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TBMM için Çayırlı ve uğurlu olmasını dileyen 
Cujühurbaşlkanlığı tezkeresi (3/506) 13 

2. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Dış
işleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/507) \ M 

3. — Kuzey Kıbrıs Türk CumhiKiiyetine 
gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Teneke-

Sayfa 
ci'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/508) 13 

4. — Avusturya'ya gidecek olan Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın dö
nüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/509) 13! 

5. —İspanya'ya gidecek olan Millî Savun
ma Bakam Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne ka
dar Millî Savunma Bakanlığına Devlet Baka
nı Sudi Türel'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/510) |f* 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyele
rinin ödenek ve Yollukları Hakkında 3037 
numaralı Kanunun bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/491) 33:14 

7.-— Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
-fcam ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri 
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ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları
nı İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi 
Üyenin ödeneği Hakkında 3038 numaralı Ka
nunun bir daha görüşülmek üzere geri gönde
rildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/492) 

8. — Başbakan ve Bakanların Temsil öde
nekleri Hakkında 3039 numaralı Kanunun bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/493) 

9. — Meksika'ya gidecek olan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın 
dönüşüne kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
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10. — Mısır'a gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne ka
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nı Sudi TüreTım vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/512) 

11. — ABD'ne gidecek olan Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın dönüşü
ne kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin vekillik etmesinin uygun, gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/513) 

12. — Romanya'ya gidecek plan Devlet 
Bakanı Ahmet Kurtçebe Alptemoçin'in dönü
şüne kadar Devlet Bakanlığına Devlet Baka
nı İsmail özdağlar'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/514) 

13. — iran'a gidecek olan Devlet Baka
nı İsmail özdağlar'ın dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına Devlet Bakanı Ahmet Kurtçebe 
Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/515) 
' 14. — ölüm cezasına mahkûm edilen Şeh

zade Kaygu&uz hakkındaki dava dosyasının 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/516) 

15. — ölüm cezasına mahkûm edilen Ke
nan Doğan ve Mustafa Özdemir haklarındaki 
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dava dosyasının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/517) 

16. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan' 
in (6/109) numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na dair önergesi (4/28) 

B) Çegitli işler 
1. — İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay 

Köseoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/455) (S. Sayısı : 
106) 

2. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin 
Konuksever'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/456) (S..Sa-
yısı : 107) 

IV. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere 

seçim. 
V, — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
L — istanbul Milletvekili Sabit Batum-

lu'nun, 2874 numaralı Kanundan istifade 
edemeyen bazı tasarruf sahiplerinin mağduri
yetlerinin önlenmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı ismet Kaya Erdem'in cevabı 
(6/129) 

2. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğ-
lu'nun, bir Türk gemisinin Irak savaş uçak
larınca bombalanmasına ilişkin sözlü sorusu 
ve Dışişleri Balkanı Vahit Halefoğlu'nun ce
vabı (6/105) 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ım, 
Yargıtay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin 
sözlü sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat 
Eldem'in cevabı (6/106) 

4. — Haıtay Milletvekili Mustafa Murat 
'Sökmenıoglu'inun, sınır ticaretine ilişkin sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı ismet Kaya Erdem'in cevabı (6/108) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili 'Osman Doğan' • 
in, Türkiye ile Suriye arasındaki emlak mü
zakerelerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/109) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, merhum ismet inönü için yeni bir 
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kalbir yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yıimaz'ım 
cevabı {6/1110) 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
giü'in, resmî inşaatlanda kullanılan tuğlalara 
ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı îsmail Safa Giray'ın cevabı (6/111) 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abaoı-
girin, tarım kredi kooperatiflerinin plasman 
ve gübre isteklerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/113) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğık^nun, Amik Ovası sulama projesi
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/114) 

10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Kredi ve Yurtlar Kurumu Ge
nel Müdürünün Taşıt Kanununa aykırı hareket 
ettiği iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in cevabı (6/116) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Bâtum-
lu'nun, Trakya Yağlı Tohumlar Birliğinin özel 
teşebbüse ucuz fiyatla ayçiçeği sattığı iddiası-

"<na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/117) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, seçimlerde oy kullanamamış vatandaş
ların affedilip affedilemeyeceğine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü sim önergesi (6/118) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Baıtum-
lu'nun, Devlet İhale Kanunundan doğan ihale 
fiyat farklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/119) 

14. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, işlerine son verilen ve yeni alınan 
personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/120) 

15. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, işlerine son verilen ve yeni alınan 
personel sayısına ilişkin Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

16. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, bankerlik olaylarının sonuçlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/122) 

17. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman* 
m, Zeytinburnu Çimento Fabrikası ile yö-
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redeki kum depolarının başka bir yere nakli
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/123) 

18. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'deki yolsuzluk iddialarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önengesi (6/124) 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, bazı meydan ve sokaklara verilen Abdi 
İpekçi adım değiştirmek isteyen belediye mec
lislerinin kararlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın cevabı (6/125) 

20. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gü'in, Devlet Demiryolları personelinin yiyecek 
yardımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

21. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan ve yöresinde heyelan sonrası 
konut yapımına ilişkin sözlü sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray' 
in cevabı (6/127) 

22. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan İli köylerinin elektrik sorunu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/128) 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1.'— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

İstanbul'daki bir yapıya İmar Affı Kanunu
nun uygulanmadığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/37) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, gerçek işçi ücretlerine ve sendika 
özgürlüğüne ilişkin sorusu ve Devlet Balkanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
yazılı cevabı (7/104) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanıt-
oğlu'nun, hayat pahalılığı ve tarım ürünleri 
taban fiyatına ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ım yazılı 
cevabı(7/111) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, bazı belediye başkanlarının' ücretle
rine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'ın yazılı 
cevabı (7/122) 
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5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ' in , 

ekmek fiyatlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Al i Tanr ıyar ' ın yazılı cevabı (7/123) 56:57 

6. — E r z u r u m Minetvekili' Hi lmi Nalbant-
oğlu 'nun, E rzu rum 'da mahall î gazetelerde ya
yımlanan bir usulsüzlük iddiasına ilişkin so- -
rusu ve Tar ım, O r m a n ve K ö y İşleri Bakanı 
H . Hüsnü Doğan'ıını yazılı cevabı (7/124) 571 

7. — Erzurum Milletvekili Hi lmi Nalbant-
oğlu 'nun, mil'letvekiTlerinin tediavi giderlerine 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Necmett in Ka raduman ' ı n yazılı 
cevabı (7/125) $1:5$ 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağ-
esen'in, Çivi l -Tumasuyu mevkiinde çekilecek 
telefon kablosuna ilişkin sorusu ve Ulaşt ı rma 
Bakanı Veysel Aıtaıs'oy'un yazılı cevabı (7/126) 58>:59 
' * 9. —.Era ı ru im Milletvekili Hi lmi Nallbant-
oğlu 'nun, E rzu rum İlimde İ m a r ve İskân Ban 
kanlığınca yaptırılan Jconutların tahliyesine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Balkanı Ali Tanr ıyar ' 
in yazılı cevabı (7/128) 59:60 

10. — A d a n a Milletvekili Cüneyt Canver ' 
in, Aslanitaş Barajı sağ sahil şeridinde yapıl
ması p lanlanan tesislere ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynakla r Bakanı Cemal 
Büyükbaş ' ın yazılı cevabı (7/129) 60 

11. — Erzu rum Milletvekili Hi lmi Nalfbant-
oğlu 'nun, köy yolları inşa alanına giren arazi
lerin kamulaşt ır ı lmasına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Balkanı İsmail Safa Gi ray ' 
m yazılı cevabı (7/130) 6ö:61 

12. — Erzu rum Milletvekili Hi lmi Nalıbant-
oğlu 'nun, köy konut lar ına iskân için fon oluş
turulmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân ve Ma
liye ve G ü m r ü k Bakanlar ından sorusu ve Ma
liye ve G ü m r ü k Bakanı Vura l Arıkan ' ın yazılı 
cevabı (7/131) 61:62 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu 'nun, özel sektörce işletilen yemekli ve ya
taklı vagonlara ilişkin sorusu ve Ulaş t ı rma Ba
kan ı Veysel Atasoy 'un yazılı cevabı (7/132) 62:63 

14T=- Erzurum Milletvekili Hi lmi Nalbant-
oğlu 'nun, Devlet ihaleleriyle yapılan inşaatla
rın kontrol ve kesinhesap işlemlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Ba
yındırlık ve. İskân Bakanı İsmail Safa Gi ray ' 
in yazılı cevabı, (7/133) 63:64 
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15. — Erzu rum Milletvekili Hi lmi Nalbant -

oğlu'nun, E rzu rum-Tor tum İlçesi Suyatağı 
Köyünün naki l ve iskânına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İ skân Bakanı İsmail Safa G i r ay ' 
m yazılı cevabı (7/134) 64-.65 

16. — Erzu rum Milletvekili Hilmi Nalbant -
oğlu'nun, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
imzalanan ka tma protokole ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Vahi t Halefoğlu 'nun yazılı 
cevabı (7/135) 65:66 

17. — Erzu rum Milletvekili Hi lmi Nlalbant-
oğlu'nun, o r m a n köylülerimin istihdam sorunla
r ına ilişkin sorusu ve Ta r ım O r m a n ve K ö y 
İşleri Baklanı H . H ü s n ü Doğan ' ın yazılı ce
vabı (7/137) 66:67 

18. — Erzu rum Milletvekili Hi lmi Nalbant-
oğlü'nun» fiyat artışlarının nedenlerine ilişkin 
sorusu ve Maliye ve G ü m r ü k Bakanı Vura l 
Ar ıkan ' ın yazılı cevabı (7/139) 67:68 

19. — Tunceli Milletvekili Musa At«ş*in, 
bölücü telkinler yaptığı idldia edilen bir öğret
m e n e ilişkin sorusu ve Millî Eğitim, Gençlik 
ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler ' in yazılı 
cevabı (7/140) 68:69-

20. — Erzu rum Milletvekili Hilmi Naflbant-
oğlu'nun, O r m a n köylülerine tahsis edilen ya
kacak* oduna ilişkin sorusu ve Tar ım Orraıafl 
ve K ö y İşleri Bakanı H . Hüsnü Doğan ' ın ya
zılı cevabı (7/141) ' 69.70 

21. — Erzurum Milietvelkili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, t a r ım slıgorta kanununun ç ı k a r t m a 
sına ilişkin sorusu ve T a r ı m O r m a n ve K ö y 
İşleri Bakanı H . H ü s n ü Doğan ' ın yazılı ce
vabı (7/142) 7Q 

22. — Erzu rum Milietvelkili Hilmi Nalbant-
oğlu 'nun, camilerdeki eşyaların korunmas ına 
ilişikin sorusu ve Devlet Bakam Kâz ım Öfcsay' 
m yazılı cevabı (7/143) 71:72 

23. — Balıkesir Milietvelkili Davu t Abacı-
gU'in, yeminli özel bürolarca yapılan tapu ta
kip işlemlerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray ' ın yazılı 
cevabı (7/144) 72 

24. — Balıkesir Miillötlvekili Davut Afcacı-
gi l ln , primlerini ödeyemeyen Baf -Kur üyele
rinin du rumuna ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli 'nin 
yazılı cevabı (7/145) 72:73! 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İSLER 33 

1. — Tapu ve Kalda&tro Genel Müdürlü
ğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/523) (S. Sayısı : 101) 33:51 
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Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar 
il'. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 

ödenek ve Yollukları Hakkında 13.7.1984 tarih ve 
3037 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi 
gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi. (1/549, 3/491) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.7.1984) 

2, — Türkiye" Büyük Millet Meclisi Başkam ve 
Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 
13.7.1984 tarih ve 3038 sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir da
ha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi (1/550, 
3/492) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.7.1984) 

3. — Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri 
ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yolluk
ları Hakkında 13.7.1984 tarih ve 3039 sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhur
başkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme 
tezkeresi (î/551, 3/493) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27J.1984) 

Kanun Hükmünde Kararnameler 
1. — 2935 Saydı Olağanüstü Hal Kanununun 

11 inci Maddesine Üç Bent ile Kanuna Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name (1/552) (Anayasa ve İçişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi v 9.8.1984) 
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VII. — KOMİSYONLAR BÜLTENİ 74 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
17 nci Dönem 2 nci Yasama Yılı (30 Nisan 
.1983 tarihimde komisyonlarda bulunan işler 
ile 30 Nisan 1983 tarihinden 17 Temmuz 1984 
tarihine kadar) Komisyonlar Bülteni 74 

Cumartesi 

2. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararna
me (1/553) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.8.1934) 

Tasarılar 
1. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüz

lerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/554) 
(İçişleri ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 13.7.1984) 

2. — Hükümetlerarası Deniz tstişarf Teşkilatı 
Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/555) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.8.1984) 

3., — Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması 
Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/556) (Adalet ve 
Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.8.1984) 

4. — Türk Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik Hedef 
Plânının Gerçekleştirilmesi Maksadı ile Millî Savun
ma Bakanlığına Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere 
Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/557) (Millî Savunma, Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10,8.1984) 

5. — 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/558) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta* 
rihi : 10.8.1984) 

1. — GELEN KÂĞITLAR 
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6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Ke
sinhesap Kanun Tasarısı (1/559) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş. tarihi : 10.8.1984) 

7. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/560) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.8.1984) 

8. — Yükseköğretim Kurulu 1983 Yılı Kesinhe
sap Kanun Tasarısı (1/561) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10,18.1984) 

9. — Ankara Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (1/562) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.1984) 

10. — Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1983 Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/563) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

.11. — Hacettepe Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhe
sap Kanun Tasarısı (1/564) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

12. — Gazi Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap Ka
nun Tasarısı (1/565) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10,8.1984) 

13. — istanbul Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (1/566) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 10:8.1984) 

14. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1983 Yılı Ke
sinhesap Kanun Tasarısı (1/567) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

15. — Marmara Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhe
sap Kanun Tasarısı (1/568) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

16. — Yıldız Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (1/569) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

17. — Ege Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap Ka
nun Tasarısı (1/570) (Plan- ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.1984) 

1-8. — Dokuz Eylül Üniversitesi 1983 Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı (1/571) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

19. — Trakya Üniversitesıi 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (î/572) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

20. — Uludağ Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (1/573) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.18.1984) 

21. — Anadolu Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhe
sap Kanun Tasarısı (1/574) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.1984) 
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22. — Selçuk Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (1/575) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geMş tarihi•: 10.8.1984) 

23. — Erciyes Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (1/576) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi; 10.8.1984) 

24. — Cumhuriyet Üniversitesi 1983 Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı (1/577) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Baskınlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

25. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1983 Yılı Ke
sinhesap Kanun Tasarısı (1/578) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

26. — Karadeniz Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhe
sap Kanun Tasarısı (1/579) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

27. — Atatürk Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (1/580) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

28. — Yüz'üncü Yıl Üniversitesi 1983 Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı (1/581) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

29. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Ke
sinhesap Kanun Tasarısı (1/582) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1Ö.8.1984) 

30. — Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı (1/583) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

31. — Orman Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Ke
sinhesap Kanun Tasarısı (1/584) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

32. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/585) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10,8,1984) 

33. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 
(1/586) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
Mş tarihi-: 10.8.1984) 

34. _ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Yı
lı Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/587) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa ıgeliş tarihi : 10,8.1984) 

35. — Petrol tşleri Genel Müdürlüğü 1983 Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/588) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

36., — İnönü Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (1/589) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 
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37< — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1983 Yı
lı Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/590) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

38, — Boğaziçi Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhe
sap Kanun Tasarısı (1/591) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10,8.1984) 

39. — Mıirnar Sinan Üniversitesi 1983 Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı (1/592) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ltf.8.1984) 

4Q. — Akdeniz Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (1/593) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

41. — Çukurova Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhe
sap Kanun Tasarısı (1/594) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.8.1984) 

42. — Fırat Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (1/595) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.1984) 

43. — Dicle Üniversitesi 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (1/596) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.1984) 

44. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/597) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10J8.İ984) 

Teklifler 
î< — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, îpekbö-

cekçıliği Kanunu Teklifi (2/139) (Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi ; 
13.7.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum iline bağlı Oltu ilçesinde (Oltu) adı ile 
bir il Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/140) 
(İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 29.8.1984) 

Tezkereler 
X, — Ankara Milletvekili Necdet Calp'ın Yasama 

Dukunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/494) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.8.1984) 

2« — Mehmet Bozbay ve Hüseyin Taşkm Hakla
rındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/495) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi .:. 17.7.1984) 

3. — Ali Akgün Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/496) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geiş tari
hli : 20,7,1984) 
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4. — Hasan Arı Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/497) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 15.8.1984) 

5. _ Mehmet Hacı Eyidayı Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/498) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 15.8.1984) 

6. — llyas Has Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Pair Başbakanlık Tezkeresi (3/499) 
(Başkanlığa geliş tarihi :• 17.7.1984) (*) 

7. — Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki kadro cetvel
lerinin gönderildiğine dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/500) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.8.1984) 

8. — Mehmet Tefcbaş hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/501) 
(Adalet Komisyonuna (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.8.1984) 

9. — Cumhur Yavuz hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/502) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 31.8.1984) 

10. — Ankara Milletvekili Mehmet Sezai Pekus-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/503) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.1984) 

