
D Ö N E M : 5 CİLT : 2 TOPLANTI:! 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

100 ncü Birleşim 

1 . 2 .1978 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 508 

II, — YOKLAMA 509 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 510 

A) Yazdı Sorular ve Cevapları 510 

1. — Konya Mfflefadâi M. Yücel Afcıncı'-
nın, pancar üreltllcîâinlin sorunlarına ilişkili Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Devlet 
Bakara Mustafa Küıç'm yazılı cevabı. (7/88) 510:511 

2. — Nevşdtir Milletvekili Yaşar Kemâl 
Yüfeekli'riin, patates ürününe ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı 
Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/109) 511:512 

3. — İçel MİMetveMü Süleyman Şimşeklin, 
Hac konusunda Hükümetin tutumuna ilişkin 

Sayfa 
Başbakandan «sorusu ve Başbakan adına Devlet 
Bakam Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/122) 512:513 

I 4. — İçel Milletvekili Yeli YıMız'm, Akde
niz Gübre Fabrikasının çevre sapığına zararlı 
durumunun giderilmesine ilişkin Başbakandan 

! sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı Mus-
j tafa Kılıç'ın yazıh cevabı. (7/135) 513:514 

5. — Sivas Milletvekili Azimet Köyfcioğhı' 
I nun, T€DD İle MESS İşyerlerinde çalışan işçile* 

rin sosyal haküanna ilişkin Barbakan sorusu ve 
Başbakan adına Devlet Bakam Mustafa Kılıç'ın 
yazıh cevabı. (7/136) 514:515 

6. — İstanbul Milletvekili İlhan özbay'ın, 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyelerinin 

j ücretsiz seyahat etmeleriyle ilgili alınan karara 
I İlişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt' 
I ün yazılı cevabı. (7/165) 515:516 



M, Meclisi B : 100 1 . 2 .1978 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy, 26 Ocak 1978 
günü 98 noi Birleşimde, Başkanlığa hitaben yaptığı 
ibir konuşmanın tutanağa yanlış geçmesi nedeniyle, 
Geçen Tutanak hakkında; 

Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci de, Taşo
va İmam - Hatip Lisesi Müdürünün dövüHmesİ olayı 
hakkında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

'Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 

Yüceler'e DevM Bakanı Ahmet Şener^in, 
Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlah'ya Milli Eği

cim Bakanı Necdet Uğur'un, 
İmar ye İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'a Devlet 

Bakanı Enver Afcova'nın, 
Yerel Yönetim Bakanı Mahmut özdenıiir'e Köy 

İşleri ve Kooperatifler Bakanı A!i Topuz'un vekillik 
etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dalir Cumhur
başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'e ait Soruşturma 
evrakının geri verilmesine dalir Başbakanlık tezkeresi 
okundu; ilgili dosyanın ged verildiği bildirildi. 

Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdli'nlin Adalet 
Komisyonu; 

Samsun MületvekliK İîya's Kıhç'ın Plan Komis
yonu; 

İstanbul Milletvekili Yalçın Giirsel'in Sayıştay Ko
misyonu üyeliklerinden çekildiklerine daîr önergeleri 
Geneli Kurulun bilgisine sunuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere, gösteri
len adaylar seçildiler. 

6/19, 6/21, 6/17 ve 6/18 esas numaralı Sözlü soru 
önergeleri, önerge sahiplerinin İstemli üzerine geri ve* 
rildi. 

6/23 esas numaralı söz soru önergesi, soru sahi
bi] ve iügili bakanın Gene1! Kurulda hazır bulunma
ması nedeniyle ertelendi. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinim 
(2/496, 495) (S. Sayısı : 4), dağılımından îtllbaren 48 
saat geçmeden gündeme alınarak öncelikle görüşül
medi onaylandı. Tekliflin görüşülmesine dalir Danışma 
Kurulu önerisi de kafbııl edildikten sonra, maddelerine 
geçilmesinin oylanması sırasında çoğunluğun 'bulun
madığının ileri sürülmesi üzerine yapılan yoklama so
nucunda, Gene1! Kurulda çoğunluğun kalmadığı an* 
laşıldığından; 

1 Şulbat 1978 Çarşamba günü isaait 15.0Ö*te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16.3'0'da son verildli. 

>Dlvan Üyesi 
Başkanıvekili 

Memduh Ekşi Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 

» • • « « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DÎVAN ÜYELERÎ: Halil Karaatlı (Bursa), Yılmaz Batta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 100 ncü Birleşimini açıyorum. 

İL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya-ı 
pılacaktır. Genel Kurul salonunda hazır bulunan sa
yın üyelerin, «burada» demek suretiyle bulunduklarını 
belirlemelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yoklama sıra

sında burada bulunmayıp, sonradan gelen arkadaş
larımızın birer tezkereyle Başkanlığa başvurmalarını 
rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama sonu
cunda Genel Kurul salonunda 215 sayın üyenin bu
lunduğunu saptadık. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bir
leşimi yarım saat sonraya bırakalım. 

