardık Merkez Teşkilatına 
Bakanlık Merkez Teşkilatına 
Sakarya Sağlık Meslek Lisesi 
Bitlis Sağlık Sos. Yrd. Md. 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

80 İNCİ BİRLEŞİM 

2 . 4 . 1985 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

»SUNUŞLARI 
• 2 

•ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAtR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

2. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

3. — Konya Milletvekili Salim Ererin, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerline 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlü'nun, Sı
kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 

ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

6. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip
liği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

7. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İlinde sigara fabrikası kurulmasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) • 

8. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 
şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

9. — İ z m i r Milletvekili Işılay Saygm'ın, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

10. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
ayçiçeği taban fiyatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/303) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlü'nun, 
Zürih Başkonsolosluğu için kiralanan binaya ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 

12. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, komisyonlarda bulunan bazı kanun tekliflerinin 
gündeme alınmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/320) 

7 
KANUN TASARI VB TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GHLEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) ($, Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 