İl1. — İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/504) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 31.8.1984) 

12. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke* 
nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/505) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31.8.1984) 

Raporlar 
1. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hük

münde Kararname ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/501) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 1.9.1984) 
(GÜNDEME) 

I (*) Komisyon raporunu verdikten sonra, yargı-
I lanmanın yenilenmesi talebi üzerine Başbakanlıkça 
1 geri alınmıştır, 
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2. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 
Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/106, 1/500) 
(S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 1.9.1984) (GÜN
DEME) 

3. — izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 
Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 
Teklifi ve Adalet; Tarım* Orman ve Köy İşleri ko
misyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma 
tarihi : 1.9,1984) (GÜNDEME) 

4. — Muzaffer Öztürk ve Sedat Yılmazsoy Hak
larındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (3/487) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
1.9.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 

Bayezit'in, Televizyonda yayınlanan Kıbrıs belgeseli
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.7.1984) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Anka
ra Büyük Şehir Belediye Başkanınca ucuz gıda satışı 
yapan dükkânların tahliye edilmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.7.1984) 

3. — izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'm, Tür
kiye Elektrik Kurumunun abonelerine karşı tutumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/133) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.7.1984) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı olmayan köylerde ispirtolu içki satış
larının yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/134) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.8.1984) 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, pasa
port almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.8.1984) 

6. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, isken
derun Demir - Çelik işletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.8.1984) 
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7. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıtdırım'ın, 
ayçiçeği ürünü taban fiyatının artırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/137) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.8.1984) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Doğu Anadolu Bölgesine verilen yatırım teşvik bel
gelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/138) (Başkanlığa geliş tarihi : 15,8.1984) 

9. — izmir ^Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule gümrük kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.8.1984) 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
17.8.1984 tarihli gazetelerde yeralan demokrasi ile 
ilgili beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.8.1984) 

11. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Şökmen-
oğlu'nun, bazı tarım ürünlerinin taban fiyatına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/141) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.8.1984) 

12. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Şanlıurfa Tünelinin yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.8.1984) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
istanbul - Beşiktaş Evlendirme Dairesinde pazar günü 
kıyılan bir nikâha ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/143) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.8.1984) 

14. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
ogju'nun, gübreye yapılan son zamma ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.8.1984) 

15. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) (Başkanlığa; geliş tarihi : 29.8.1984) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, yurt dışında çalıştıktan sonra ülkemize dönen 
vatandaşlara sağlanacak kolaylıklara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/146) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.7.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekilleri için yasama ve denetim faaliyet
leriyle ilgili kitap bastırılmasına ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/147) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.1984) 
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3S — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, sigorta şirketlerinin denetimine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından yazılı soru önergesi (7/148) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.7.1984) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, uygulanmakta olan teşvik sistemine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/149) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 16.7.1984) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca personele veri
len lojmanlara ve kiralarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi (7/150) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.7.1984) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallban'feoğlu' 
nun, Ddvüet Planlama Teşkilattı personelline ilişkin 
Başlbakandan yazılı soru önertgesli (7/151) (Başkanlığa 
.geliş Itarlhi : 18.7.1984) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaÜbantoğliu' 
nun, Sümertbank mamui'erinıin saltış organizasyonuna 
İlişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/152) 
(Başkanlığa-geliş tarihi : 18.7.1984) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalilbaritoğlu' 
nun, ikadastrlo planlatmaisı yapılmaımış ilere ilişkin 
Devlelt Bakanından yazılı 'soru önergesi (7/153) (Baş
kanlığa geliş itarilhi : 19.7.1984) 

9. — Erzurum Miie'övekii Hilmi NaHbarit!oğ!iu' 
nun, imar planı olmayan 'belediyelere .ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazdı soru önergesi 

(7/154) (Başkanlığa geliş tarihli : 19J.1984) 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naiilbanboğkı' 

nun, göçebe ailelerin iskânına ilişkin İçişleri Balkanın
dan yazılı soru önergesi (7/155) (Başkanlığa geliş ta-
mû : 19.7.1984) 

11. — Erzurum MlIeJÖvefcili Hllimi Naiîbanıtoğlu' 
nun, bankaların ve sanayicilerin 'bir (küsım karttan ile 
Ücretliler merkez fonu 'kurulmasına ilişkin Başbakan
dan 'yazılı soru önergesi '(T/rSÖ) (Başkanlığa geliş fca-
nilhÜ : 20.7.1984) 

12. — Erzurum Miffiatfrekii Hltai Naillbaritoğlu' 
nun, 'küilçe altın satışına ilişkin Mall'jye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/157) '(Başkanlığa 
geliş (tarihi : 20.7:1984) 

13. — Erzurum M-Melövelkili Hİımi Nalbanitoglu' 
un, kız teknik yüksdkldkularına bağlı kurtslar açıl
masına Ilşkkı 'Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
randan yazılı soru önergemi (7/l'58) (jBaşkasIlığa geliş 
itarilhi : 20.711984) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Na)llbaBtJoğlu, 

nun, kamu iktisadî teşebbüslerine ait fabrikaların 
yuıit dışında çalışan veya kesin dkjniüş yapan işçileri* 
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mlze satılmasına İlişkin iMaliye ve Gümrük Bakanın
dan yazılı ısoru önergesi (7/159) (Başkanlığa geliş ta
rihi : '20.7.1984) 

1-5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nlaibanitoğllu' 
nun, «Kavak ve mzlı gelişen orman ağaçları arasılar
ıma 'bölüğe mükJürllüklieri>ne ilişkin Tamm Orman ve 
Köy, İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/160) 
(Başkanlığa ıgelş itarlhi : 20.7.1984) 

16. — Erzurum MIleitivekM Hlilimi Nallbanfdöglü'' 
nun, Devlet Planlama Teşkilatına bağlı «Kalkınma
da öncellkl'i Yöreler Dairesıme il'işkıin Başbakandan 
yazılı ısloru önerlgösi ı(7/Ui6'l) (Başkanlığa geliş itarilhi : 
20.7.1984) 

•I7. — Erzincan MilMfvdklli Veysel Vaırol'un, Er
zincan Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından yazılı soru önergesi (7/1162) (Baş
kanlığa geliş tarM : 24.7J1984) 

18. — İçel Milıl*dtivdkİli Durmuş Fikri Sağiar'ın, 
lömdkli, dul ve yetim aylıklarının ödenme sMemine 
ilişkin. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/1Ö3) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.S.1984) 

19. — Erzurum 'Milletvekili Hiıml Nalbantoğlu' 
nun Erzurum - Horasan İlçesi Kaymakamı ile Bele
diye Başkanı hakkındaki şikâyetlere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı ısoru önergesi (7/164) (Başkanlığa 
geliş tarılhi •: 13.8.1984) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalban'toğlu' 
nun, vakifların denetlenmesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/îtf5) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.8.1984) 

'21. — Erzurum MilHe'tıvefclli Himii 'Nalban'toğkı' 
nun, toplu İş sövüşmelerinin gedillüme nedenlerine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından ya
zılı soru önergesi. <(7/l'66) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
49J8.1984) 

22. — Erzurum MMeftvdkii Hilmi Naflbanltoğlü' 
nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'bölgelerinde yer
li yapağı destekleme alımlarının yeniden başlatılma
sına liüşkün Başlbakandan yazılı soru önergesi. (7/167) 
(/Başkanlığa geliş tarihi : 13.8.1984) 

23. — Erzurum Milletvekili M m i Nailfban!flO!ğlu, 

nun, Erzurum-Dumlu Kasabasındaki yapağı ve yün 
yıkatma ve yon ipiği yapma fabrikasına ilişkin Baş
bakandan yazâı soru önergemi (V/'l'ö'S) (Başkanlığa 
geliş 'tarM : 13.8.1984) 

24. — Erzurum Milletvekili Himi Naaftanoglııı' 
nun, Milî Savunmada sivil memurluktan emekli 
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olanların (tedavilerine 'ilişkin Milli Savunma Balkanın
dan yazılı soru önergesi (7/169) (Başkanlığa geliş ta-
ıtflu : 13.8.1984) 

25. — Erzurum M-IMJvelk'Ii Hilmi Nalilbanöğiu' 
nun, Erzurum'daki 'bazı ıtarlihî ^serlerin onarımına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanımdan yazılı soru 
önengesi (7/170) (Başkanlığa geliş tarihlî : 13.8.1984) 

26. — Erzurum M'M'eüvefcili Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, Erzurum'a gelen yük katarlarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/171) (Baş-
karilığa geliş (tarihi : 13.8.1984) 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, 'Erzurum Elt KolrrMnasına ilişkin Sanayii ve Ti
caret Bakanından yazılı soru önergesi (7/172) (Baş-
kanlığa ge% tarihi : 13.8.1984) 

28. — Erzurum Mffiettvekİl'i Hillimi Nalbanitoğlu' 
nun, ülkemizdeki petrol rafinerilerine ilişkin Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/173) (Başkanilığa geliş tarihi : 13.8.1984) 

29. — Erzurum M'iletıvekii Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, Erzurum - İspir İlçesi Belediye Başkanına *iilişkkı 
îçişll'eri Bakanından yazılı soru önergesi (7/174) (Baş
kanlığa geliş taıtilhi : 13.8.1984) 

30. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
•nun, İdarî reform konusundaki çalışmalara ilişkin Iç-
üişlleri Balkanından yazıttı soru Önergesi (7/175) (Baş
kanlığa geliş„tarihi : 13.'8,1984) 

31. — Erzurum Mifcltvekffi Hilmi Nallbantoğıiu' 
nun, Erzurum - Şenkaya IBelediyesindeki yolsuzluk 
iddialarına 'ilişkin İçişleri Bakanından yazalı soru öner
gesi (7/176) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.8.1984) 

312. — Erzurum Milletvekili H!i!limi Nallbantoğlu' 
nun, Ankara - Ybzgalt - Stövaıs hattına demiryolu ya-
pılmalsına ilişkin Bayınldırlılk ve tslkân Balkanından 
yazıüi soru önengesi (7/177) '(Başkanlığa geliş tarihi :' 
15.8.1984) 

f33> — Erzurum Milletivekİi HiHımli NaJlbatttoğlu' 
nun, Erzurum deprem bölgesinde yeniden 'basar ftes-
ptöti yaptırillmaısına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından yazılı ıSoru önergesi (7/178) (Başkanlığa geliş 
'tarihi : T5.8/1984) 

34. — Erzurum Miİetvekti Hilmîi Nallbanitoğlu' 
nun, Erzurum - Oltu Mlçesi P.T.T. idaresindeki görev
lilerin telefon albonelenine karşı tutamlarına il'işfcin 
Uiaışitrma Bakanından yazılı soru önergesi (7/179) 
(Başkanlığa geliş (tarihi : 15.8.1984) 

35. — Erzurum MMdüveklili Hilmi Nallbanitoğlu' 
nun, Erzurum Mne bağlı bazı ilçelerde meydana ge
len elektrik arızalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanıridan yazıli soru önengesi (7/180) (Baş-
kanüığa geliş fcırihi: 15.8.1984) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbanitoğlu' 
nun, ıDoğu Linıyiifleri llşiatmesi Müessese Müdürüne 
lişk'in Enerji ve Talbiî Kaynaklar Balkanından yazılı 
ısoru önergesi (7/181) (Başkanlığa geliş tarih! : 
15.8.1984) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalfbantoğln' 
nun, Erzurum'da deprem konutları yapan firmaların 
malzeme alımlarına ilişkin Bayındırlık ve tsflcân Ba
lkanından yazıllı soru önlengösü . (7/182) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15.'8.1984) 

. 38. — Erzurum Miletvekli Huni NaUlbanıtoğlu* 
nun, Erzurum - Oltu İlkesi Tuzla Köyü kaya (tuz
lasının özel sektörce işldtillimesine ilişkin Maliye ve 
Oüımnük Balkanından yazıli soru önengesi (7/183) 
(Başkanlığa geliş tarihli : 16.8.1984) 

39. — Erzurum MMetivefcilli Hiln# Nalibanltoğlu' 
nun, Malliye Yüksek Okulu mezuniyet sınavlarında 
(tek dersten başarısız olan öğrencilere yeni bir sınav 
hakîki verilip verJmeyeceğine ilişkin Müllî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi. 
(771184) (Başkanlığa g©% tarihi : 16.8.1984) 

40. — Erzurum Milletvekili Hlm'i Nalbanitoğlu' 
nun, milldtlvek'iıllerinin «edavi giderlerine ilişkin Tür
kiye Büyük Mlilet IMödlilsi Başlkanından yazıh soru 
önergesi (7/185) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.8.1984) 

•41. — Erzurum Milletvekilli Hlmi Nalbanitoğlu' 
nun, 'yurdumuzdaki ısiüt mamulleri fabrikalarının 1984 
yılı Siilt alımHarına ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanından yiaöuflı soru önergesi (7/186) (Başkanlüğa 
geliş ItarGbJi: 16.8J1984) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi ^ ^ ^ 0 8 ^ ' 
nıun, bankalardan kredi aldıktan sonra Mas eden veya 
konkordato Man eden firmalara ilişkin Sanayi ve Ti
caret ve Maliye ve Gümrük bakanlarından yazılı soru 
önengesi (7/187). (Başkanlığa geliş tarihi : 20.8.1984) 

43. — Erzurum MildCvekili Hilmi Nallbanitoğlu* 
nun, hiaıvaaılanlarındakıi tarıma elverişli arazilerden ya-
rarlanıinasına lişkin Ulaşltırma Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/ll8«) (Başkan'lığa geliş tarihli: 20.8,1984) 

44. — Erzurum MlfflıdtMekili Hilmi Nalbanitoğlu' 
nun, Ankara (îstanlbul ve Enzurum Merine yapılan kö
rdür tahsislerine ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/189) (Başkanlığa 
gelş 'tarihli : 20.8.1984) 

45. — Erzurum Mileiüvekili Hilmîi NaÜbantoğlu' 
nun, millî Wir ıtelefon santral sanayii kurulmasına iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazıli soru önergesi (7/190) 
'(IBa^kanlğa geliş tarihi : 20.8.1984) 
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46. — Erzurum Müefcvdkli Hilmi Naflbamlüoğlu' 
nun, teşvik uygulanan kurdluışllaıra Mşöün Sanayi ve 
Ticardt (Balkanından yazılı ısaru önergesi <7/191) (Baş-
Ikanhga geliş tarihi : 20.8.1984) 

47. — Erzurum M'ffi'dtvelkii Him'i Naîlbanitoğlu' 
nun, filtresiz sigaralara 'fitre taikıtaasına Miskin Ma
lîye vıe Gümrük Balkanınldan yazılı soru önergesi 
(7/192) (Bakanlığa geliş tarihti : 22.8.1984) 

48. —^Erzurum Mffiellvekili Hitaıi NaSban'öoğlu* 
nun, Erzurum M ve •İçelerinddk'i T.C Ziraat Bankası 
şıihelerine iliştkin Devlet Balkanı ve Başbakan Yar-, 
«dumcısından yazılı som önergesi (7/193) (Başlkanllığa 
geliş tarihi: 27.8.1984), 

49. — (Erzurum Milletvekili Himi Naibanlöoglu' 
•nun, Oiıtu ve Ardahan ilçelerinin il yıapıtaasına iliş
kin İçişleri Balkanından yazılı soru önergesi (7/194) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 29.8.1984) 

»m<m •-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Necmettin KARADUMAN 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun)» Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 
nci Dönem, 2 nci Yasama Yılının 1 inci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 

H. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

/. — Başkan Necmettin Karaduman'ın 1 inci Ya
sama Yılı çalışmalarını özetleyen ve 2 nci Yasama Yı
lının da verimli ve başarılı geçmesini dileyen konuş
ması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 2 nci Yasama Yılı bugün başlamış 
bulunmaktadır. 2 nci Yasama Yılının verimli ve ba
şarılı olması dileğiyle sizleri saygılarımla selamlıyo
rum. (Alkışlar) 

Görüşmelere başlamadan önce 1 inci Yasama Yı
lında Meclisimizin ve Başkanlığımızın yaptığı çalış
maların bir özetini ana hatlarıyla sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, geride bıraktığımız 1 inci 
Yasama Yılında Meclislimiz iktidar ve 'muhalefetiyle 
uyum içinde, kısır çekişmelerden uzak, yoğun ve ve
rimli bir çalışma yapmış bulunmaktadır. Bu nedenle 
Yüce Meclisin siz sayın üyelerine teşekkür etmeyi bir 
görev saymaktayım. 

Meclis Genel Kurulu geçtiğimiz yasama yılında 
90 birleşim yapmış, birleşimler toplam 244 saat sür

müştür. Birleşimlerin hepsinde de toplantı yetersayısı 
temin edilmiştir. Bu sonuç sayın milletvekillerinin Ge
nel Kurul çalışmalarına gösterdikleri ilgi bakımın
dan memnuniyet vericidir. 

Parti gruplarının temsilcilerinden oluşan Danışma 
Kumlunda geçtiğimiz yasama yılında verimli çalışma
lar yapılmıştır. Danışma Kurulu bugüne kaadr 40 
toplantı yaparak 22 adet öneri hazırlayıp Genel Ku
runa sunmuştur. Bunun dışında yaptığı istişarî görüş
melerde de siyasî parti grubu temsücilerinin uyumlu 
yaklaşımları sayesinde öneriler birçok konunun olum
lu olarak çözüme kavuşturulması sağlanmıştır. 