BAŞKAN — Saat 16.00'da çoğunluk obuası ola
nağı vardır. Onun için saat 16.00'da toplanmak üze
re birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 15.28 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Başkam ekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 100 ncü Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

n. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapaca
ğız. Genel Kurul salonunda hazır bulunan sayın üye
lerin beyaz düğmelere basmak suretiyle yoklamaya ka-
tıhnaktrnıı rica ediyorum efendim. 

Yoklamayı ışıklı cihazla yapıyoruz. Sonradan ka
tılan sayın üyelerin ışıklı düğmelerini kullanmalarını 
rica ediyorum. 

Yoklamaya katılmayan sayın üye var mı? («Var» 
sesleri) lütfen kullanın. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye?... 
Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ışıklı cihazla yaptığımız yok
lama sonunda Genel Kurul salonunda görüşmeler için 
yeterli üye sayısının bulunmadığım saptadık. 

Bu nedenle gündemde yer alan konuları sırasıyla 
görüşmek için 2 . 2 . 1978 Perşembe günü saat İS-O^ 
de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 

4 M 
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III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Konya Milletvekili M. Yücel Akıncı'nın, 
pancar üreticisinin sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı Mustafa 
Kılıç'm yazılı cevabı. (7/88) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Süleyman Demire! 
tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasında aracı-
kğınızı arz ederim. 6 .9 .1977 

Konya Milletvekili 
M. Yücel Akıncı 

Soru : 

li Üretici pancarını 8 nci ayda teslim etmesine 
rağmen pancar bedelini ancak 3 ncü ayda alabilmekte
dir. Ekonomik gücü zayıf olan ve bu durumda tefeci
nin eline gitmesi mukadder olan pancar üreticisinin 
pancar bedelini 7 - 8 ay beklemeden alabilmesini 
sağlamak için herhangi bir tedbir alınması düşünül
mekte midir? 

2i Çapa avansı olarak verilmesi vadedilen 700 (ye-
diyüz) lira neden zamanında ödenmedi? 

3* Şeker oranının saptanmasında, «geniş bölge 
sistemi» adaletsizliklere sebep olmaktadır. «Numune 
usulü» daha adaletli olacağından bu usulün uygulan
ması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

4t iFire tespitinde ve tesellüm esnasındaki aksak
lıkların giderilmesi için çalışmalar yapılmakta mıdır? 

5. Pancar artığı olan küsbenin üreticiye verilmesi 
konusundaki zorlukların kaldırılması düşünülmekte 
midir? 

6i Pancar üreticisi kooperatiflerinin gerek yöne
tim kurullarının gerek çalışmalarının ıslahı düşünül
mekte midir? 

li Ekim mevsiminde köylüler pancar ekimi için 
ilgiii memurlarca baskı altında tutulmakta mıdırlar? 

18. Taban fiyatının, üreticiye taahhütname imza
latmadan ve üretici ekim yapmadan önce saptanması
nın ve ilanının gerekli olduğunu düşünmekte misiniz? 

9. Yeni ekim izni isteyen müracaat sahiplerine 
yılı içinde ekim izninin verilmesi için herhangi bir ça
lışma yapılmakta mıdır? 

TC 
Başbakanlık 30 , 1 1978 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 
Sayı : 02188 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/88 -. 718/02759 saydı 

yazınız. 
Konya Milletvekili M. Yücel Akıncı'nm Başba

kanlığa yönelttiği, «Pancar üreticisinin sorunlarına 
ilişkin» yazılı soru önergesine verilen cevap ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğim müsaadelerinize saygıyla arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

Soru 1. Üretici pancarını 8 nci ayda teslim et
mesine rağmen pancar bedelini ancak 3 ayda ala
bilmektedir. Ekonomik gücü zayıf olan ve bu durum
da tefecinin eline gitmesi mukadder olan pancar üre
ticisinin pancar bedelini 7 - 8 ay beklemeden alabil
mesini sağlamak için her hangi bir tedbir alınması dü
şünülmekte midir? 

Cevap 1. Pancar ekimi ile ilgili olarak şirketle 
pancar ekicileri arasında her yıl yapılmakta olan söz
leşmeler ferdi olmayıp, müteselsil kefalet esasına göre 
gruplar halinde yapılmaktadır. 

Pancarın tesellüm süresi fabrikaların özelliklerine 
göre değişmektedir. Tesellüm genellikle Ağustos ve 
Eylül aylan içerisinde başlamakta ve Aralık ayı so
nuna kadar bir program dahilinde bitirilmektedir. 

Sözleşmeyi müteakip her çiftçinin Şeker Şirke
tinden aldığı ayni ve nakdi avanslar da fabrikalarca 
hesaplarına işlenmektedir. 

Çiftçilerin pancar teslimatı bir seferde olmayıp, 
tesellüm başlangıcından sonuna kadar devam ettiğin
den kati hesapların çıkartılması ancak tesellümün 
tamamen sona ermesinden sonra mümkün olabilmek
tedir. Bu nedenle geçmiş yıllarda olduğu gibi pancar 
bedel tediyeleri daha erken yapılamamaktadır. 

Soru 2. Çapa avansı olarak verilmesi vadedilen 
700 (yedi yüz) lira neden zamanında ödenmedi? 

Cevap 2. 1977 yılında pancar ekmiş bulunan 
çiftçilere dönüm başına 13 . 5 . 1977, 12 . 9 . 1977 ve 
2 . 12 . 1977 tarihlerinde olmak üzere ceman 600 lira 
tutarında çapa ve söküm avansı ödenmiştir. 
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Soru 3. Şeker oranının saptanmasında, «geniş 
bölge sistemi» adaletsizliklere sebep olmaktadır. «Nu
mune usulü» daha adaletli olacağından bu usulün uy
gulanması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Cevap 3- Pancar fiyatlarının hesaplanmasında 
«geniş bölge sistemi» gibi bir uygulama yapılmakta
dır. Halen şeker pancarı fiyatlarının tespiti AET ül
kelerindeki tatbikatta dikkate alınarak ve memleketi
miz şartlan da gözönünde bulundurulmak suretiyle, 
Şeker Fabrikaları tesellüm kantarları seviyesinde, 
ağırlıklı ortalama Polar Şeker varlığına göre yapıl
maktadır. Fabrikaların numune tahlil kapasitesi dik
kate alınarak, geçen yıl beşer günlük devrelerde bu 
yıl ise, üçer günlük devreler içinde bütün çiftçi vası
talarından yönetmeliğe göre alınan numunelerin tah
lil neticelerinin kantara tesum edilen safi pancara 
oranlaması ile ağırlıklı ortalama polar şeker varlığı 
bulunmakta ve bu oran o kantara teslim edilen pan
carların fiyatının hesaplanmasına esas olmaktadır. 

Soru 4. Fire tespitinde ve tesellüm esnasındaki 
aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapılmakta 
mıdır? 

Cevap 4. Tesellüm edilen pancarların fire tespiti 
kantarlardaki kalifiye personel tarafından, talimatlar 
esaslarına uygun olarak yapılmaktadır. 

Soru 5. Pancar artığı olan küspenin üreticiye 
verilmesi konusundaki zorlukların kaldırılması düşü
nülmekte midir? 

Cevap 5. Pancar çiftçilerine yapılmakta olan yaş 
ve kuru pancar küspesinin tevziatı yönetmelik hüküm
lerine göre bir program dahilinde yürütülmektedir. 

Soru 6. Pancar üreticisi kooperatiflerinin gerek 
yönetim kurullarının gerek çalışmalarının ıslahı dü
şünülmekte midir? 

Cevap 6. Pancar ekicileri İstihsal Kooperatifleri
nin yönetim kurulu üyeleri, mezkûr kooperatiflerin 
her yıl olağan genel kurul toplantılarında üyeler tara
fından seçilmektedir. 

Soru 7. Ekim mevsiminde köylüler pancar eki
mi için ilgili memurlarca baskı altında tutulmakta 
mıdır? 

Cevap 7. Pancar ekimi, Şeker Şirketi ile pancar 
ekicileri arasında her yd aktedilen sözleşme hükümle
rine ve pancar tarımı ile ilgili teknik esaslara göre 
yapılmaktadır. Her hangi bir baskı sözkonusu değil
dir. 

Soru 8. Taban fiyatlarının, üreticiye taahhütna
me imzalatmadan ve üretici ekim yapmadan önce sap

tanmasının ve ilanının gerekli olduğunu düşünmekte 
misiniz? 

Cevap 8. Pancar alım fiyatlan her yıl Bakanlar 
Kurulu tarafından fabrikaların kampanyaları başla
madan evvel tespit ve ilan edilmektedir. 

Soru 9. Yeni ekim izni isteyen müracaat sahip
lerine yılı içinde ekim izninin verilmesi için her han
gi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Cevap 9. Pancar ekim alanları, şeker fabrikala
rının işleme kapasiteleri ve memleketimizin şeker ih
tiyacı gözönünde tutularak tespit edilmektedir. 

2. — Nevşehir Milletvekili Yaşar Kemâl Yüfcsek-
li'nin, patates ürününe ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'ın yazılı 
cevabı. (7/109) 

26 . 9 . 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz 
edenim. 

Nevşehir Milletvekili 
Yaşar Kemâl Yüksekli 

Yurdumuzun bir çok yöresinde olduğu gibi, Nev
şehir merkez, Derinkuyu ve Ürgüp ilçeleriyle köyle
rinde başlıca ürün olarak patates üretilmektedir. 

1976 programına göre Türkiye'de patates üretimi 
miktar olarak 2 milyon 500 bin ton, değer olarak ise 
5 milyar TL. olarak hesaplanmıştır. Yine 1976 prog
ramına göre patates ürünü buğday, arpa, tütün ve 
pamuktan soma beşinci sırayı almaktadır. Nevşehir 
yöresinde 700 bin ton patates üretilmektedir. 

Türk tarımının başlıca ürünlerinden olduğu bu 
bilgilerden kolayca çıkanlabilen patates ürünü için, 
bugüne kadar devletçe her hangi bir destekleme giri
şiminde bulunulmamıştır. Bu yüzden Nevşehir yöre
sinde olduğu gibi, yurdun patates üretimi yapılan di
ğer yörelerinde de üretici elindeki ürünü yok pahası
na elinden çıkarmak zorunda kalmakta ve çeşitli güç
lüklerle, sduntılarla karşılaşmaktadır. 