Geçen yasama yılı içinde Meclisimize 69 kanun 
tasarısı, 315 adet kesinhesap kanunu tasarısı ve 138 
adet kanun teklifi verilmiştir. Ayrıca, 22 adeti 12 
Eylül 1980 tarihinden önceki dlöneme, 84 adedi Ku
mcu Meclis dönemine ve 58 adedi de bugünkü Ba
kanlar Kuruluna ait olmak üzere toplam 164 adet 
kanun hükmünde kararname gelmiştir. Tasarılardan 
39 adedi 37 kanun, kesinhesap kanunu taşanlarından 
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61 adedi 9 kanun, kanun hükmündeki kararnameler
den 18 adedi 13 kanun, kanun tekliflerinden 16 adedim 
12 kanun olmak üzere, toplam 71 adet kanun çıka
rılmıştır. 

Kanunların dışında, ayrıca verilmiş 8 adet Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kararı vardır. 

Tasarılardan 1 adedi reddedilmiş, 2 adedi Hükü
mete geri verilmiş olup, 5 adedi ise gündemde bulun
maktadır., 

Tekliflerden 10 adedi reddedilmiş, 3 adedi geri 
alınmış ve 4 adedi gündemdedir. 

Kanun hükmünde kararnamelerin bir kısmı ya
sallaşmış olmakla beraber, Meclisimize intikal eden 
ve öncelikle görüşülmesi gereken kararnameler hâlâ 
yoğunluk arz etmektedir. Bunların, bu yasama yılı 
(içinde süratle sonuçlandırılması gerekli bulunmakta
dır. Geçtiğimiz yasama yılının son aylarında sayın 
komisyon başkanlarıyla görüşmeler yapılarak, bu ko
nudaki çalışmaları hızlandırıcı bir kısım önlemler 
alınmış bulunmaktaydı. Bu önlemlerin, yeni başlayan 
ikinci Yasama Yılında da sayın komisyon başkanla
rıyla devamlı koordinasyon halinde bulunularak, ara
lıksız uygulanmasına devam edilecek ve kanun hük
münde kararnamelerin süratle sonuca ulaştırılmasına 
çalışılacaktır. 

Denetim konularına gelince : 
Birinci Yasama Yılında verilen 143 adet yazılı so

ru önergesinden 114 adedi cevaplandırılmış, bir ya
zılı soru önergesi ise sözlü soruya çevrilmiştir. Verilen 
129 adet sözlü soru önergesinden 107 adedi cevaplan
dırılmıştır. Yine verilen üç adet Genel Görüşme öner
gesi, bir adet Meclis Araştırması önergesi, yine bir 
adet Meclis Soruşturması önergesi görüşülerek karara 
bağlanmıştır. 

Bildiğiniz gibi, Meclisimize 'geçmiş dönemlerden 
hükümsüz sayılmayan 279 adet Meclis Soruşturması 
önerge ve tezkeresi intikal etmişti. Bunlar Danışma 
Kurulunun görüşü istikametinde, önce parti grupları 
arası özel bir komisyonda incelenmiş ve daha sonra 
Yüce Heyetinizce de karara bağlanmak suretiyle so
nuçlandırılmıştır. 

Başkanlığımız faaliyetlerine gelince : 
Başkanlığımız, Meclisimizin yeni İçtüzüğünün ha

zırlık çalışmalarını, Başkanlık Divanının oluşmasını 
müteakip hemen başlatmıştır. Bu çalışmalar sonucun
da, eski uygulamalardan ve çeşitli ülke içtüzüklerin
den esinlenerek, Başkanlıkça bir içtüzük taslağı hazır
lanmıştır. Ayrıca, ortak bir içtüzük teklifi meydana 

getirmek üzere, her parti grubundan ikişer temsilci
nin katıldığı özel bir komisyon teşekkül ettirilmiştir. 

Bu Komisyon, Başkanlıkça hazırlanan taslak üze
rindeki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Ümit 
ediyorum ki; Komisyon, çalışmalarını yıl sonuna ka
dar tamamlayarak, içtüzük teklifinin hazırlanmasını 
sağlamış olacaktır. 

Biraz da yeni Anayasamız gereğince çıkarılacak 
kanunlar hakkında bilgi sunmak istiyorum. 

Başkanlıkça, bu konuda yapılan çalışmalar aralık
sız sürdürülmektedir. Meclisimizce doğrudan ele alın
ması, yani milletvekilleri tarafından kanun teklifi ha
zırlanması gereken konularda Başkanlığımız parti 
grupları ile devamlı temas halinde bulunarak, çalış
maları geliştirmiş ve bazıları için partilerarası özel 
komisyon oluşturmuştur. Meclisimizce hazırlanması 
gereken kanun teklifi sayısı altı olup, bunlardan iki
si tamamlanarak ilgili komisyonlara intikal ettirilmiş
tir. Geri kalan dördünün ise bu ayın sonuna kadar 
ikmal edilerek ilgili komisyonlara intikal ettirilmesi
ne çalışılmaktadır. Bunun dışında, Anayasa gereği, 
Hükümetçe hazırlanacak diğer kanun tasarıları konu
sunda da Başkanlığımız devamlı olarak Başbakanlık 
ve bakanlıklarla temas halindedir. Aldığımız bilgilere 
göre bu kanunlar üzerindeki çalışmalar ilgili bakan
lıklarda kesintisiz sürdürülmektedir. Çalışmaların en 
kısa zamanda tamamlanarak bu konudaki kanun ta
sarılarının Meclisimize intikal ettirileceğini ümit et
mekteyim, 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin başında belirttiğim 
gibi, geçen yasama yılında Meclisimiz yoğun ve ve
rimli bir çalışma yapmıştır. Bugün başladığımız ya
sama yılında da aym anlayış ve ahengin çalışmaları
mıza hâkim olacağından emin bulunmaktayım. Yüce 
Meclisin faaliyetlerini, «Atatürk ilkeleri» doğrultusun
da ve demokratik rejime sarsılmaz bağlılık inancı 
içinde sürdüreceğinden hiç şüphem yoktur, 

Bu yasama yılında, gerek Genel Kurulda ve gerek
se komisyonlarda yapılacak çalışmaların sürat ve ve
rimini artırabilmek için Başkanlığımızca gerekli her 
türlü çaba sarf edilecektir. Bu çabaya, siyasî parti 
gruplarının değerli yöneticileri ile sayın üyelerin ve 
komisyonların sayın başkanlarının olumlu katkılarda 
bulunacağına inanmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Heyetinize arza çalıştı
ğım duygu ve düşüncelerle yeni yasama yılının ülke
mize ve Milletimize hayırı olmasını temenni ediyor, 
siz sayın milletvekillerini mutluluk, başarı, sağlık di
leklerimle ve saygılarımla selamlıyorum, (Alkımlar) 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —TBMM'nin 2 nci Yasama Yılındaki çalışma
ların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı içinde 
sürdürülmesini, Milletimiz ve TBMM için hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileyen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/506) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimize 
geçiyoruz. 

oundemimlizin «Sunuşlar» bölümünde, Meclia. 
mizin yeni yasama yiı münasebetiyle Cumhurbaş
kanlığından gelen bir tezkere yer almaktadır; oku
tup, bilgilerinize sunacağım. 

Sayın Necmetten Karaduman; 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanı 

ANKARA 

Türkiye Büyük Millet MecMnin tkinci Yasama 
Yılına başlaması dolayısıyla, başta zatıâlliriiz olmak 
üzere, değerli milletvekillerini en içten duygularla se
lamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisiriin geçen yasama 
yılında olduğu gibi bu dönemde de, çalışmalarını 
karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü1 ortamı içinde sür
düreceğine, halkımızın demokrasüye olan bağlılık ve 
inancını sarsmayacak bir yaklaşımla, sorunlara ülke-
m'izan ve yüce Milletimizin yararları doğrultusunda 
çözümler bulacağına inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yasama yılının, 
Milletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, şahsınızda 
değerli milletvekillerine başarı dileklerimle birlikte 
sevgiler ve saygılar sunuyorum. 

(Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur^ 

2. — Suudi Arabistan'a gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşün ekadar Dışişleri 
Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mesut Yûmaz'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/507) 

BAŞKAN — Cumhurbaşklanlığının diğer tezkere
leri güdemimizde yer almaktadır. Şimdi bunları da 
geliş sırasına göre okutup bilgilerinize sunacağım^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İslam Barış Komitesioıin Cidde'de yapılacak top

lantısına katılmak üzere 1 7 - 2 0 Temmuz 1984 tarih
leri arasında Suudi Arabistan'a gidecek olan Djşışleri 
Bakam Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığ: Devlet Bakanı A, Mesut Yılmaz'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğuu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bülgilerinize sunulmuştur. 
3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek 

olan Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/508) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkliye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

nın davetlisi olarak, Barış Harekâtının 10 uncu yıl
dönümü münasebetiyle yapılacak olan 2Q Temmuz tö
renlerine iştirak etmek üzere Kırbıs'a gidecek olan 
Devlet Bakam Abdullah Tenekedi'nin dönüşüne ka
dar; ^Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Kâzım Ofc-
say'ın vekillik-etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
CumhuTbaşkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Avusturya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret 

Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın dönüşüne kadar Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/509) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Miietler Sınaî Kalkınma Teşkilâtı 

(UNIDO)'nın IV. Genel Konferansına katılmak üze
re, 2 - 18 Ağustos 1984 tarihleri arasında Avusturya' 
ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit 
Aral'ın dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerimize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — İspanya'ya gidecek olan Millî Savunma Ba

kanı Zeki Yavuzturk'ün dönüsüne kadar Millî Savun
ma Bakanlığına Devlet Bakanı Sudi Türel'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3J510) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına. 
Savunma Sanayiinde yapılacak işbirliği konula

rında gc^ü'şlmelerde buluramalk üzere 23-27 Temmuz 
1984 tarihleri arasında İspanya'ya gidecek alan Millî 
Savunma Bakanı Zeki Yavuzturk'ün dönüşüne kadar; 
Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Sudi N. 
Türel'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EIVREN 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi- Üyelerinin 
Ödenek ve Yollukları Hakkında 3037 numaralı (Kanu
nun bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/491) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

lîUGÎ : 14 Temmuz 1984 tarih ve 1593-05755 sayılı 
yazınız. 

İliği yazı ekinde gönderilen ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisince 13 Temmuz 1984 tarihinde kabul 
edilen 3037 numaralı «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun» 
un onaylanması ekte belirtilen nedenlerle uygun gö
rülmemiş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 89 un
cu maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

1. (Anayasalar, genel ilkeleri belirleyen ve üst de
recede kaideler koyan düzenlemelerdir. Bu bakımdan 
Anayasanın kanunla düzenlenmesini öngördüğü ve 
esasını belirlediği konularda çıkarılacak kanunların; 
Anayasaya uygun, değişik amlam ve yorumlara neden 
olabilecek genel ifadeler yerine, uygulamada durak
samaya yer vermeyecek derecede açık ve seçik olması 
zorunludur. 

Bu genel kaideye rağmen, 13.7.-1984 tarih ve 3037 
sayılı Kanunda, özelikle ödenek ve yollukların mik

tarının hesaplanımasına ilişkin birinci maddede açık
lık bulunmamaktadır. 

Bu haliyle kanun, uygulamada tereddütlere yol 
açacak, kanuna göre yapılan işlemlerin veya bizatihi 
kanunun davaya konu edilmesi halinde, açıklıktan 
yoksun ve nokisan bir düzenleme olduğu ortaya çı
kacaktır. Şöyle ki : 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Öde
nek ve yolluklarına ilişkin 22.1.1962 tarih ve 1 sayı
lı Kanunda 7244 sayılı Kanunla belirlenmiş kadro
su birinci derecede olan devlet memuru aylığına, 
5.7.1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunda Devlet Me
murları Yasalsı ile gösterilen en yüksek göstergeye, 
25.2.1977 tarih ve 2034 sayılı Kanunda 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile belirlenen en yüksek 
devlet memurunun ek gösterge ile birilikte aldığı ay
ılık tutarına, gönderme yapılarak belirlenmiş olma
sına rağmen, uygulamada değişik görüşler ileri sürül
müş, zorlayıcı yorumlara, farklı sonuçlara ve karar
lara varılmıştır. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin öde
nek ve yolluklarını J^lirleyen birinci maddeye Ana
yasanın 86 ncı maddesinde yer alan «en yüksek dev
let memurunun almakta olduğu miktar» deyiminin ak
tarılması ile yetinilmiş bulunulmaktadır. Sadece ge
rekçede «Halen yürürlükte olan hükümlere göre kad
ro aylığı 1 400ı ve ek göstergesi 1 200 olan kamu gö
revlisi en yüksek devlet «ıemuru kabul edilmiştir. Ba
his konusu devlet memurunun almakta olduğu ek gös
tergeli aylığın tamamı ile aynı devlet memuruna ya
pılan sosyal yardımlar, zam ve tazminatların hesap 
edilecek brüt tutarının (% 75) inin toplamı millet
vekili ödeneğine esas alınmıştır.» ifadesiyle amacın ne 
olduğu belirtilmek istenmiştir. Oysa, gerekçenin kanun 
(metnine dahil olmadığı ve bağlayıcı niteliği bulunma
dığı, bazı hallerde kanuinun ifadesi ile gerekçenin çe
lişebileceği, gerek bilim çevrelerinde ve gerekse yargı 
kararlarında kabul edilmektedir. 

e) Bu nedenlerle konunun geçmişi ve duyarlığı 
da göz önünde tutularak 3037 sayılı Kanunun düzen
lenmesinde ayrı bir özen gösterilmesi gerekirdi. 

2. Gerekçenin, kanun metnine dahil olmadığı gö
rüşü bir an için ihmal edilse bile gerekçede kabul 
edilen husus Anayasanın 86 ncı maddesine, Türkiye 
'Büyük Millet Meclisinin konuya ilişkin yasal düzen
lemelerine ve geleneklerine de aykırı düşmektedir. 

Bilindiği gibi 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
ödendk ve yolluklarını düzenleyen 86 ncı maddesinin 
birinci fıkrası hükmü, 1961 Anayasasının 1421 sa-
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yılı Kanunla değişik 82 nci maddesinden farklı de
ğildir. 

Bu baikımiĞan belirlenen konuda sağlıklı bir sonu
ca varabilmiek için; Anayasa düzenlemelerinin, konu
ya ilişkin kanunların, bunlara ait gerekçelerin, komis
yon raporlarının, Meclis tutanaklarının ve Anayasa 
Mahkemesi kararlarının gözden geçirilmesi gerekmek
tedir. Bunların incelenımeslinde : 

a) 1961 Anayasasının düzenlenmesi sırasında Tem
silciler Meclisinde Türkiye Büyük Milet Meclisi üye
lerinin ödeneklerine esas alınacak 1 inci derece devlet 
memuru aıylığının ne olduğu üzerinde durulmuş, bir 
bölüim üyelerin valilere, Genelkurmay Başkanına ve 
Ihâ'kimlere ödenen çeşitli tazminatların da ödeneiklere 
dahil edilmesi görüş ve tekliflerine rağmen, komisyo
nun, değişik statüdeki kamu görevlilerine hizmetlerinin 
gereği olarak verilen hâkim ödeneği ve makam taz
minatı gibi ödemelerin aylık tabirine dahil olmadığı ve 
en yüksek derece aylığının 7244 sayılı • Kanuna göre 
2 700 lira olduğu şeklindeki açıklaması üzerine mad
de kanunlaşmıştır. 

1982 Anayasasının, Danışma Meclisi Anayasa 
Komisyonunun «Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye
lerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir, öde
nek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödene
bilir» şeklindeki sınırlamasız metni üzerinde yapı
lan ilk görüşmelerde; bir bölüm üyeler ödeneğin tes
pitinde belirli kamu mesleklerine görevin niteliğine 
ve makama bağlı olarak yapılan ödemelerin dikkate 
alınmamasını, bir bölüm üyeler de birinci derecede
ki devlet memuruna çeşitli adlarla ödenen ve her 
türlü yan ödemelerle birlikte hesaplanacak en yük
sek aylığın esas alınmasını önermişlerdir. Görüşme
ler sonunda sınırlama getirilmesi gereği kabul edil
miş, Komisyon, 1961 Anayasasının 82 nci maddesi
ne uygun bir metin düzenlemiş, ikinci müzakerede 
bu metin Genel Kurulca aynen benimsenmiştir. 

b) ödenek ve yolluklara ilişkin yasal düzenle
melerde: 

(1) 1924 Anayasası döneminde; üye ödenekleri-. 
nin özel kanunla ve yıllık olarak tespit edilmesi şek
lindeki Anayasa hükmü uyarınca genelde özel ka
nunun metni içerisinde miktarı gösterilmek suretiyle 
belirtilmiş veya 1.6.1944 tarih ve 4602 sayılı Kanun
da olduğu gibi ikinci derecedeki devlet memurunun 
aylığına, 

— 1961 Anayasasından sonra çıkarılan, 1 sayılı 
Kanunun birinci maddesi ile 7244 sayılı Kanunun bi
rinci maddesindeki cetvelde yazılı kadrosu birinci 
derece olan devlet memurunun aylığına, 
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— 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 236 nci 
maddesi ile bu kanuna göre belirlenen en yüksek dev
let memurunun aylığına, 

— 1905 ve 2034 sayılı Kanunlarda 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa göre belirlenen en yüksek 
devlet memurunun ek gösterge ile birlikte aldığı ay
lık tutarına, 

Gönderme yapılmak suretiyle belirtilmiştir. 
(2) Aynı tarihlerde; subay ve askerî memurların 

aylıkları 18.5.1929 tarih ve 1453 sayılı «Zabitan ve 
Askerî memurların maaşatı hakkında IKariun» daha 
sonra 5.7.1939 ıtarih ve 3661 isayılı «ISubay ve Askerî 
memurların Maaşa/tına Dair olan 1453 sayıllı (Kanuna 
Ek Kanun» ile daha sonra 27.7.1967 tarih ve 926 sa
yılı «Türk (Silahlı Kuvvetleri Personel ıKanunu». 