Eldeki resmi bilgilere göre, patates üretiminde bir 
dekarlık arazi için kira, gübre, tohum, sürme, sulama, 
çapalama, sökme ve toplama masrafı olarak 3 290 
TL. sarf edilmektedir. Bir dekardan ise, ortalama 
2 500 kilogram patates elde edilebilmektedir. Hali ha
zırda üretici patatesini kilogramı 150 kuruştan sata
bilmektedir. Bu hesaplara göre, bir dekarlık arazisi
ne patates ekip üreten çiftçi, bunu ancak 3 bin 750 
TL. sına satabilmekte ve dolayısıyla bir dekardan 
460 TL. kazanç sağlayabilmektedir. 
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Ayrıca, geçmiş yıllarda patates ihracatına uygu
lanmış olan vergi iadesi usulüne son yıllarda gidil
memiş olması, yani vergi iadesi uygulamasına son ve
rilmesi, üreticiyi zor durumda bırakmıştır. 

Patates söküm mevsimine girmek üzere olduğu
muz bu günlerde; patates üreticisinin yüzünü güldü
recek tedbirlerin düşünülüp düşünülmediğini ve özel
likle aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını diliyo
rum. 

1. Patates ürünü için destekleme alımı düşünül
mekte midir? Taban fiyatı olarak düşünülen miktar 
nedir? 

I* Patates ihracatı için yeniden vergi iadesi yo
luna gidilmesi düşünülmekte midir? 

3. Patates üreticisinin gereksinimi olan tarım gir
dileri için kredi ve yardım düşünülmekte midir? 

4. Patates ürününün işlenip değerlendirilmesini 
sağlayacak bir tesisin, bu ürünün ülkemizde başlıca 
yetiştirimle bölgelerinden biri olan Nevşehir yöresin
de kurulması düşünülmekte midir? 

5. Kaliteli ürün almak ve ihracatta kolaylık sağ
lamak bakımından, patates üreticilerine iyi cins to
humluk sağlanması için bir tedbir düşünülmekte mi
dir? 

TC 
Başbakanlık 30 . 1 . 1978 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 
Sayı : 02243 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/109 - 769 - 3168 sa

yılı yazınız. 
Nevşehir Milletvekili Yaşar Kemâl Yüksekli tara

fından Başbakanlığa yöneltilen «Patates ürününe iliş
kin» yazılı soru önergesine verilen cevap ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

1. Patates üreticisini korumak iç ve dış satışları 
arttırmak amacıyla 1976 yılı ürünü patatesi Toprak 
Mahsulleri Ofisi ve Yurt Ürünleri A. Ş. saptanan 
teknik baremler çerçevesinde üreticiden alımlarla gö
revlendirilmişler ise de olumlu bir sonuç alınmadığı 
için 1977 yılı ürünü patateslere destekleme alımı uy
gulanması düşünülmemektedir. 

Destekleme alımlarıyla görevlendirilmesi gereken 
Yaş Meyve ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği henüz tam anlamıyla faaliyete geçememiştir. 

1 . 2 . 1978 O : 2 

2. 3 . 2 . 1977 günlü Resmi Gazetede yayımla
nan İhracatta Vergi İadesi Kararının 6 ncı maddesine 
ilişkin tebliğ, sıra No. 5 ile patates yemden vergi iade
si uygulaması kapsamına alınmış olup, patateste vergi 
iadesi oranı % 10'dur. Bir takvim yılı içerisinde ger
çekleştirilen safi ihracat tutarının 1 400 000 dolan aş
ması durumunda bu oran % 5 arttırılarak uygulanır. 

3. TC Ziraat Bankası, 3202 sayılı Kuruluş Kanu
nunda öngörülen amaçlara yönelmek üzere, belirli 
koşullarla, üreticiyi çeşitli kredilerden yararlandır
maktadır. Bu arada patates üreticilerine de verimi 
artırmak ve iyileştirmek, sürümü ve satışım kolay
laştırmak, girdi sağlama da yardımcı olmak amacıyla 
çeşitli krediler vermektedir. 

4. Patates ürününün çeşitli şekillerde değerlendi
rilmesi, bu arada ekmeğe karıştırılması konularında 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bir sonuç 
ahndığmda patatesin işlenmesini sağlayacak tesisin 
gerek yurt ekonomisi bakımından en uygun bir böl
gede, örneğin Nevşehir yöresinde kurulması konusu 
üzerinde de durulacağı doğal bulunmaktadır. 

5. Patates ürününün ıslahı ve en iyi cins tohum» 
luk sağlanması Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğının görevleri arasında yer almaktadır. 

Ancak, Hükümetimizin kurulmasından sonra bü
tün tarım ürünleri meyamnda, patates ürününün de 
en iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve üretici emeği
nin karşılanması için gerekli önlemler alınacaktır. 

3. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Hac ko
nusunda Hükümetin tutumuna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı Mustafa 
Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/122) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı soru önergemin Başbakan Sayın 

Süleyman Demirel tarafından cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Sorular : 
1. Güncel sorunlarımız arasında Hac konusu bi

rinci sırayı almaktadır. Bir yandan yetkili sağlık ku
rulları bu yıl Hac yapılmasının kolera salgını bakı
mından sakıncalı olduğunu söylerken, Hükümetin bir 
kanadı aksini savunmaktadır. 

Bu yılki Hac konusunda Hükümetin belli bir gö
rüşü var mıdır? Varsa, bu görüş nedir? 

2. Hac bölgesi hükümetlerinin yetkilileri bölge
lerinde kolera salgınının varlığım doğruladıkları hal-
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de, ülkemizden gidecek hacı adaylarımızın sağlık du
rumları nasıl korunabilecektir? 

3. Memleketimizde aslında var olan kolera sal
gım, Hacca gidip gelenler vasıtasıyla daha yaygın ha
le gelir, yüzlerce, binlerce vatandaşımızın ölümüne 
sebep olursa, buna vesile olan sorumlular hakkında 
topluca adam ölümüne sebep olmak suçundan dola
yı kanuni işlem yapılması düşünülüyor mu? 

Düşünülüyor ise, bu sorumlular arasında Başba
kan ve yardımcıları da var mıdır? 

TC 
Başbakanlık 30 . 1 . 1978 

Parlamento ite İlişkiler 
Müşavirliği 
Sayı : 02189 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/122 - 831/03619 sa
yılı yazınız. 

İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Başbakanlı
ğa yönelttiği «Hac konusunda Hükümetin tutumuna 
ilişkin» yazılı soru önergesine verilen cevap ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakam 

L Hacca giden vatandaşlarımız için ahnan sağ
lık tedbirleri : 

a) Vatandaşlar seyahata çıkmadan önce sağlık 
muayenesinden geçirilmiş, hasta ve seyahata dayana
mayacak olanların yolculuğuna izin verilmemiştir. 

b) Hac kafilelerine seyahatları sırasında sağlık 
personeli refakat etmiştir. 

c) Kızılay, Hac esnasında Suudi Arabistan'a bir 
sağlık ekibi göndermiştir. 

d) Vatandaşlarımızın Hacdan yurda dönüşlerin
de muayeneleri için giriş kapılarında tertip alınmış
tır. 

e) Vatandaşlarımızın memleketlerinde sağlık 
ekipleri tarafından laboratuvar muayeneleri de dahil 
olmak üzere her türlü sağhk kontrolundan geçirilme
si tedbiri alınmıştır. 

2. Hac dönüşündeki durum : 

Hac dönüşünde de gidişte olduğu gibi tedbirler 
alınmış hudut kapılarında yapılan kontrollar vatan-
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daşların yerleşme bölgelerinde de sürdürülmektedir. 
Şimdilik dönüşle ilgili vakalar görülmemiştir. Ancak, 
alınan bilgilere göre Arap ülkelerinde hacılara çok 
kuvvetli antibiyotikler verilmiştir. Halen bu ilaçların 
tesiri devam etmekte olduğundan portörlük ve vaka 
sayılan gibi sonuçlar şu anda belli değildir. 

4. — İçel Milletvekili Veli Yıldızın, Akdeniz 
Gübre Fabrikasının çevre sağlığına zararlı durumu
nun giderilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Devlet Bakanı Mustafa Kılıcın yazılı 
cevabı. (7/135) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarımla 
rica ederim. 

1 . 11 . 1977 
İçel Milletvekili 

Veli Yıldız 

Yıllardan beri Mersin'in Karaduvar mahallesinde 
yaşayan on beş bin kişi geçimlerini turfanda sebze 
yapmak ve bunun yanında balıkçılıkla geçinmekte
dir. Şimdi ise mahallenin yanıbaşında kurulup çalışan 
Akdeniz Gübre Fabrikasının zehirli sularıyla ve du
manları ile 10 km2 ye isabet eden yerlerdeki balıklar 
ölmekte öbür yandan da fabrika bacasından çıkan 
zehirler de tarlada ekili bulunan sebzeleri kurutmak
tadır. Bu durum karşısında bu mahallede yaşüvan 
on beş bin kişinin geçim kaynağı olan balığın ölme
mesi yetiştirdiği sebzelerin de kurumaması gerekmek
tedir. Her hangi bir tedbir alınmadığından geçim zor
luğa çeken bu halkımız sosyal güvencesiz olarak ya
şamaktadırlar. 

Soru : 

1. Bu duruma göre Başbakan olarak Azot Fab
rikasının sıcak ve zehirli sularım önce bir havuzda 
soğutularak daha sonra suların borularla sahil kesi
minden 10 km2 uzaklıktaki mesafelere akıtılmasını 
düşünüyor musunuz? 

2. Fabrika bacasından çıkan zehirli tozların eki
len sebzelere zarar vermemesi için ne gibi bir tedbir 
alınacaktır? 

3. Bu tedbirler alınmadığı takdirde bu mahallede 
yaşayan on beş bin kişiye ne gibi bir sosyal yaşam 
hazırlanmaktadır? 
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TC 
Başbakanlık 30 s 1 s 1978 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 
Sayı : 02011 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/1352-907/4126 sayılı 

yazınız. 
içel Milletvekili Veli Yıldız'ın, Başbakanlığa yö

nelttiği «Akdeniz Gübre Fabrikasının çevre sağlığına 
zararlı durumunun giderilmesine ilişkin» yazılı soru 
önergesine verilen cevap ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

Akdeniz Gübre Sanayii AŞ ne ait Mersin Güb
re Fabrikalarının kuruluşu sırasında fenni ve insan 
sağlığının gerektirdiği bütün önlemler alınmıştır. 