Üniversite personeli için 25.6.1973 tarih ve 1765 
sayılı «Üniversite Personel Kanunu», 11.10.1983 ta
rih ve 2914 sayılı «Yükseköğretim Personel Kanu
nu». 

Hâkim ve savcılar için 24.2.1983 tarih ve 2802 sa
yılı Hâkim ve Savcılar Kanunu», 

Düzenlenerek özel statülü personel için ayrı ka
nunlar çıkartılmıştır. 

(3) (Bu tarihî gelişme de gösterillmektedir ki, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve yol
luklarına emsal olacak Devlet Memuru; subaylar, 
üniversite mensupları, hâkimler gibi özel statülü ka
mu görevlileri değil, bugünkü deyimi ile 657 sayılı 
Kanun kapsamına dahil devlet memurlarıdır. 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
neklerine ilişkin Anayasa Mahkemesinin; 

— 12.7.1965 tarih ve 1965/42, 
— 28.1.1971 tarih ve 1971/11, 
— 22.2.1977 tarih ve 1977/14, 
sayılı kararları ile, 

(1) Üyelerin ödeneklerinin tespitinde emsalin 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yapılacak 
ödemeler olduğu, 

(2) Devlet memurlarının aylık ödeneklerinin 117 
nci madde, hâkimlerin aylık ve ödeneklerinin 134 
üncü madde uyarınca çıkarılan ayrı kanunlarda dü
zenlenmiş olması karşısında, özel kanunla hâkimlere 
verilen ödeneklerin» üye ödeneklerinin hesaplanma
sına dahil edilemeyeceği, 

ı(3) Ceza kanununun uygulaması yönünden me
mur tanımını yapan Türk Ceza Kanununun 279 un
cu maddesinden hareketle üniversite rektörlerine ya
pılan ek ödemelerin, devlet memurları aylığının eki ola-
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rak düşünülemeyeceği ve dolayısıyla Üyelerin ödenek
lerine eklenemeyeciği, 

Kabul olunmuştur. 

Bu kararıyla Anayasa Mahkemesi de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinin tespi
tinde emsalin 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna tabi memurlar olduğunu bir defa daha ortaya 
koymuştur. 

id) Çok yakın bir tarihte düzenlenmiş olan 
26.6.1984 tarih ve 241 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin: 

1(1) Dayanağı olan 24.4.1984 tarih 2999 sayılı 
Kanunun «Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
ile ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Yetki Kanunu» şeklindeki adı, 

(2) 241 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
nin adı, 

(3) Kanun Hükmündeki Kararnamenin 26 ncı 
maddesinde kullanılmış olan «en yüksek devlet me
muru aylığı», bu hükme dayalı olarak çıkarılmış bu
lunan 26.6.1984 gün ve 84/8229 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararının» B-özel Hizmet Tazminatının mikta
rı 1.7.1984 tarihinden itibaren, en yüksek devlet me
muru aylığı olan (102.500) rakamına..» şeklindeki 3/B 
maddesindeki düzenlemeler, 

Uygulamada yerleşmiş en yüksek devlet memu
ru aylığının 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru 
olduğunu göstermektedir. 

3. Tetkik konusu 3037 sayılı Kanunda sosyal 
yardımlar, zam ve tazminatların hesaplanacak (Brüt) 
tutarının % 75'i aylık tutarına eklenerek ödenek ve 
yolluklar hesaplanmaktadır. 

Devlet memurlarına yapılan bu ödemelerden yan 
ödemeler hariç ek ödemeler net olarak ödenmekte
dir. 

Vergisiz olarak ödenen yollukların hesaplanma
sında brüt tutarlar dikkate alınmak suretiyle yolluk 
miktarı yükseltilmektedir. 

4; İ3037 sayılı Kanunun (öttüm yardımı)'nı düzen
leyen 5 inci maddenin 2 nci fıkrasında 24 Haziran 
1944 tarihli ve 4598 sayılı Kanunun ilgili hükümle
rinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Oysa bu hüküm 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 237 nci maddesinin (b) fıkrası hükmüyle 
yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı müessese sözü edilen 
kanunun 208 inci maddesinde düzenlenmiştir. 
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Yürürlükten kaldırılmış bulunan kanunun bir 
maddesine yapılan bu atıf, uygulamada anlaşmazlık
lara ve tereddütlere de neden olabilecektir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam ve 

Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 
3038 numaralı Kanunun bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/492) 

(BAŞKAN — Diğer bir tezkere vardır, okutuyo
rum:: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 Temmuz 1984 tarih ve 1595-05756 sayılı 

yazınız, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 13 Temmuz 

1984 tarihinde kabul edildiği bildirilen 3038 numa
ralı «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Di
van Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 
Kanun» incelendi. 

Bu kanun ile, bir daha görüşülmek üzere iade edi
len 13 Temmuz 1984 tarih ve 3037 sayılı Kanun ve 
aynı tarihli 3039 sayılı Kanun arasında çok yakın 
bir ilişki bulunmaktadır. 

Genel ücret rejimi ve politikasının uygulanma
sında; belirli makam sahiplerine ödenmekte olan ay
lık, ödenek, makam tazminatı ve temsil ödenekleri
nin belirlenmesinde, kamu kesiminde mevcut ma
kam ve hizmet hiyerarşisi, bütçe imkânları, ülkenin 
içerisinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartların 
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Yapılacak düzenlemelerin bir bütünlük içerisin
de olması, aylık, ödenek ve makam tazminatları 
arasında derecelendirilmelerinin makamların sorum
luluk, temsil ve hizmet ağırlıkları ile ölçülü bulun
ması zorunludur. 

Bu ilkeler göz önünde tutularak 241 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile bazı kamu görevlilerinin 
aylıkları ile birlikte makam tazminatları da düzen
lenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 
sunulmuş bulunmaktadır. 

Bütünlük ve uyumun sağlanması bakımından tet
kik konusu Kanun ile 3037 ve 3039 sayılı kanunla
rın ve Kanun Hükmünde Kararnamenin birlikte de
ğerlendirilmesinde yarar görülmektedir. 
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Bu nedenle 13 Temmuz 1984 tarih ve 3038 sayılı 
Kanun Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 89 uncu 
maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri 

Hakkında 3Q39 numaralı Kanunun bir daha görüşül
mek üzere geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/493) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14 Temmuz 1984 tarih ve ,1594-05757 sayılı 

yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 13 Temmuz 

1984 tarihinde kabul edildiği 'bildirilen 3039 numaraltı 
«Başbakan ve Bakanların Temsil ödenekleri Hak
kında Kanun» incelendi. 

Bu kanun ile, bir daha görüşülmek üzere iade 
edilen 13 Temmuz 1984 tarih ve 3037 sayılı Kanun 
ve aynı tarihli 3038 sayılı Kanun arasında çok ya
kın bir ilişki (bulunmaktadır. 

Genel ücret rejimi ve politikasının uygulanmasın
da; belirli makam sahiplerine ödenmekte olan ay
lık, ödenek, makam tazminatı ve temsil ödenekleri
nin belirlenmesinde, kamu kesiminde mevcut ma
kam ve hizmet hiyerarşisi, bütçe imkânları, ülkenin 
içerisinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartların 
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Yapılacak düzenlemelerin bir bütünlük içerisin
de olması, aylık, Ödenek ve makam tazminatları ara
sında derecelendirilmelerinin makamların sorumlu
luk, temsil ve hizmet ağırlıkları ile ölçülü bulunması 
zorunludur. 

Bu ilkeler göz önünde tutularak 241 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile bazı kamu görevlile
rinin aylıkları ile birlikte makam tazminatları da dü
zenlenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
yına sunulmuş bulunmaktadır. 

Bütünlük ve uyumun sağlanması bakımından tet
kik konusu Kanun ile 3037 ve 3038 sayılı kanunla
rın ve Kanun Hükmünde Kararnamenin birlikte de
ğerlendirilmesinde yarar görülmektedir. 

<Bu nedenle 13 Temmuz 1984 tarih ve 3039 sayı
lı Kanun Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 89 un

cu maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere ge
ri gönderilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgîlerinizîe sunulmuştur. 
9. — Meksika'ya gidecek olan Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı Mehmet Aydın'in dönüşüne kadar 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemlinin vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/511) 

'BAŞKAN — Diğer bir 'tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus Konferan

sına katılmak üzere, 6-13 Ağustos 1984 tarihleri ara
sında Meksika'ya gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Mehmet Aydın'ın dönüşüne kadar; Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulumuştur. 
10. — Mısır'a gidecek olan Millî Savunma Ba

kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Sa
vunma Bakanlığına Devlet Bakanı Sudi N. Türel'in ve-
kilik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/512) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi ofkutoyorum: 

Türkiye Büyük MMHet Meclîsi Başkanlığına 
7 - 14 Ağustos 1984 tarihleri arasında Mısır'a gi

decek olan Milllî Savunma Balkanı Zeki Yavuztürk'ün 
dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına Devlet 
Balkanı Sudi ,N. Türel'in vekillik «İtmesinin, Başbaka-
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cum'hurbaşkunı 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
/ / . — ABD'ne gidecek olan Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı Mehmet Aydın'in dönüşüne kadar 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/513) 

IBAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14-15 Ağustos 1984 tarihleri arasında Amerika 

Birleşik Devletlerine gidecek olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın dönüşüne kadar; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

IHAŞKAN — Bilgilerinize (sunulmuştur. 

12. — Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı 
Ahmet Kurtçebe Alptemoçin'in dönüşüne kodlar 
Devlet Bakanlığına Devlet Bakam İsmail Özdağlar* 
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/514) 

'BAŞKAN — Diğer 'bir tezkereyi okultuyorunı: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Romanya 'Sosyalist Cumhuriyetinin 40 inci kuru

luş yılldönümü kutlama törenilerine katılmak ve ikili 
ekonomik ve ticarî konularda görüşmelerde bulun-
smafc üzere 21-28 Ağustos 1984 tarihleri arasında Ro
manya'ya giidecek olan Devlet Baikanı A. Kurtçöbe 
Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Devllet Bakanlığına, 
DeVlet Bakanı ismail özdağlar'ın vekillik etmesinin, 
'Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

• Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞfKAlN — Bilgillerinize sunulmuştur. 
13. — İran'a gidecek olan Devlet Bakanı İsmail 

Özdağlar'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Dev
let Bakanı Ahmet Kurtçebe Alptemoçin'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/515). 

'BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük M Met Meclisi Başkanlığına 
Uran islâm Cumhuriyeti Hükümeti ile yapılacak 

Karma Ekonomik Komisyon Protokolü çalışmalarına 
katılmak üzere, 14-117 Ağustos 1984 tarihleri arasın
da İran'a gidecek olan Devlet Bakanı ismail özdağ
lar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlelt 
Bakanı A. Kurtçebe Alptemoçin'in vekillik etenesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu billgîlerinize isunarıim, 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

jBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

14. — Ölüm cezasına mahkûm edilen Şehzade 
Kaygusuz hakkındaki dava dosyasının geri verilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi (3/516)' 

BAŞKAN — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre 
Başbakanlıkça verilmiş 2 tezkere vardır, bunları 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hlgi: a) 27J6.1984 gün ve 19-301/12053 sayılı 

yazımız. 
b) MJS.'B. lığının 13.7J1984 gün ve 1984/31230*5 

sayılı yazısı. 
T C. K. nun 146/1 inci maddesini ihlal suçun

dan ölüm cezaisına mahkûm edilen Şehzade Kaygu
suz hakkındaki dava dosyası ilgi (a) yazıimıız ile gere
ği yapılmak üzere sunulmuştu; 

Hükümlü vekili Av. Emin Bilir Tümer verdiği 
dilekçe ile «Karar Düzeltmesi» talebinde bulundu
ğundan, Şehzade Kayigu'suz'a ait dava dosyasının 
Milî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üzere Baş
bakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Turgut özaî 
'Başbakan 

(BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Adalett 
Komisyonunda bulunan dosya geri veriDmiştir. 

15. — ölüm cezasına mahkûm edilen Kenan Do
ğan ve Mustafa Özdemir haklarındaki dava dosya
sının geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/517) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye .Büyük Millet Meclisi »Başkanlığına 
itlgi: 27:6.1984 gün ve 19-30142052 sayılı yazımız. 
T. C. K. nun 146 ncı maddesini ihlal suçundan 

ölüm cezasına mahkûm edilen Kenan Doğan ve Mus
tafa özdemir haklarındaki dava dosyası ilgi (a) yazı 
ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştu-

Hükümlüler vekili Avukat A. Raci Tanrıverdi, 
vermiş olduğu dilekçe ile Askerî Yargıtay Daireler 
Kurulu Kararının kendilerine tebliğ edilmesi tale
binde bulunduğundan, hükümlülere ait dava dosyası
nın Millî Savunma (Bakanlığına tevdi edilmek üzere 
Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

iBAŞKİAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Adalet 
Komisyonunda bulunan dosya geri verilmiştir. 

16. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'in 
(6/109) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dâir 
önergesi (4/28) 
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BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri veriümesine 
ilişkin önerge vardır, okutuyoruım: 

Türkiye-Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

11.6.1984 tarihi itibariyle vermiş olduğum ve 
ıgündemin 5 imci sırasında yer alan «Türkiye ile Su
riye arasındaki emlak müzakerelerinin şu anda ne 
safhada oldukları hususunun Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırıümasına ilişkin» 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Şanlıurfa Milletvekili 

OsmanDoğan 
31.8.1984 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğ-
lu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyonu Rapo
ru (3/455) (S. Sayısı: 106) (1) 

BAŞKAN — «Başkanlığın Genel Kurula Sunuşla
rı» kısmında yer alan Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karıma Komisyonunun 106 ve 107 
sıra sayılı raporlarını okutup, ayrı ayrı bilgilerinizle 
sunacağım. 

Türkiye »Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet MecM Başkanlığınca 14 

Haziran 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderfflen, 
İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlü'nun ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, iç
tüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komis
yonumuzun II Temmuz 1984 tarihli toplantısında 
incelenmişDir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 1567 sayılı Kanu
na ayk'ın davranmak suçu knad edilen İstanbul Mil-
fetveküli Leyla Yeniay Koseoğlu'nun yasama do'ku-
mılmazlığınmıkaldırılmasına gerek bulunmadığına ve 
hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliği
ne göre İstanbul MiIetvekİli Leyla Yeniiay Köseoğlu 

(1) 106 S .Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesinle oybirliği ile karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edimek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

(Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Kemal özer 

İstanbul 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
îmzada bulunamadı 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 

Üye 
İlhan Dinçel 

IMalâtya 

Üye 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Necdet Naci Mimaroğlu: 
Siirt 

BAŞKAN — Bilgüefinize sunulmuştur. 

İçtüzüğümüze göre 10 gün içinde itiraz olunma
dığı takdirde bu rapor kesinleşmiş olacaktır. 

2. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/456) (S. Sayısı: 107) (1) 

(1) 107 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 15 
Haziran 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen 
Edirne Milletvekili tSeyit Hüsamettin Konuksever'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyo
numuzun 11 Temmuz 1984 tarihli toplantısında ince
lenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında şahsî davacı Şa
ban Kama'ya hakarette bulunmak suçu isnat edilen 
Edirne MMeüvefcli Seyit Hüsamettin Konuksever'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bu
lunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sı
fatının sona ermesine kadar ertdenmesîne karar ver
miştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen. fiiln niteli
ğine göre Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nuksever hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine* kadar ertelenmesine oybirliği 
Üe karar vermiştir, 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı tifle sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 
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Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 
Üye 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Ankara 

Üye 
Kemal özer 

İstanbul 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 
Üye 

Osman Bahadır 
Trabzon 

İmzada bulunamadı 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 
Üye 

İlhan Dinçel 
Malatya 

Üye 

Üye 
Nurettin Yağanoglu 

Adana 
Üye 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 
Üye 

Mustafa Uğur 'Ener 
Kütahya 

• • ' -

Üye 
özgür Barutçu 

(Diyarbakır 
Üye 

Hasan Altay 
/ Samsun 

Necdet Naci Mimaroğlu 
Sürü 

BAŞKAN—BiDgüerinize sunulmuştur. 
İçtüzüğe göre 10 gün içinde itiraz edilmediği tak

dirde rapor kesinleşmiş olacaktır. 