Memleketimizde cari mevzuat gereğince sanayi 
kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürebilmesi için Ça 
hşma Bakanlığınca İşletme Belgesi ve Sağlık Bakan 
lığmca birinci sınıf gayri sıhhi müesseselere ait açıl 
ma müsaade belgesi verilmektedir. Bu belgeler Ak 
deniz Gübre Sanayii AŞ nce alınmıştır. 

Bu fabrikalarca havaya atılan gazlar ve denize 
atılan sularda insan ve çevre sağlığına zararlı bir du
rum bulunmamaktadır. Akdeniz Gübre Sanayii Fab
rikaları çalışma esnasında diğer fabrikalara nazaran 
farklı bir özellik göstermektedir. Bacalardan beyaz 
dumanların yanı sıra sari renkli dumanlar çıkmakta
dır. San renkli bu dumanın mühim bir kısmı havanın 
esasını teşkil eden Azot gazıdır. Çok az bir kısmı bu 
gaz karışımını tamamen renklendiren azot oksit gaz
larıdır. Azot oksit gazlarının özelliğinden dolayı mey
dana gelen bu sarı renk toplumun dikkatini çekmek
te, insan ve çevre sağlığına zararlı olacağı kanısını 
uyandırarak şikâyetlere sebep olmaktadır. Fabrikala
rın bu konuda gerekli müsaade belgeleri bulunmasına 
rağmen muhtelif tarihlerde Sağlık Bakanlığı ile Gıda 
Tanm ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan tetkik ve 
kontrollarda insan ve çevre sağlığına zararlı bir du
rum olmadığı tespit edilmiştir. 

1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilile
rinin raporuna göre, açığa bırakılan azot oksit gazla
rının standartların altında olduğu ifade edilmiş, ölçü
len değerin 57 mikrogram/m3 olduğu, halbuki 1967 
yılında Los Angeles'te anacaddelerde 410 mikro
gram/m3'e eriştiği raporda belirtilmekte, toksit limi
tin ise 900 mikrogram/m3 olduğu zikredilmektedir. 

2. Su Ürünleri Bölge Müdürlüğü yetkililerince 
İçel Valiliğine sunulan raporda da belirtildiği üzere; 
işletme arazisi üzerinde ve gerekse çevre arazideki 
ağaç ve sebzelerde belirgin her hangi bir anormal bo
zukluk görülmediği, normal bir büyüme gösterdikleri, 
işletme arazisinin denizle bağlantılı kısımlarının bütü
nünde yapılan incelemelerde kesinlikle balık ölülerine 
rastlanmadığı gibi deniz kirlenmesinde olabilecek kit
le ölümleri sözkonusu olmadığı, denize atılan sularda 
fosfat, amonyum, nitrat, nitrik, sülfat, klorür, kalsi
yum ve demir iyonlarının 1380 sayılı Su Ürünleri Ka
nunu ve Tüzüğünde tespit edilen değerlerden düşük 
olduğu ifade edilmektedir. 

Soru önergesinde belirtildiği gibi denize sıcak su 
verilmesi sözkonusu değildir. Fabrika bünyesinde 
2 adedi 90 000 m2 yüzeyli duruluna havuzu ve bir 
adet nötralizasyon havuzu, takriben 2 km uzunluğun
da bir kanal mevcuttur. Sular nötralize edildikten son
ra açık kanal vasıtasıyla denize verilir. Bacadan atdan 
gazlar raporlarda belirtildiği gibi toksit tesiri tolere 
değerlerin çok altındadır. 

7 seneden beri işlemde olan tesislerin kendi perso
nelinde bile toksit bir tesir göstermeyen bu gazlar çev
reye yayılarak kesafeti daha da azaltacağından, esa
sen en kesif olduğu yerde dahi zararlı olmadığından 
insan ve çevre sağlığına hiç bir yan tesiri olmayacağı 
gibi bilakis çevre tarımcılığına bir nevi havadan güb
releme suretiyle katkısı olmaktadır. 

5. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
TCDD ile MESS işyerlerinde çalışan işçilerin sosyal 
haklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı. 
(7/136) 

2 . 11,. 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazdı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

Soru : 
Hayat pahalılığının ağır yükü altında ezilen, Tür

kiye işçi sınıfı, 1960 Anayasasının kendilerine tanıdı
ğı grev hakkını tutumunuz nedeni ile gereği gibi kul
lanamamaktadır. 

İşbirlikçi sermayenin temsilcisi ve destekçisi olan 
Hükümetiniz; yasaların emekçi halkımıza tanıdığı 
haklan, yapay gerekçelerle grev kinciliği, lokavt teş
vikçiliği yaparak gasp etmektedir. 

— 514 
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En ilkel bir yasanı sürdüren bireyin yaşamını sür
dürebilmesi için iyi beslenmeye, barınmaya, giyinme
ye, güvenlik içinde eşi ve çocukları ile yaşamaya, sağ
lıklı koşullarda oturmaya, çocuklarım okutmaya, din
lenmeye ihtiyacı vardır. Bu ise; yapılan üretime uy
gun ve insanlık onuruna yaraşır bir yaşam için ada
letli bir ücret düzeni kurulmasına bağlıdır. Bu ada
letli ücret düzeni Anayasa ve yasalarla güvence altı
na alınmasına karşın, sermayeden yana olan iktidar-
lannızca izlenen politikalar sonucu, emekçi halkımız 
her geçen gün yoksulluğa ve açlığa itilmiştir. İşçile
rimizin ekonomik ve demokratik mücadelede tek si
lahı olan grev hakkı ise elinden alınmıştır. Buna gö
re; 

1. Kırk bin demiryolu işçisinin aileleri ile be
raber iki yüz bin insanı ilgilendiren ve S aydır askıya 
alman toplu sözleşme uyuşmazlığı ne zaman çözüm
lenebilecektir? 

2. Yurtsever, yiğit demiryolu işçileri ile sendika 
yöneticilerinin sabırları patlama noktasına gelmiştir. 
Vurdumduymaz tutumunuz, emperyalist sömürüye 
hizmet eden karayolu taşımacılığına ağırlık veren po
litikanız ile bu sektörün kaymağını yiyen yandaşları
nızı mı korumak istiyorsunuz? 

3. «Ülke sağlığı ve ulusal güvenlik» gerekçesi ile 
demiryolu işçilerinin yasal grevlerini kırarak 2 kez 
90 gün ertelediniz. On binlerce işçi MESS işyerlerin
de, 40 - 50 patron tarafından tezgâhlanan lokavt uy
gulaması ile ezilmişler ve sokağa atılmışlardır. Ben
zer yapay gerekçelerle MESS lokavtını ve benzerle
rini ertelemeyi veya kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

4. Yoksulun, ezilenin elindeki grev hakkını alı
yorsunuz; zenginin, patronun elindeki lokavt silahına 
dokunmuyorsunuz; bu vebalin altından nasıl kurtula
caksınız? 

5. Demiryolları işçilerinin toplu sözleşme uyuş
mazlığım çözümlemeyisiniz nedeni ile iç ve dış para 
olarak Hazinenin zararı ne kadardır? 

6. Yaşam kavgası veren ve alın terlerinden baş
ka satacak bir şeyleri olmayan demiryolları işçileri 
ile, MESS işyerlerinde çalışan yüz binlerce isçinin 
onurlu, yurtsever mücadelesi sonuna dek süreceğine 
ve işçi sınıfının zaferi ile sonuçlanacağına içtenlikle 
inanıyorum. Köyden, yoksul halk kesiminden gelip, 
egemenlerin değirmenine su taşıyarak sınıfınıza iha
net etmiyor musunuz? 

TC 
Başbakanlık 3 0 . 1 . 1 9 7 7 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 
Sayı : 02081 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/136-908/04127 sayılı 

yazınız. 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu tarafından 

Başbakanlığa yöneltilen «TCDD ile MESS işyerlerin
de çalışan işçilerin sosyal haklarına» ilişkin yazdı 
soru önergesine verilen cevap ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

TC Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür
lüğüne ait işyerlerinde çalışan işçileri temsilen 
DYF - İŞ Federasyonu ile işveren idareyi temsilen 
MESS Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi müza
kerelerinde çıkan uyuşmazlık sonucu, işçi federasyo
nu tarafından alınan grev ve işveren sendikası tara
fından alınan lokavt kararının Bakanlar Kurulu ta
rafından ertelenmesi üzerine uyuşmazlık Yüksek Uz
laştırma Kuruluna intikal etmiştir. Ancak ihtilafın 
Yüksek Uzlaştırma Kurulunda görüşülmesi sırasında, 
taraflar aralarında anlaşarak toplu iş sözleşmesi imza
lamaları üzerine ihtilaf halledilmiş bulunmaktadır. 

Bu husustaki muameleler, tamamen 275 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
amir hükümleri dairesinde yapılmış olup, işçilerin hak 
ve menfaatleri ihlal edilmemiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Türk 
Hava Yolları Yönetim Kurulu üyelerinin ücretsiz se
yahat etmeleriyle ilgili alınan karara ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'ün yazılı cevabı., 
(7/165) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanlığınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delalet buyurmanızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 15 . 1 s 1978 
İstanbul Milletvekili 

İlhan Özbay 
Türk Hava Yollarının Yönetim Kurulu üyeleri 

4 Ocak 1978 tarihinde yaptıkları toplantıda eş ve ço
cuklarıyla birlikte ömür boyunca yapacakları seya-
hatlarda ücretsiz uçak bileti verilmesini karara bağ
lamıştır. 
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1. tdare Meclisi üyeleri, dünyanın hiç bir yerin*- j 
de görülmemiş olan (Yağmalama) örneği, bu karan, 
yasal olarak almaları mümkün müdür? 