IV. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlardaki açik üyeliklere seçim 
BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçi

yoruz, 
Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyon 

nundaki açık üyelik için Halkçı Parti Grubunca Eski
şehir 'Milletvekili Sayın Münir Sevinç aday gösteril 
mistir. Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — istanbul Milletvekil Sabit Batumlu'nun, 2874 

numaralı Kanundan istifade edemeyen bazı tasarruf 
sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soruşu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/129) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» bölümü
ne geçiyoruz. 

VE CEVAPLAR 
Birinci sıradaki İstanbul Milletvekili Sabit Ba-

tumîu'nun, 2874 numaralı Kanundan istifade edeme
yen bazı tasarruf sahiplerinin mağduriyetlerinin ön
lenmesine ilişkin Başbakandan sözlü sorusunun gö
rüşülmesine (geçiyoruz. 

Soru sahibi Sayın Sabit Batumlu?. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Balkan?... Burada

lar. 
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Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet M«clîisi Bakanlığına 
Aşağıda 'belirttiğim sorumun, Sayın Barbakan ta

rafından yazılı olarak cevaplaııdırıiması için gereğini 
saygı ile arz ederim. 

Sabi< Batumlu 
İstanbul Milletvekili 

11.8,1903 tarih ve 2874 saydı, Tasfiye Halindeki 
Bankerlerin İasflyderinm Hızlandırılması (Hakkında
ki Kanunun amacını açıklayan 1 inci tnmddbsdnde 
«Her ne ad altında olursa olsun (bir gelir elde etmek 
ülzere para yatırmış öhtn tasarruf sahiplerinin, bu 
yatırımlarından doğan alacaklarının ödenmesi» ön
görülmektedir. 

Kapsam 'ile ilgili 2 nçi maddesinde ise «Mevduat 
sertifikası, hisse senedi, tahvil, 'bunlara ait faiz ku
ponları ve benzeri menkul kıymetler karşılığında ya
tırılan paralar hakkında bu Kanun hükümleri uygu
lanmaz» denilmektedir^ 

Yukarıda açıklanan kanunun 1 inci maddesinde 
amaç olarak belirtilen yapıcı ilkelerle» 2 nci madde
deki kapsamda belirtilen kısrüamalıarın tam bir çeliş
ki halinde bulunmasından 1 inci maddeye rağmen 
tasarruf sahibi vatandaştenmızın bir kısmı, 200 000 
liralık bankada defter açtırmaktan dahi mahrum ve 
mağdur durumundadırlar, 

Bir kanunun hazırlanmasında öngörülen, «Amaç», 
o kanunun ilk maddesinde belirtiMûce, kanunun mü
teakip maddelerinin amaç doğrultusunda düzenlenmesi
nin gereğine rağmen, 2 neti maddenin kapsamı, bir 
kışını tasarruf sahibi vatandaşı, Devlet himaye ve 
desteğinden mahrum bırakmıştır. Ayrıca da, bugün 
içlin elinde hisse senedi bulunanlar, bankere para ya
tırdıklarında kendilerine «tbono* verilmişti. Banker
ler bunalıma girdiklerinde, tasarruf sahipleri bir kez 
daha oyuna getirilerek, eterinden bonolar alınmış, 
bugün geçersiz sayılan hisse senetleri verilmişti." Va
tandaşın 1>onolan/bankerlerdi 

Yukarıda anlatmaya çalıştığım, mağdur durumda 
görülen vaitandaşlarm bu tür sıkıntıdan kurtarılması 
için Hükümetinizce yeni ve adil bîr yasal uygulamaya 
ihtiyaç duyuknakta mıdır? Dıryuluyorsa bu tedbirler 
nelerdir?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÜEVTJET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 2874 sayılı Kanunun amaç 
kısmında geniş bir ibare kullanılmış olmasına rağmen 
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ellerinde menkul kıymet bulunan; mevduat sertifikası, 
tahvil ve hisse senedi gibi menkul kıymetler bulunan
ları kapsam dışında mütalaa etmiştir ve sayın mil-
letvekilirriiz Batumlu da, bundan dolayı bunun da 
kapsama ahnması ve bu yönle de ellerinde mevduat 
sertifikası, tahvil ve hisse senedi olan şahısların iç
lerinde mağdur olanların bu mağduriyetlermtin önlen
mesi yönünde Hükümetin herhangi bir kanun veya 
bir mevzuat değişikliğini düşünüp düşürtmediğini sor
maktadır.. 

Bilindiği üzere, sorun, ellerinde menkul mevduat 
sertifikası, tahvil ve hisse senedi olmadan bankerlere 
para yatırmış olanlardan büyük ölçüde ortaya çık
mıştır. Bilindiği üzere, ellerinde bu gibi menkul kıy
met bulunanlar paralarını bugün için büyük ölçüde 
almışlardır; çünkü yapılan hesaplarda bu şekilde 
menkul kıymet olarak elde bulunanların yüzde 85 - 90*ı 
mevduat sertiflkasıdır ve bunlar da zaten paralarını 
almışlardır. Çünkü, karşılarında banka vardır ve bu 
para alınmıştır. Demek ki, yüzde 90*a varan bir ke
sim parasını almıştır. Onun dışında, hisse senedi ye 
tahvil vardır karşısında; bizim yaptığımız hesaplara 
göre, incelemelere göre bunların da büyük bir kısmı 
^bugün için piyasada sağlam, büyük şirketlere aittir. 
Bu yönüyle, tahmin ediyorum, kanunun bu açıdan 
bir değerlendirme yaparak kapsam dışına bunları çı
karmış olduğu kanaatini taşıyoruz. Gayet tabi'i kanun, 
esasta para verip de karşısında herhangi bir menkul, 
sağlam bir kıymeti olmayanların problemini hallet
mek üzere hazırlanmıştır. Onun dışındakiler, bir so
run olarak karşımızda büyük ölçüde olmadığı için, 
dahil edilmemiştir. Hükümet bu çerçeve içerisinde bu 
kanunu uygulamaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sabit Batumlu, söz almak is
tiyor musunuz?.. 

Buyurun efendim. 

SAIBÎT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; ben soru önergemde, 1 inci mad-
dedekii yazılı amaç ile kanunun, yani 2874 sayılı Ka
nunun, 2 nci maddesindeki çelişkiyi arz etmeye çalış
mış idim. Sayın Bakana çok teşekkür ederim; kendi
leri usulüne uygun cevap verdiler. Ancak, esasen 
'benim sormaktaki ana hedefim şu idi : Sıkıntıya düş
müş bankerler para topladığı insanların elinden ge
riye almış oldukları menkul kıymet değerinde olan 
kıymetli evrakların karşısında bono vermek suretiyle 
ikinci kez para sahibi vatandaşları kandırmış olmak
tadırlar. Böylece, kanunun 1 indi maddesinde öngörü-
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len bütün şartlara rağmen, bankerler tarafından hangi 
- nedenle, hangi nam altında olursa olsun müşterilerine 

yazılı verilen evrak karşısında para ödemek durumu 
var iken, bilahara bono ile değiştirilen tahvil ve his
se senetlerinin karşılığında mağdur olan bu vatandaş
larımızın durumu ne olacaktır? Sayın Hükümetten 
'bunu rica etmiştim. 

Kanunda gayet açık. Birinci amaç maddesi ile 
ikinci kapsam maddesi arasında farklılık vardır. 
Mağdur olan bu vatandaşların bu mağduriyetlerinin 
giderilmesini ben şahsen Hükümetten rica etmiştim. 
Hatta bunun yazılı olmasını istememe rağmen, bila
hare sözlüye dönüştürülmek suretiyle Sayın Baka
nımızın vermiş olduğu cevap, sadece amaç maddesin-
<deki menkul değerleri taşıyan kısım içinde kalmıştır. 
Aslında, mağdur olan vatandaşın mağduriyetini gide-" 
recek şekilde herhangi bir cevaba değin'ilmemiştir. 
Onun için; mağdur olan bu vatandaşlarımızın bu mağ
duriyetlerinin giderilmesi yönünden tekrar rica edi
yorum, gerekli tedbirlerin alınarak bu vatandaşların 
halklarının iadesi için yapılacak çalışmayı lütfen hız
landırarak bu mağduriyetin giderilmesini Hükümet
ten tekrar talep ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
2. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir 

Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalanma
sına ilişkin sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit 
Halef oğlu'nun cevabı (6/105) 

BAŞKAN — 2 nci şurada, Bitlis Milletvekilli Faik 
TarımcroğUu'nun, bir Türk gem'ilsinin Irak savaş uçak
larınca boımihaıîanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözliü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın soru sahibi?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum efendilim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 . 6 . 1984 günü Basra Körfezinde, İran'a ait 

Harg Adasına giderken, Irak savaş uçakları tarafın
dan bombalanan ,bir Türk gemisi ile ilgili olmak üze
re, Dışişleri Bakanı Sayın Vahit Halefoğlu tarafından 
sözlü olarak, aşağıdaki sorunların cevaplandırılması
nın teminini arz edrim. Saygılarımla; 6.6.1984 

Faik Tarımeıoğlu 
Bitlis Milletvekili 

1. Sayın Başbakan Turgut özal'ın Irak seyaha
tinden hemen döner dönmez meydana gelen vahim ve 
talihsiz olayda, Irak yetkililerinin, Türk gemileri de 
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olsa, iran'dan petrol taşıyan gemilere ateş edecekle
rini beyan ettikleri hususu doğru mudur? Doğru ise, 
durum tüm ilgililere iletilerek önlen alınmış mıdır? 

2. Basmda yer aldığı gibi, söz konusu geminin 
seyri, rotası ve mensup olduğu ülke Irak Hükümetin
ce bilindiğine ve bir Türk gemisi özellikle bombalan
dığına göre, Irak yetkililerinin resmî açıklaması nedir? 

3. İran ile ekonomik ve ticarî ilişkilerimizi kes
meye matuf bu olay, Türk ticaretine ve ekonomisine 
ne gibi zararlar verebilir? Bu husustaki önlemler ne
lerdir? Petrol tüketimimizin ne kadarı İran'dan temin 
edilmektedir? 

4. İran ve Irak arasında birkaç yıldır devam ede-
gelen savaşta, Türk Hükümetlerince başarı ile yürü
tülen hassas denge ve tarafsızlık ilkesinin bozulmama
sı için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEPOĞLU — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Bitlis Millet
vekili Sayın Faik Tarımcıoğlu'nun, Büyük Hun Ge
misinin bombalanması ve Körfezdeki Irak - Iran sa
vaşına ilişkin sözlü sorularını cevaplandırmak üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Bilindiği gibi Türkiye, her vesileyle belirtilmiş ol-
dufcu gibi, iki yakın dost ve komşusu arasındaki bu 
müessif savaşta bugüne kadar yürütmüş olduğu ta
rafsız politikayı sürdürmek azmindedir. Her iki ül
ke de, Türkiye'nin bu tarafsız tutumuna karşı duydu
ğu itimadı belirtmekte ve bu gerçekçi ve samimî po
litikamızı anlayışla karşılamaktadır. Bu tutumumu
zun, banşa yönelik yapıcı gayretlerimizi ve itibarımı
zı arttırdığına şüphe yoktur. Bu savaşta tarafların ga
lip gelmek gibi, kendileri için hayatî önem taşıyan 
amaçlar dışındaki mülahazaları kaale almadıkları ve 
üçüncü ülkelerin uğrayabileceği zararları göz önünde 
bulundurmadıkları maalesef bir gerçektir. 

Bu çerçevede Irak, Harg Adasına uyguladığı ablu
kanın tam anlamıyla etkili olmasını, kendi güvenliği 
için öncelikli bir tedbir olarak görmekte ve bunun 
Türkiye'nin çıkarlarına yönelik bir hareket olarak 
telakki edilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Türki
ye ile mevcut dostane ilişkilerine verdiği önemi her 
vesileyle teyit etmekle beraber, Irak ablukanın deva
mının münhasıran savaş gereklerinden kaynaklandığı
nı söylemektedir. Bu durum ve Irak'ın ilan ettiği ya
sak bölge, zamanında ilgili kuruluşlarımıza bildirilmiş 
bulunmaktadır. Irak Hükümeti radar vasıtasıyla gör
meden yapılan atış sonucunda gemimizin yara alma
sından ve gemicilerimizin hayatlarını kaybetmesinden 
duyduğu üzüntüyü Hükümetimize bildirmiştir. 
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Diğer taraftan; ham petrol ihtiyacımızın takriben 
1/3'ünü karşıladığımız Harg Adası üzerinden yaptığı
mız petrol çekimleri, İranla mevcut ve devamında 
ekonomimiz bakımından zaruret bulunan ticarî iliş
kilerimiz için büyük önem taşımaktadır. Iran Hükü
meti de Türkiye ile kendisi arasındaki ilişkilerin, iki 
ülke açısından önemli ticarî menfaatler sağladığının 
bilinci içinde hareket etmektedir. Dolayısıyla ekono
mimiz için hayatî önemi .olan İran'dan petrol çekim
lerinden vazgeçmemiz söz konusu olmayacaktır. Ni
tekim, Harg Adasından petrol çekimlerine devam et
mekteyiz. 

İki ülke ile temaslarımız sık ve samimî bir şekilde 
devam etmektedir. Türkiye bu savaşın süratle sona 
ermesi ve dünya ekonomisi için büyük önem arz eden 
Köfrezin, bütün ülkeler gemilerine açılması maksa
dıyla elinden geleni yapmaya hazırdır. 

Arz ediyorum. 

ıBAŞKıAN — Sayın Tarımeıoğtu, konuşmak is
tiyor musunuz? 

FAİK IIAREMCIOÖUÜ (Bffis) — Evet efen
dim. 

BAŞKAljJ — Buyurun efendim. 

FAİK. T^RIMCIOGLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri*, yüksek huzurlarınıza 2 ay 24 
gün sonra gelen sözlü soru önergesi dolayısıyla Sa
yın Bakanın kürsüye çıkıp, nazik bir şekilde cevap 
vermesini memnuniyetle karşıladık; çünkü ancak bu 
vesileyle muhatap olabilme imkânını buluyoruz. 

Sayın milletvekillileri, açık denizlerde seyreden bir 
Türk gemisi irin, silahsız ve müdafaasız bir Türk ge
misinin bir dost devlet tarafından bombalanmasını 
ve bilerek bombalanmasını vahim bir olay olarak 
nitelendiriyoruz. Bu bakımdan bu konuya Hüküme
tin daha önusmle, daha hassasiyetle yaklaşmasını bek
lerdik. 

Dış 
tarafından 
bı sayiyoru^. 
matuftur, 

!Bu ve 
nın parlamejıtı 
edip, 
ediyoruz. 

Hepinize 
3,— 

ve Danıştaya 
Adalet Bakam 

Kars 

poltikanın etkili bir sekide parlamento 
murakabe edilmesini demokrasinin bir ica-

Verdiğimiz sözlü soru önergesi buna 
temin etmek istiyoruz, 
mümasil olaylarda, Dışişleri Bakanı-

o huzurunda sıcağı sıcağına olayı izah 
parlamentoya bilgi" vermesini umuyor ve arzu 

bunu 
bina 

saygılar sunarım. (Alkışlar) 
Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargıtay 
üye seçimine İlişkin sözlü sorusu ve 
M.t tfecat Eldem'm cevabı (6/W6) 

BAŞKAN — 3 üncü «ırada Kars Milletvekili 
Ömer Kuşhan'ın, Yargıtay ve Danıştaya üye seçimine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi yer 
almaktadır. 

Sayın Ömer Kuşhan?.. Burada, 
Sayın Bakanı.. Burada. 
Sözlü soruyu okutuyorum: 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından söz
lü olark cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla arz 
ederim, 7.6.1984 

Ömer Kuşhan 
Kars Milletvekili 

Yargıtay ve Danıştay kanunlarına göre her iki 
yüksek mahkemede belirli sayıda üyelik kadroları 
boşaldığında, boşalma tarihinden itibaren M ay için
de biri Sayın Cumhurbaşkanlığınca, diğerleri Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunca adı geçen yüksek 
mahkemelere üye seçimleri yapılır. 

Anılan her iki yüksek mahkemede yasaların ön
gördüğü sayıda üye kadroları boşaldığı ve Sayın 
Cumhurbaşkanlığınca seçilecek bir üye süresinde se
çildiği halde iki aylık yasal süre içinde diğer üyelerin 
seçimleri yapılmamıştır. 

Gerek Yaiıgıtay ve gerekse Danıştay üyelikleri 
için, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ne 
zaman seçim yapılacaktır? 

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

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değeri üyeleri; 
Kars Milletvekili Sayın Ömer Kuşhan'ın sözlü soru
larına cevap arz ediyorum. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, 19 
Temmuz 1984 gün ve 451 sayılı Kararı ile gerek Da
nıştay ve gerekse Yargıtayımızda boşalmış bulunan 
üyeliklere seçim yapılmış ve Danıştayda boş buluınan 
3 üyeliğe, Yargıtay da da 10 üyeliğe seçim yapılmak 
suretiyle sorun halledilmiştir. Söz konusu karar 24 
Temmuz 1984 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, konuşmak istiyor 

musunuz efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) —. Sayın1 Başkan, istek 

veya olması gereken yerine (geldiğine göre konuşacak 
başka şey yoktur. Teşekkür ediyorum Sayım Bakana. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin sözlü sorusu ve Dev-
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem' 
in cevabı(6/108) 
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BAŞKAN — Dördüncü sırada Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sınır 'ticaretine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından ce
vaplandırılmasını istediği sözlü soru önergesi yer al
maktadır. 

Sayın Mustafa Murat Söknuenoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sınır ticaretinin serbest bırakılmasından sonra 

meydan gelen ekonomik sıkıntı hakkında aşağıdaki 
soruların Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kaya Erdem tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılması hususunda delaletinizi rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. Sınır ticareti hangi bölgelerde serbest bırakıl
mıştır? 

2. Sınır ticaretinin serbest bırakılmasından sonra, 
Ülkemizde ne kadar döviz bozdurulmuştur? 

3. Yapılan sınır ticaretini Hükümet nasıl değer
lendirmektedir? 

4. Sınır kasabalarımızda ihracat neticesi hayat 
pahalılığı had safhaya ulaşmıştır. Bu sebepten pahalı-
laşan piyasalarda Hükümet olarak ne gibi tedbir al
mayı düşünüyorsunuz? 

5. özellikle Güneydoğu Anadoludaki illerimizde 
vatandaşlarımızın günlük ihtiyacını ucuz sağlayabi
leceği tanzim satışları düşünüp ihtiyaç fazlasını ihra
cata yönlendirmeyi düşünmez misiniz? 

ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sınır ticaretiyle 
alakalı olarak Sayın Sökmenoğlu'nun sorularını ayrı 
ayrı değil, toptan cevaplandırmaya çalışacağım. 

Bugüne kadar sınır ticareti anlamında Türkiye'de 
1979 yılında Iran ile belirli limitler içerisinde ve mal 
takası esasına dayanan bir sınır ticareti yapılmaya 
başlanmıştır. Ağrı Valiliğimiz ile Iran Baitı Azerbay
can Valiliği arasında yapılan anlaşma sonucunda 1979-
1980 yıllarında Ağrı ilinden iran'a iç piyasa fiyatları 
üzerinden yaklaşık 30 milyon değerinde çeşitli mal
lar gönderilmiştir. Buna karşılık iran'dan, iç piyasa 
fiyatları üzerinden mazot ve fuel - oil alınmış ve 
bunların Iran fiyatlarıyla Türkiye'deki fiyatları ara
sındaki fark nedeniyle Ağrı Valiliği 80 milyon TL'lık 
bir fon sağlamıştır. Bu suretle o tarihte az da olsa 
ihracat seferberliğine sınır ticareti dolayısıyla iştirak 

edilmiştir. Bu ticarete 1980 yılında bilinen nedenlerle 
son verilmiştir. 

Bugün için Güney sınırlarımızdaki kasabalarımız
da sıırur ticaretinden çok «sınırda ticaret» tabir edebi
leceğimiz bir ticaret şekli söz konusudur. Özellikle 
Güney sınırlarımızdaki kasabalarımıza «günübirlikçi» 
denilebilecek turistler yoğun bir şekilde gelmekte, zati 
ve aile ihtiyaçlarını giderecek nitelikteki malları güm
rük mevzuatımız çerçevesinde yolcu beraberi eşya ola
rak alıp ülkelerine götürmektedirler. 

1983 yılı içinde yalnızca Öncüpınar Gümrük Ka
pısında bu tür alışveriş sonucu yolcu beraberi eşya 
çıkaran Suriye çoğunluklu turistler 1,5 milyon DM'lık 
döviz bozdurmuşlardır. Bu ticaret şekliyle 1984 yılının 
sadece Mart ayında söz konusu gümrük kapısında 
1 milyon 600 bin DM'lık ve 136 bin dolar tutarında 
döviz girdisi elde edilmiştir. 

Sınır bölgelerimizdeki günübirlikçi turistlerin yap
tığı alışveriş nedeniyle gümrük mevzuatımız çerçeve
sinde yolcu beraberi eşya olarak yurt dışına çıkarılan 
bazı mallarda talep fazlalığından ileri gelen bir fiyat 
artışı olmuştur. Ancak, bu bölgesel fiyat artışları ge
çici bir durum arz etmekte olup, serbest piyasa ekono
misinin şartları içinde kolaylıkla ortadan kalkacak ni
teliktedir ve kalkmaktadır. 

Komşu ülkelerle düzenli bir şekilde sınır ticareti 
yapılmasının, ihracat gelirlerimize önemli bir katkısı 
olacağına inanmıyoruz. Bu nedenle komşu ülkelerle 
sınır ticaretinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar hız
la sürdürülmektedir ve bundan da ülke yarar göre
cektir. Henüz bu konuda, anladığımız manada sınır
da ticaretin dışında, «sınır ticareti» tabir edilen ve 
birçok dış ülkelerde yapılan ticaret başlamamıştır. 
Bu yöndeki çalışmaların süratle başlatılmasında ülke 
yararı, fayda mütalaa ediyoruz. 

Sayın Meclis üyelerine saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu konuşmak iste
mediklerinden, soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'in, Tür
kiye ile Suriye yarasındaki emlak müzakerelerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

BAŞKAN — Beşinci sıradaki sözlü soru önergesi, 
malumlarınız olduğu üzere, geri alınmıştır, bu neden
le bu soruyu geçiyoruz. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğtu'nun, 
merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'm cevabı (6f 110), ı 
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BAŞKAN — Altınca sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, merhum İsmet İnönü için 
yeni bir kabir yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Hilmi Nallbanıtoğlu?.. Burada. 
Sayın Balkan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafımdan sözlü! 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbanıtoğhı 
Erzurum Milletvekilli 

Kurtuluş savaşımızın şanlı kahramanı, İnönü mu
harebelerinin muzaffer kumandam, Lozan Barışının 
mimarı, Atatürk devrimlerinin ve devrim tarihimizin! 
inançlı yüksek siması, ulu Atatürik'ün çok yakın 
mesai arkadaşı ve »Türk Müslüman Milletimizin, düş
manları tarafından boğulmak istendiği günde onun 
sadık hadimi olarak Türk Milletine yaptığı hizmetler
le şeref ve şanını taçlandırmış olan merhum, rahmetli, 
minnet ve şükranla andığımız büyük Türk evladı 
İSMET İNÖNÜ ebediyete intikal ettiği 25 Aralık 
1973 tarihinden beri tevdi edildiği Anıtkabirdeki mü-
tevazi yerinde; hakikatte ise Türk Milletinin kalbinde 
yatmaktadır. 

Soru 1. — O'nun en büyük şeref ve şanı Türk Mil
letine yaptığı hizmettir ve o bu hizmetlerinden ötürü 
her gün binlerce millet evladı tarafından minnet ve 
şükranla ziyaret ve anmalarıyla ve gözyaşlarıyla yı
kanmakta ise de, mütevazi yerinin, esasen gömdüğüm 
müz kalplerimizi temsil edebilmesini arzuladığımız 
nedeniyle, bu kalplerimizin bir benzeri ve ona min
net ve şükran hislerimizin bir ihtişamı suretinde inşası 
olanaklı değil midir? 

Soru 2. — İNÖNÜ için böyle bir lahit KABRİ ya
pı yaptırımı cömertliğimiz zamanı gelmemiş midir? 

Soru 3. — İNÖNÜ'nün EBEDİ ANISININ ve biz
lerin minnet ve şükranlarımızın şanına yakışır bir 
KABİR yapma ve yaptırmayı hemen başlatır mısınız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erzurum Mil
letvekili Sayın Hilmi Nalbantoğhı tarafından, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Sa
yın Başbakanımız tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılması istenilen sözlü soru önergesinde; «Eski Cum
hurbaşkanlarından İsmet inönü'nün ebedî anısına ya
kışır bir kabir yaptırılması» istenilmektedir. 
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2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun 
1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; Devlet Mezarlı
ğına defnedileceklerin kimler olduğu belirtildikten son
ra, ikinci fıkrasında; «Türk Milletinin bir armağanı 
olarak yalnız büyük kurtarıcısı için tesis ettiği Anıt
kabirde, Atatürk'ün ve ayrıca en yakın silah ve me
sai arkadaşı ismet inönü'nün kabirleri muhafaza edi
lir. Anıtkabir alanı içinde başkaca hiçbir kimse def-
nedilemez» hükmü yer almıştır. 

Bu hükme göre, İsmet inönü için yeni bir lahit 
kabir yaptırılması yasal yönden mümkün değildir. Ak
si düşünüldüğünde, kanun değişikliğine zaruret duyu
lacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, konuşmak isti

yorsanız buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam
larım. 

Benim sözlü soru Önergeme 5 dakika öncesine ka
dar burada olan Başbakanın cevap vermemiş olması
na üzüldüm. Bu sözüm, gerçi kıymetli Devlet Baka
nımı küçük göstermek için değil, Başbakanın beni kü
çük düşürdüğü sebebiyle ifade edilmiştir; arz ederim. 
Benim bu önergeyi açıklamaya ve bu vesileyle hisle
rimi belirtmeye zaten yeteneklerim yeterli değil. 

Yakın tarihimizde ulusumuzun yetiştirip, Türk ve 
dünya tarihine isimlerini altın harflerle yazdırmış bü
yüklerimiz, kıymetlerimizden birisi de kuşkusuz ki, 
Sayın Rahmetli ismet inönü'dür. 

25 Aralık 1973 tarihinde ebediyete İntikal etmiş 
olan İnönü, o günden beri halen Anıtkabir'de, bildiği
miz üzere, mütevazi bir yerde defnedilmiş bulunmak
tadır. 

Ülkemizin büyük kurtarıcısı Ulu Atatürk, şanına 
layık bir anıtkabire mevdu bulunmaktadır. Ulusal Kur
tuluş Savaşımızda Atatürk'ün sağ kolu, Garp Cephe
si Komutanı, Lozan Kahramanı, Cumhuriyetimizin ilk 
yıllarının başbakanı, Cumhuriyetimizin 2 nci Cumhur
başkanı, Türk demokrasisinin kurucusu, Türk Parla-

j mentosunun Anamuhalefet Lideri, anayasal kuruluşla
rın kurucusu, koruyucusu İsmet Paşamızın, istiyorum 
ki hakikatte yattığı yer, kalplerimiz olmakla beraber, 
sureta mevdu yeri de ona layık biir şekilde anıtlandırıl-
mış olsun. 

Bu arzumun bir sürgit tamamlayıcısı olarak acaba 
' böyle bir niyete yönelirsek, neden devlet büyükleri

mizin ebediyete intikal edenleri veya edecekleri de 
zaman perspektifinde ihtiyatlı da olarak, bir devlet 

| büyükleri anttı şeklinde projelendirip, inşa etmeyi dü-
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sunmuyoruz diye de düşünmekteyim. Düşünüyorsak, 
inşasına niçin başlamıyoruz? 

Rahmetli Cemal Gürsel de şimdiden bu anıtka
birde yer alacak değerli vatan evladıdır. Sonra, Al
lah geçinden versin Sayın Celal Bayar ve Sayın Fahri 
Korutürk de değerli hizmetleriyle bu menzilede yer 
alacak kıymetlerioıizdendir. 

Bendeniz, naçizane bu konuları dile getirirken bi
le heyecanlanıyor, konuya gereken ağırlığı vereme
diğimin ezikliği içerisinde kalıyorum. Aczimi kabul 
ediyorum; ancak umuyorum ki, gerek sizler, gerekse 
ebediyete intikal edenler, kendileri için bu görevimi 
anımsamış olmamdan ötürü beni bağışlayacaklardır. 
Gereğini yaparken de hep birbirimizi bu görevde geç 
kalmaktan ötürü de bağışlamış olalım istiyorum. 

Onun için Sayın Devlet Bakanımızın «kanun bizi 
enıgelMyor» demesine; Anıtkabirde Rahmetli Atatürkü-
müz kendi şanına, ihtişamına belki de az gelecek bir 
yerde meftun bulunmaktadır ama Rahmetli inönü'nün 
de sadece yağmurluk gibi yapılan bir örtünün altın
da, küçük bir sandukada kalmasına gönlüm rıza gös
termiyor. Bu duygu ve düşünceyi istiyorum ki sizler 
de duyasınız ve bunlar için de hiç olmazsa aynı ka
birde küçük bir bölüm teşekkül ettirilmiş olsun. Bu 
görevi yapacak olanları da yarın kutlamak istiyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, res

mî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin sözlü sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
cevabı. (6/111) 

BAŞKAN — Gündemin 7 nci sırasında, Balıkesir 
Milletvekili Davut? Abacıgil'in, resmî inşaatlarda kul
lanılan tuğlalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygı ile arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

1. Resmî inşaatlarda Bartuğsan tuğlalarını kullan
ma zorunluğunun mevcut olup olmadığı; mevcut ise, 
bu zorunluluğun yasal dayanağı, 

2. Bu tuğlalar ile diğer fabrika tuğlalarının hava 
boşlukları aynı ve Bartuğsan tuğlasında izolasyon ol
madığı halde tercih nedeni nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; ülkemizde gelişen teknolojinin so
nuçları olarak üretilen Türk standartları belgeli inşaat 
malzemeleri, zaman içerisinde Bakanlığımız rayiç liste
lerinde ve birim fiyat listelerinde yer almakta, kamu
ya ait yapıların inşasında kullanılmaktadır ve aynı lis
teler, gayet tabiî ki, özel sektörün inşaatlarında da ge
çerli dokümanlar olmaktadır. 

Haksız rekabeti önlemek için inşaat malzemeleri 
Bakanlığımız rayiçlerinde ve birim fiyatlarında, firma
ların üretim isimleriyle değil, genel ve teknik isimle
riyle yer almaktadır. Nitekim, BARTUĞSAN'ın «izo-
tuğla» adı altında ürettiği tuğlalar da rayiçlerimizde 
ve birim fiyatlarımızda gözenekli tuğla olarak yer al
mış bulunmaktadır. 

Proje özelliğine göre kullanılacak malzemeler, pro
je müelliflerince seçilmekle beraber, Bakanlığımızca 
düzenlenen projelerde kullanılacak malzemelerin ülke
miz koşullarına uygun ve ekonomik olmasına da ay
rıca özen gösterilmektedir. Gözenekli tuğlanın yeni ve 
ekonomik olması nedeniyle deneme mahiyetinde bir 
inşaatımızın birkaç blökunda kullandırılmaktadır. 

Elbette ki herhangi bir malzemeyi kullanmak için 
yasal zorunluluk yoktur. Gözenekli tuğlalar; Türk 
Standartları 705, (TS 705) standardına göre yapılmak
ta olup, ısı iletim katsayısı 0315 kilokaloridir. Bu iti
barla izolasyon özelliğine sahip bulunduğundan, ra
yiçlerimizde ve birim fiyatlarımızda da ayrı poz nu
maralarıyla yer almıştır. 

Ayrıca, izolasyon vasfına haiz duvar yapımında 
kullanılacak diğer yapı elemanlarının da üretilmesinde 
inşaat teknolojisi ve piyasa rekabeti yönünden fayda 
mülâhaza edilmektedir. 

İnşaatların ikmalinin tek firmaların elinde kalma
masına mümkün mertebe gayret edilmekte olduğunu 
arz ederim. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Sayın Abacıgil, söz almak istiyor 

musunuz? 
DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Hayır efen

dim, açıklama için teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

BAŞKAN — 8 inci sırada Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım Kredi Kooperatiflerinin fi-
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nansman ve gübre isteklerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi yer almaktadır. 

içtüzüğümüze göre, gündemde bir üyenin birden 
fazla sözlü sorusu varsa, bunlar aynı birleşimde gö
rüşülemeyeceğinden bu soruyu geçiyoruz. 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/114) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki sözlü soru önergesi
ni de aynı gerekçeyle geçiyoruz. 

10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünün 
Taşıt Kanununa aykırı hareket ettiği iddiasına ilişkin 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Vehbi Dinçerler'in cevabı (6/116) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Kredi ve Yurtlar Kuru
mu Genel Müdürünün Taşıt Kanununa aykırı hare
ket ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Soru sahibi Sayın Yücel?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Bülyfüfk Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Balkanı tarafından sözlü olarak cevaplarudınlımaısına 
aradığınızı arz eder'i'm. 

Saygılarımla. 
Mulhıtıeşom Vasıf Yücel 
Zonguldak Milletvekili 

1. Kredi ve Yurtlar Kurutmıu Genel Müdürü 
8.6.1*984 günü makam arabası ile görevli olarak h-
ıtanlbuTa ıglütenliş «ıMir? 

2. Makam arabaisı ile istanbul'a giderken yanı
na eşi ve torununu da altmış ocuğundan, bu hare
ketli Devlet Taşııt Kanununa aykırı değil midir? 

3. Bu konuda Sayın Bakan ne düşünmektedir? 
IBAŞRAN — Buyurun Sayın Bakan. 
'MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBİ DÎNÇERLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Mecİ'Mn değerli üyeleri; bu kısa so
ruya cevap vermek üzere çok az vakitlimizi alacağını. 
İzin verirseniz, önce sorudaki tutarsızlığı belirtmek 
istiyorum* Birinci soruda diyor ki : «Genel Müdür 
filan ıgün malkam arabasıyla gilbmüş midir?» Yani bu 
bilgi, soru soran arkadaşımızda yok. 