2. Bu karardan istifade edecek olanlarla, kararı 
alanlar kimlerdir? 

3. Bakanlığınız bu karar karşısında ne gibi işlem
lere başvurmuştur? 

Ulaştırma Bakanlığı 
Bakan 1 t 2 s 1978 
196/1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 18 Ocak 1978 tarih ve 7/165/1223/6135 sa

yılı yazılarına ekli İstanbul Milletvekili Sayın İHıan 
Özbay'ın yazılı soruları hakkında. 

ilgi yazılarında İstanbul Milletvekili Sayın İlhan 
özbay aşağıda açıklanan soruların yazılı cevaplan
dırılmasını istemiştir. 

Soru 1. İdare Meclisi üyeleri, dünyanın hiç bir 
yerinde görülmemiş olan (Yağmalama) örneği bu ka
ran, yasal olarak almalan mümkün müdür? I 

Soru 2. Bu karardan istifade edecek olanlarla, 
karan alanlar kimlerdir? 

Soru 3. Bakanlığınız bu karar karşısında ne gibi 
işlemlere başvurmuştur? 

Yukanda açıklanan sorulara mesnet teşkil eden 
THY Yönetim Kurulu karanmn Bakanlıkça öğrenil
mesi üzerine konu derhal 11 . 1 . 1978 tarihinde Ba
kanlık Teftiş Kuruluna intikal ettirilmiştir. 

Aynı gün telefon emri ile görevlendirilen Bakan
lık müfettişleri olayı tetkike tabi tutarak düzenledik
leri 11 . 1 . 1978 gün Ve 6/1 sayılı raporu Bakanlığa 
sunmuşlardır. I 

Raporda : Gündemin 14 ncü maddesinde yer alan I 
kararın TTK'nun 332 ve Ortaklık Esas Mukavelena
mesinin 58 nci maddesinin son fıkrası hükümlerine 
aykın olarak alındığı, belirtilerek ortaklığın kadılık I 
ve verimlilik anlayışı içerisinde çalışma amacına uy
gun düşmeyen ve şahsi menfaat sağlama amacına yö
nelik bu karann iptalini teminen THY Esas Muka- I 
velenamesinin 41 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü-
na dayanılarak, en büyük hissedar Hazineyi temsilen 
Maliye Bakanlığı tarafından Umumi Heyetin fevka- I 

İade toplantıya davet ettirilmesi hususunda gerekli 
girişimlerin acilen sağlanması, 

Aynca,, Ulaştırma Bakanlığınca da fevkalade 
umumi heyet toplantısına kadar geçecek zaman içeri
sinde, mezkûr kararın uygulanmasının durdurulması 
hususunda THY Genel Müdürlüğüne icap eden tali
matın verilmesi, 

Önerilmiştir. 

Öneri gereğince, gereği yapılmak üzere dosya en 
büyük hisse sahibi Hazine adına Maliye Bakanlığına 
gönderilmiş ve aynca alınmış olan bu karann yürür
lüğe konmaması için THY Genel Müdürlüğüne Ba
kanlıkça 17 . 1 . 1978 tarihinde yazılı bir emir de 
gönderilmiştir. 

Son duruma göre : 
İdare Meclisi üyelerinin kendilerine ve eşlerine 

üyelikten ayrdsalar dahi °/0 100 tenzilatlı bilet veril
mesine ilişkin 14 sayılı Karar İdare Meclisinin 
16 . 1 . 1978 tarih ve 31 sayılı Karan ile iptal edilmiş 
bulunmaktadır. 

Sorularla ilgili cevaplara gelince : 
Cevap 1. Alınmış olan bu karar TTK'nun 332 

ve Ortaklık Esas Mukavelenamesinin 58 nci madde
sinin son fıkrası hükümlerine aykın bulunmaktadır. 

Cevap 2. Eski İdare Meclisi üyelerinin kendile
rine ve eşlerine üyelikten aynlsalar dahi her takvim 
yılı için bir yurt içi ve bir yurt dışı ücretsiz pass ve
rilmesine ilişkin 14 sayılı Karar Başkan Nihat Kürşat, 
Üye Kemal Zeren ve Üye Sıtkı Hatipoğlu'nun müs
pet oylan ile alınmış olup, Üye İsmail Yetiş ve Üye 
Mithat Perin bu toplantıda bulunmamışlardır. 

Karardan istifade edecek olanlar THY Anonim 
Ortaklığı İdare Meclisi Üyeliği yapmış olan veya ha
len yapan üyelerin kendileri ve eşleridir. 

Cevap 3. Yukanda açıklandığı üzere Bakanlık 
11 . 1 . 1978 tarihinde telefon emri ile derhal tetkik 
organlannı harekete geçirmek suretiyle olaya el koy
muş ve neticede uygulamaya meydan vermeden Yö
netim Kurulunun 16 . 1 . 1978 gün ve (2) saydı top
lantısında mezkûr karann iptali sağlanmıştır. 

Güneş Öngüt 
Ulaştırma Bakanı. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

100 NCÜ BİRLEŞİM 

1 . 2 . 1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
I 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Ankara Eczacılık Yüksek Okulunda uygulanan baraj 
Sistemimin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/23) (*) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 

ile Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile 5 arkadaşının, 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
Anayasa Komisyonları raporları. (2/496, 495) (S. Sa
yısı : 4) (Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1978) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 