İkinci sorunda, zaten bu bilsgi kend'Mnde var. Üs
telik de müdürün nasıl, neyle, ne şekilde gititiğini, 
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torununu da yanında götürdüğünü de 'blüyor ve di
yor ki : «Yanında eşi ve torunu da oilduğunidan bu 
(hareketi Devlet Taşa Kanununa aykırı mıdır? 

Önemli değiMr bu mösele. Bk konuyu üdtiki'k et
tirdik. Ayrıca da müfetötiŞ gönderdik, konuyu teilk'ik 
ediyoruz.-Yalnız, Genel Müdürden aldığımız bilgi
ye ıgöre, seyalhatö yapan kiimlsenin kend'i ifadesine ve 
kayMara' göre, !8J6.1984 'günü makam otosu İle ha
vaalanına kadar gidilmiştir ve uçakla oradan İstan
bul'a varcılmışltır; yani Anikaraldan çıkıp İstanbul'a 
(kadar \oto 'ile ıgfitaıe olayı yokıfiur; bilginize arz ede
rdim. 

Teşekkür ederim efendim. 

İBAŞKAN — Sayın Yücel, konuşmak işitiyor mu-
ısunuz? 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

•BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11 — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Trakya Yağlı Tohumlar Birliğinin özel teşebbüse 
ucuz fiyatla ayçiçeği sattığı iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

12. .— İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
seçimlerde oy kullanamamış vatandaşların affedilip 
affedilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/118) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 

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

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

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

BAŞKAN — 11, 12, 13, 14, 15 ve l'6neı sıradaki 
ısfötzüü soru önergeleri Sayın Sabit Ba'tumlu'ya aittir. 
Daha evvel arz ettiğimiz gerekçeyle bu soruları da 
görüşmeden geçiyoruz. 

17. — İstanbul Milletvekili BUM Şişman'in, Zey-
tinburnu Çimento Fabrikast ile yöredeki kum depo
larının başka bir yere nakline ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/123) 
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BAŞMAN — 17 nci sıraida, istanbul Mileövekii 
Biiîâl Şisman'ın, Zeytinlbumu Çimento Fabrikası İle 
yöredeki kum depolarının başka bir yere nakline 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer alıyor. 

Sayın B M Şişman?,. Buraida. 
Sayın (Balkan Yok. 
Oavap verecek sayın 'balkan olmadığı için soru 

ertelenmıişicir. 
18. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

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

(BAŞKAN — 18 indi sırada, Sayın Muhteşemi 
Vasııf Yücdl'e ait sözlü soru önergesi yer alımak'fcadır, 
aynı gerekçeyle 'bunu dla geçmekteyiz. 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bazı 
meydan ve sokaklara verilen Abdi ipekçi adını de
ğiştirmek isteyen belediye meclislerinin kararlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/125) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki sözlü. soru öner-' 
gesine geçiyoruz. 

'istanbul Milleövdkli Reşit Ülker'in, bazı sokak 
ve meydanlara verilen Abdi İpekçi aidini değiş'tlirmek 
isteyen belediye meclislerinin hararlarına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Reşit Ülker? Burada. 
Sayın Bakan? Buraida. 
Soru önergesini dkuüuyoruım : 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Aşağudaki sorumun İçişleri Bakanınca sözlü ola

rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Reşit Ülker 
İstanbul M'iiletfvdk'ili 

1. Oluıslararaisı üne sahip büyük Türk gazetecisi 
Abdî Ipdkçi terörü önlemek ve iç barışı sağlamak 
için verdiği etkin savaşım srrasınSda teröristlerce şehilt 
ddilmiş'tir. ölümü yurit içiride ve yurt dışında büyük 
'bir ülzüritlüye neden olmuş, Türk ulusu kendisine hiz
met eden büyük gazeteciyi hemen 'bağrına basmış; 
•okullara, meydanlara, sokaklara onun aidini verme
yi değeıMiıffik görevi sayımdır. Albdî İpekçi böylece 
tarilhtdki yerini almıştır. 

2. Şimdi bazı belödiye meclislerinin Abdi İpekçi 
adlarını kaldırmaya girişlikleri üzüntüyle gözlenmek
tedir. Büyük uluslar, büyük aldamlar yetiştiren ulus
larıdır. Milletin gönül tahtına oturanları oradan in
dirmeye kimsenin gücü yeftaıez. 

Ancak terör şehidi olan Abdi îpekçi'nin isminin 
kalidrrıtaıa, girişimlerinin her Türk yurttaşının kafa
sında binüakım çağrışımlar yapmakfta okluğu açık
tır. Bu harekette ne yapılmak istenmektedir? Bu ha-
relkeblerin apaçık bir şekiîMe sîyasdt olduğu, siyasî 
amaç taşıdığı orftadaldır. Kamuoyuna mesaj göntderil-
mek'tedk". 

3. 1580 sayılı Belddiye Yasasının 53 üncü mad
desi «iBdlediye Meclisi siyasî meseleleri müzakere 
eder, veya siyasî temennilerde 'bulunursa İçişleri Ba
kanlığının bildirisi üzerine, Danıştayın kararı ile fes-
Iholunur. Bu takdirde 'yeni belediye meclisi seçimine 
(gidilir» demeklteldir. 

Abdi ipekçi adını değiştirme'k girişJmlerin'de bu
lunan belediye meclisleri hakkında bakanlığınızca 
yapılmış yasal bir 'işlem var mıdır? 

(BAŞKAN — Sayın Balkan, 'buyurun efenküm. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (IBolu) — 

Sayın Başkan, sayın mlIletivekiMertt; Isliaribul Millet
vekili Sayın Reşit Ülker'in, bazı meydan ve sokak
lara verilen Adli İpekçi aidini değiştirmek islteyen be
lediye meclislerinin kararlarına ilişkin sözlü soru 
önergesini, İçişleri Balkan Vekili olarak cevaplamak 
üzere huzurunuza geltmiş bulunuyorum. 

Muhterem miietlveklleri, malûmları olduğu gibi, 
IbdÜddlerin .siokak ve meydanlarının is:imlerini tayin et
me görevi 1580 sayılı Bdlddiye Kanununun 15 inci 
maddesinin 31 indi fıkrasıyla 'belediyelere verilmiş 
ıcllan bir ıgörevldir. Yine Bdlediye Kanununun 70 inci 
ımıaiddesiinin 1*6 nıcı fıkrası uyarınca, 'belediye başkanı 
veya meclis Üydleriniden bir veya birkaçı tarafınldan 
ifcelkılilf edilen hususların da meclisçe müzakere ddilip 
karara bağlanacağı hükme bağlanmıştır. 

Aynı kanunun 71 inci maddesinde hangi meclis 
kararlarının vesayet makamının tasdikine tabi oldu
ğu göslterilımilş ölüp, bu kararlar arasında, sokak ve 
meydanlara istim verilmesi hususu sayılmamıştır. 

(Kanunun 53 üncü malddiesinin 4 üncü fıkrasında 
ise, siyasî meseleleri müzakere eden veya siyasî te-
mennileılde bulunan belddiye meclislerinin feshedile
ceği ve bu İM ve işlemlere katılan 'belediye başkan
larının da ıgörevlerine son verileceği ifade edilmiş
tir. 

»Muımlterem milldüveklMeri, Türk basınının önde 
gdlen isimlerinden olan Albdi tpekçi'nin, teröristlerin 
alçakça «tecavüzlerine maruz kalarak ebediyete inlti-
kali, toplum üzerinde derin bir tesir icra dimiş ve 
Ibunun sonucu oilaralk da isminin birçok kentimizde 
ımeytdan ve caddelere verilmesi, ilgili belediyelerce 
kararlaştırılmıştır. 
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IBüralda açıklMa şunu ifade etmek isterim ki, 
ımeydan ve sokaklara Addii İpekçi adının yerilmesi 
»veya bu -ismin değişMrİmesi yolunda, Hükümetimi
zin, ibdedliyelere hiçbir teMn ve tavsiyesii•' ofmaırnış-
Itır. Aklsine, bu kabil işlerle uğraşılmaımaisı konusunda 
uyarılmaıya çadıçıtauştır. 

Atyrıca, bu konunun Türkiye'de bir siyasî tartış
ana konusu haline getirilmesinin de kimseye yaran 
otaatyacağı görüşündeyiz. Çünkü Abdi ipekçi, bir 
siyasî ıgoriüşün mensubu olup da siyasal alanda faa-
flüyet gösteren» bir kişi değildi. O, basının kendi ku-
rtaHan içerisinde görevini yapmak yolunda çaba gös-
'teren ve her zaman demokrasiden yana olmuş bir 
(kişi Mi. 

ISalym Reşit Ülker'in, önergesinde söz konusu et
tiği ve bu ismin değiştMîinesi için karar alan meclis-
îeria siyasî karar nilteiğindek'i bu kararlarından ö'öü-
rtii fesftıi cihetine gidilip gMlımediğine dair sorusuna 
tgeîince: Bugün ülkemizde meydan ve cadde isimle
rinden ittir kısmı ülkemizin siyasî haya-tmda yer a5-
mjş kişilere ait bulunmaktadır, Hüküımetinı'iz, ülke
min bM'lk ve Mü8ikı!<üŞüfiie ve devlettin temel politika
sına ters düşmeyen isimlerin konulinası veyalhuit kal
dırılması konusunda mahaîlî idarelerin muhtar ol
duğu igöriişündediir. 

Saygılarımla arz ediyorum. 

BAlŞKIAN—Sayın ÜMcer, konuşmak istiyor mu
sunuz? 

'REŞİT ÜLKER (istanbul) — İstiyorum efendim. 
«AŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (JÜsitanlbul) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin sayın üyeleri; uluslararası üne sahip Türk 
gazetecisi Abdi 4pekçii'nıiû isimlerinin yazataıası de-
ğit, yazılmış olan isimlinin kaldırılması olayı (hak
kında sözlü soruyu veridim. Bu noktaya evvela dük-
katinizi çekerim. 

Ben de, burada Sayın Bakana ilke olarak teşek
kür ediyorum; son kısmına katüamıyoruım. söyledik
lerinin, gerçekten Hüklümeıtlin başında 'bulunan Baş-
Ibakan dahil, Ibu dlay paltüak verdiği zaman çıkışlar 
yapmışlar ve bu hareketi tasviip etmediklerini ifade 
«(mislerdir; şimdi Sayın bakan aynı görüşü 'burada 
ifade ediyorlar. Bundan dolayı memnuınluk duyuyo
rum. Bir asgarî müşterekte IbideşiUmiş oluyor. Ancak 
(bu glbî konuları baslilt konular addetmek mümkün 
değildir. Çünkü biraz evvel Sayın Bakanın da ifade 
edikleri gibi, Rafame/fli AJbdi îpekçi bir siyasî şah
siyet değildi, siyasî kaivtgaoın İttir tarafı değiDdi; tam 
tersine siyasî kavgayı, çaltışmayı önlemek için teıftfcn 
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öfâye, sdrmJt, eük tutulur olağanüstü çalışmalar yap
maktaydı. Belci de bunun için basma bu felaket gel
di. 

Gazetesinde, bu türlü anarşik olaylara katılmış 
-sağda ve solda, ne ıtaraifta olursa öten- olanlarla 
konuşmalar yaparak, ibunların bapJsffce her iki taraftan 
nedamet duyduklarım, 'başkalarına alet olduklarını 
kendi ağızlarından cesarellle yazdıralbiiyordu. Bu ise 
içe yönefjk ibir gazetecil'Jk anlayışı getirmişti. O ga
zetede açık oturumlar yapılıyordu; her partiyi, her 
siyasî görüşü temsil edenler orada fikirlerini söylü
yorlardı, böyle bir (gelenek yarafü&mşifcı. öbür taraf
tan barış için, bugün Sayın Başbakanın da Atatürk teni 
gelen bir çizgide belirütiği gibi, Türk-Yunan dostlu
ğunu 'sağlamak için yazı yazmanın ötesinde somut gi
rişimleri oluyordu. Bundan dolayıdır ki, basının ulus
lararası kuruluşunun bîr üyesi olarak zaman zaman 
dünya basanını yönelecek İbir yere yükseldbilmiş ve 
bize onur veren bir gazeteciydi. Bu noktalarda ken
dileri birleşiyorlar, buna kaltılıyörum. Bir toplum ken
di yarattığı, yetiştirdiği büyült evlaitlianylia güçlü top
lum Menâmiinİ hem içinde kertöMne karşı, hem de 
bütün dünyaya karşı duyurabılHr. Albidi İpekçi böyle 
isimlerden biriydi. Abdi tpekçi'nin bizim koruma
mıza bir ihtiyacı yok; yani bu kürsüden Çıkıp bizim 
fkbrumamıza bir ihtiyacı yok. Buradaki (hassasiyeti
mizde gelecek kuşaUarda çıkacak Abdi İpekçileri 
koruma anlamı vardır. Onun için herkes kendine 
düşen bir (görevi yapar. 

Saym Balkanın konuşmasının sonunda söylediği 
bir şeye kaîtrîm^rum. «Burada siyasî mevzu yapıl
masın» dedler; yani bunun tersi olarak da, Abdi 
ipekçi olayı siyasî olarak buraya getirildi anlamı 
vardır; inşaialh yoktur, öyle demek iıstememiş'lerdu'. 

Gerçekten değerli arkadaşım soruyu çok hızlı ve 
karrşfc okudu; yani sözlü soru, okunurken anlaşılır 
ıgJbi değıM. Sorum iyice okunduğu zaman, «Şu be
lediyede şu olmuştur, bu belediye şu olmuştur» şek
linde bir şeyin olmadığı görülecektir. «Şimdi bazı 
belediye meclislerinin» diye genellde almıyor ve so
nunda da, «İktidarda bulunan bir partinin yasalar 
(gereği görevli var. 1'5!80 sayılı Kanunun 53 üncü mad
desine ıgöre, 'belledilye ımecfJîsi, siyasî meseleleri mü
zakere eder veya siyasî «emennierde bulunursa, İçiş
leri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştayın kara
rıyla feshoîunur. Bü takdirde, yeni belediye meöM 
seçimine ıgidilir» denmekltedir. «Abdi İpekçi adım 
değiştirmek ıgirişimllıerlade bulunan belediye meclis
leri hakkında, Bakanlığınızca yapılmış yasal bir iş
lem var madır? diye soruyorum. 

» • — - . -
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Böylelikle işbaşında (bulunan, (başımdan beri böy
le harekeleri önlemek 'isteyen Hükümet ancak güç 
kazanır. Bizldle (bir ilkltildar 'iktidara 'geçtiği zaman, ka
nunları Iı̂ fekü̂ l'ne uygular veya işediğine uygulamaz 
diye bir kural yoktur. Burada yeniden Atodii İpekçi' 
m<n İsimi 'konulsun konuılımasm münakaşası olsa, ona 
İttir diyeceğim yok r ama belediyelerin meclMerine 
ıgetirölerek Ikönuimuş olanların kattrıikna&ı bahis ko
nusudur ive Ibu hepimizde, her Türk yurttaşımda bîr 
çağn'şım yapmıştır, iburaıda ısi'yaıse!t yok. 

Ben Ibaşifcan beri söylediğim şeykie ısrar ediyorum, 
bu madde d)e bunun İçerisine girer. Bırakın anaya
sal yettklierle donanmış mileilVek'i'linin, her Türk va
tandaşının (bunu suç duyurusunu, yani ilhlbar yapma
ya haıkkı vardır. Ben Ibu noktadaki yorumlarına ka
tılmıyorum; bir sorutturma yapıilıp yapılmadığına 
cevap yenmediler. Belediye. meclisleri 'bilmeli ki Ibu 
'türlü politika yaptıkları zaman o meclis feshedilir, 
bunu bdîki bilmiyorlardı. Bu noktayı onların 'gözü 
önlüne ıgdbirm'ek lazımdı. Belki'bu madldeden kendi
lerinin feshedilecek olacaklarım b'ilsderdİ bu tıiirîü 
Iharekdölere ıgijimezflerdi. 

Ben, sorumun cevabım allımış kalbul öömiyörum 
kendini. İşlem var imidir yok mudur sorusuna ce
vap vermedler yahut da <dşlem yapılmaya lüzum 
yoktur» diyorlar. IBen, 'bu kürsüden suç duyurusu ya
pıyorum. İşlem yapılmak lazımdır, 

Saygılar sunarım. (!HP sıralarından alkışlar) 

IBAIŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
20. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

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

IBAŞKAİN — '20 ndi sırada 'Balıkesir Milletvekili 
Davut Abadig^'in, siözllü soru önergesi yer almakta
dır. Dalha lavvdl arz elttiğimiz 'gerekçeyle ıbu sözHü 
soruyu ıgötrüişjmieden geçiyoruz. 

21. — Erzincan Milletvekili Veysel VaroVun, Er
zincan ve yöresinde heyelan sonrası konut yapımına 
ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Sefa Giray'm cevabı (6/127) 

IBAıŞKIAN 21 inci sırada Erzincan Mille'tvefcili 
Veysel VaroTun, Erzincan ve yöresinde heyelan son
rası kıonut yapımına lişlkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü ısoru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Veysel Varol?.. Burada. 
Sayın Balkan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların, Sayın Bayındırlık ve İskân 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan Milletvekili 

1< Erzincan'ın Merkez ve ilçe köylerinin kaçında 
ve hangi tarihlerde heyelan olmuştur? 

2. Bu köylerden bugüne kadar kaçma konut ya
pılmış ve hangi köylere konut yapıknaanıştır? Yapıl
mamışsa sebebi nelerdir? •'• , • 

3. Bu köylerde halen çadırda yaşamlarını sürdü
renler var mıdır? 

4. Erzincan'ın Merkez Beybağı Mahallesinin yı
kımı hangi tarihte yaprlmıştır? Eski sakinlerine (Muh
taçlara), Bakanlıkça arsaların ve tapularının verilmesi 
'bildirilmiş olmasına rağmen, bu arsa tapularının sa
hiplerine bugüne kadar verilmeyışinin sebepleri ne
lerdir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

BAYINDIRLIK: VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
m'illletvekilleri; Erzincan Merkez ilçe ve köylerinde 
bugüne kadar yapılan incelemelerde 40 yerleşme ye
rinde heyelan olayı saptanmıştır. 40 yerleşme yeri
nin isim listesini ve rapor tarihlerini sunuyorum. 

Merkez İlçe Çamlıca Köy, 24.9.1960, Merkez İl
çe Çamlıca Köy, 11.3.1980. 

Merkez İlçe Şengün, 25.6.1965. 
Büyükfcöy Aşağıkom Mahallesi 19.9.1968, ayrıca 

13.3.1980, 13.9.1983 üç ayrı rapordur. 
Merkez İlçe Sarıkaya Köyü, Hasanağa, Kılıçlı 

mahalleleri; 26.8.1968, 9.3.1980 ve 13,9.1983. 
Merkez İlçe Karakaya Köyü; 15.7.1968, 13.9.1983. 
Esenyurt Köyü, 16.7.1968. 
Merkez İlçe Ocakbaşı Köyü, 2.7.1968. 
Merkez İlçe Ahmediye Köyü, 13.5.1977. 
Çardaklı Köyü, 30.9.1963, yine Çardaklı Köyü 

13.9.1983. 
Karacalar Köyü, 9.8.1978. 

• Çayırlı İlçesi Cennetpınar Köyü; 27.8.1969 ve 
9.11,1983. 

Çayırlı İlçesi Tosunlar Sünger Mahallesi; 
18.7.1984, 1.9.1983. 

Çayırlı İlçesi Çataiksu Kelvez Mahallesi; 25.8.1969, 
26.10.1983. 

Çaykent Köyü; 6.6.1980 ve 7.9.1983. 
Çayırlı İlçesi Umurlu Köyü; 24.12.1969 ve 

20.10.1983. 
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Çayırlı İlçesi Bulmuş Köyü, 18.7.1974. 
îlıç îlçesi Sarıpınar Köyü; 22.1.1969 ve 13.9.1983. 
iliç îlçesi Konukeu Köyü; 20,1.1969 ve 13.9.1983. 
îlıç îlçesi Çayyaka Köyü; 16.8.1969 ve 23.7.1983, 

13.9.1983. > • 
Kemah îlçesi Merkez Köyü; 24.11.1969. 
Mezraa Köyü Yukarı Mahalle; 5.10.1969, 3.9.1983. 
Kemah ilçesi Gölkaynak Köyü; 8.7.1968 ve 

13.9.1983. 
Kemah İlçesi Konuksever Köyü; 9.3,1980, 

12.9.1983. 
Kemah ilçesi încedere Köyü Nazaroğlu Mahal

lesi; 22.7.1980 ve 12.9.1983. 
Kemah ilçesi 

Köyü 5.7.1968; 

Tercariî İlçesi 
Gürük Mahallesi 

Esimli 

Yenibucak 31.7.1980, Yayhm Köyü 
Doluca Köyü Ortakom Mahallesi 

Çiğdemli Köyü 3.6.1980; 
Yardere Köyü 21.6.1966 

Kemaliye îlçesi Kuşak Köyü; 25.5.1978 ve 
13.9.1983, 

Refahiye ilçemi Baştosunlar Köyü; 30.6.1965 ve 
15.7.1960. 

Refahiye tlçösi Çukuryazı Köyü; 15.5.1971 ve 
18.7.1974. 

Refahiye tlçes|i Balöğlu Köyü; 25.7.1980, 4.9.1983 
Refahiye'Ilçes;i Kırıktaş Köyü; 15.7.1971 
Refahiye Ilçeâ Mendemeçukuru; 15.10.1961 

Yeriibuoafc 31 İ7.1980, Yaylım Köyü 
22.1.1970, Esenevler Köyü İbrahim 

Ağa Mahallesi 2515.1964. 
Tercan ilçesi Yaylaca Köyü 3.7.1964, Armuttuk 

Köyü 30.7.1964. 
Tercan İlçesi 

leşi 19.7.1968, 
12,6.1964. 

Heyelan nedehiyle nakli önerilen ve genel hayata 
etkili olan 10 köyde Bakanlığımızca konutları yapıla
rak hak sahibi afetzedelere dağıtılmıştır. Konutu ya
pılan köylerin listesi de eklidir, sunuyorum: 

Merkez ilçe Ocafcbaşı Köyü, yapılan konut ade
di 55; 

Çayırlı ilçesi Umurlu Köyü, yapılan konut ade
di 59; 

Kemah îlçesi Çiğdemli Köyü, yapılan konut ade
di 22; 

Kemah îlçesi EsimM Köyü, yapılan konut adedi 
67; •'-.. 

Kemah îlçesi Yardere Köyü, yapılan konut* ade
di 36; 

N Refahiye Mendemeçukuru, yapılan konut adedi 
17; 

Tercan îlçesi Yaylacfk Köyü, yapılan konut ade
di 100; 

Tercan ilçesi Armutlu Köyü, yapılan konut ade
d i ^ ; . 

Tercan ilçesi Merkez Köyü, Mamahatun Mahal* 
leşi, yapılan konut adedi 64; 

Tercan ilçesi Doluca Köyü Ortakom Mahallesi, 
yapılan konut adedi 7, 

Konutu yapılan köylerin dışında kalan ve konut 
yapılmayan 30 köyden 14*ünde ise, heyelan olayının 
genel hayata etkili olmadığı, heyelanın meskûn alanı 
henüz etkilemediği, olayın konltrol altında bulundu
rulması gibi, sebeplerden ötürü, 7269 - 1051 sayılı Ka
nuna göre, nakli mümkün değildir. Bir köyde de afet
zedeler haklarından feragat ettikleri için Kanuna gö
re konut yapılmamıştır. Muhtemel afetlerden nakle
dilecek olanlar işe, bütçe imkânlarına göre yıllık 
programlara alınmaktadırlar. 1984 yılı uygulama 
programında 7 köy bulunmaktadır .Bu suretle aşağı 
yukarı 16'dan Tsi yapılıyor, biri de feragat etmiş bu
lunuyor, yani 8 köy bakiye kaliyor. 

Konutu yapıtoıayanların listesi ekte verilmiştir. 
Uygulama Programında olanların listesi ise ek 4te 
verilm'iftk; bunu arz edeyim. 

Çayırlı İlçesi Tosunlar Köyü Silinger Mahallesi, 
10 konut; bu senekl programda. Çayırlı İlçesi Çatak-
su Köyü Kelvez Mahallesi, 12 konut; iliç İlçesi Çay
yaka Köyü, 17 konut; Kemal Încedere Maldaroğlu 
Mahallesi, 17 konut; Refahiye Balöğlu Köyü, 35 ko
nut; Tercan Yenibucak Köyü, 10 konut; Tercan Yay
lacık Köyü Güırüfe Mahallesi, 13 konut. 

Konutu yapılmayan köylerden heyelan nedeniyle 
çadırda oturulduğuna ilişkin valilikten bakanlığnmıza 
hiçfe'ir bilgi gelmemiştir. Erzincan İli Beybağı vıe İs
tasyon mahaMerinde oturup durumları 7269-1051 sa
yılı Kanuna uygun alanlara, Afet işleri Genel Müdür
lüğünce afet konutları yaptırılmış ve bu konutlara, 
eski evlerini terk ederek, yerleşmişleridir. Terk edilen 
'bu evler, bilahara, çeşMi yerlerden gelenler tarafın
dan kiralamışlardır. Bu kiracılar da, kendilerinin 
mağdur durumda öîduklarını ileri sürerek, 775 sayılı 
Yasaya göre, hak sahibi sayılmaJarını ve adı geçen 
yasa uyarınca konut İhtiyaçlarını karşılamak üzere 
kendilerine arsa tahsisini istemişlerdir. Erzincan Va
liliği, bu kiracılara ait isim listelerini 25.6.1979 ta
rihinde Bakanlığıma göndererek, yeniden seçilen ge
cekondu önleme bölgesinde arsa tahsisi istemiştir. Ba
kanlığımız 20 Temmuz 1979 günü verdiği bir kararla 
önlemle bölgesindeki münferit parsellerden birer ade
dinin sözü edİen kiracılardan 775 sayılı Yasaya uyan
lara tahsisini uygun görmüştür. Bu karar uyarınca, 
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ayrıca kiracılardan yardım talep beyannameleri alın
mışsa da, arsalar o zaman dağıtıma hazır olmadığı 
için ve valiliğin noter kurasıyla geçici ada ve parsel 
tespitine nağmen, bunlar dağıtılamamıştır. 

Kiracıların, Bakanlık üzerinde arsa dağıtımlarının 
bir an önce yapılması hakkındaki devamlı ısrarları 
üzerine, tonu yenMen yerinde tetkik edilmiş ve bu 
arsaların dağıtılmasının, yukarıda belirttiğimiz sebep
lerle arsa talebimde bulunanların gerçek hak sahipleri 
iölmadığı gerekçesiyle, mahzurlu olacağı kanaatine 
varılmıştır. Ayrıca, uygulama yönetmeliğimizin 9 un
cu maddesi arsa tahsislerine : 

«1. Gecekonduların ıslah veya tasfiyesi sebebiyle 
açıkta kalacaklara, kiracı veya ev sahibi olsun başka 
şart aranmaksızın, 

2. Islah bölgelerinde bulunan diğer yapı sahiple
rinden yapısının tasfiyesini isteyenlere, 

3. Konütsuz vatandaşlara, aynı belediye sınırları 
içerisinde devamlı ikamet etmesi şartıyla bütün vatan
daşlara tahsis edilir.» denilmekte, arsa tahsislerinde 
genel bir öncelik sırası bu suretle getirilmiş olmak
tadır. 

Bunların durumları bu şartlara da uymamaktadır. 
Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım efendim, 
BAŞKAN — Sayın Veysel Varol, konuşmak isti

yor musunuz? 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Sayın Bakanın vermiş oldukları 
cevaba huzurunuzda çok teşekkür ederim. 

Maksadım, 1939 yılında meydana gelen deprem 
neticesinde Erzincan'ın köylerinin kaçında hasar ol
duğu ve Devletin buralara yapmış olduğu yardımın 
mahiyetinin sizlere arzı idi. Kendilerine ayrıntılı bilgi 
verdikleri için tekrar tekrar, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakan buyurdular ki; «Erzincan'da şu anda 
çadır altında yaşayan bir köylünün olduğu vilayeti
mize intikal etmemiştir, vilayetçe de bize bir bilgi 
verilmemiştir.» Ben, şu anda huzurunuzda arz ediyo
rum; Karacalar Köyünde 14 tane çadırın altında 
yaşayan vatandaş var, Altınkaya'da çadırlarda yaşa
yan vatandaşlar var, Başlbudak Köyüne bağlı mezralar
da yaşayan vatandaşlar var. Aıhmedliyıe Köyü, 1969 
yılında tasavvur buyurun, heyelana uğramış ve Er
zincan'ın Ulalar Köyünde ev kira etmişler, yazları 
kendi yerlerine gider, hasatlarını yapar döner, Erzin
can'ın .Ulalar Köyüne gelir, kışlarım geçirirler. Bu va
tandaşlar, heyelan gören vatandaşların kendileridir. 
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Bu zamana kadar kendilerine Devlet tarafından maa
lesef zamanında hizmet götürülemermştir. 

Huzurunuzda bir noktayı daha samimî olarak arz 
etmek isterim. Geçmişteki iktidarların siyasî teşki
latları, mahallî idarelere yapmış oldukları tazyik ne
ticesinde maalesef ayrıcalıklı hareketlerde bulunulmuş 
ve bu köylere gereken hizmet götürülememişıtir. Bu 
tezgâhları yapanların bilahara semeresini aldıklarını 
tahmin ettikleri neticeleri milletçe esefle müşahade 
ettik; Kahramanmaraş olayları, Erzincan olayları, Si
vas olayları, Çorum olayları bunun bir neticesidir. 
Bugün, özal iktidarının bu kabil hareketlere tevessül 
edeceğini tahmin etmiyorum. Ancak bu hassas böl
gelere gereken talimatın verilmesi de uygun olur. Şu 
anda buna mümasil işlerin ön çalışmalarının da ye
rinde olmadığını söylemek istiyorum. 

Mesela Karacalar Köyü : Bundan yedi sekfe sene 
evvel gönderilen jeolog, mutlak surette buranın he
yelan bölgesi olduğunu, gereken yardımın yapılması
nı biMirmes'ine rağmen, bu defa Karacalar Köyü ikin
ci defa programdan çıkarılmış bulunmaktadır. Bunun 
söbebin'i anlamak mümkün değildir.. 

Sayın milletvekilleri, sorularımın birisini teşkil 
öden Beybağ Mahallesi sakinleri için Sayın Balkan, 
gereken bilgileri sizlere sundular. Şurasını arz ede
yim : 1939 senesinde Erzincan'da meydana gelen 
deprem neticesinde bir yığın halk, muhtaç kimseler 
Beyibağ Mahallesi namı altında bir mahalle kurarlar, 
buraya yerleşirler. Altyapıları müsait olmadığı için dle 
Afetler Dairesince yıkılmasına karar verilir. Ancak 
yıkılmadan evvel kendilerine, bu arsaların verileceği 
de ifade olunur. Bunun üzerine 3,5 milyon lira bura
daki enkazın kaldırılması için gönderilmiş olmasına 
rağmen, halk kendi olanalklıarıyla oturdukları evleri 
yıkarlar, temizlerler ve buradaki' arsaların kendileri
ne verilmesini beklerler, yıllar geçer... Devletin yet
kili kişileri Erzincan'a gider. Halk bunlara gereken 
herşeyi anlatır, sızlanırlar ve neticede Ulusu iktidarı
nın yetkili bakanı en son buraya gittiği zaman, tetkik 
eder ve kesin emri verir : «Bu vatandaşlara arsala
rının derhal verilmesi icap eder.» Kanunî formalite
ler yapılır, belediye hoparlörüyle halka ilan yapılır, 
vatandaşlar gelir, kuralar çekilir, herkes arsalarının 
yerini bilir; ama sıra tapuya gelince iş durur. 

Şimdi, bendeniz milletvekili olduktan sonra bu 
konuyu ele aldım, inceledim. Geldim, evvela genel 
müdürü gördüm. Genel müdür tatmin edici bilgi ver
medi. (Aşağıdan yukarıya doğru düşündüm) Müsteşar 
muavinini gördüm, (Sayın İsa Vandarlı olacak) kıy-
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metli milleiüvekiieri İki buçuk saat bera/berîmde gö
türmüş olduğum evrakları tetkik etti ve neticede ba
na, «Bu arsaların bir an evvel verilmesinde hiçbir 
malhzur yoktur, 775 sayılı Yasaya göre, yoksul va
tandaşlardır, bunlara arsaların verilmesinde bir mah
zur yoktur» dedi. Bilalbara Sayın Bakam ziyaret ettim, 
durumu kendilerine ania'ttım, not aldılar, bana hâlâ 
o günden bugüne kadar cevap verecekler; ama bu 
defa daha etraflı cevap verdikleri için teşekkür edi
yorum. 

Şimdi sayın milletvekilleri, düşününüz; yılarca va
tandaş Devletten bir şey bekliyor, yetkililer gidiyor, 
«Hakkınızdır, vereceğiz,, verilecektir» deniyor, akabin
de bir İktidarın Devlet Bakanı kesin emir veriyor ve 
arsaların verilmesi için kuralar çekiliyor, vatandaş 
geliyor, imza atıyor, arsasını alıyor, akaibinde Sayın 
Bakan buradan diyior ki, «Bu arsaların, bu vatandaş-

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkil 
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Addet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sa
yısı : 101) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» (bölü
müne geçiyoruz. Biirinci şuradaki, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine baş
lıyoruz 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,.; Raporun okunm'ası kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz ıisteyen?.s. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum: KabuH edenler... Etmeyenler... Ka
bul edülrriiştir. 

(1) 101 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

lara verilmesi mümkün değildir; çünkü evvela bunlar 
buranın yerlisi değildir». Evet, çokları yerli değildir; 
ama onfbeş yirimi seneden beri Erzincan'da ikamet et
mektedirler ve bunlar yoksul vatandaşlardır. Bu iti
barla kendilerinden istirham ediyorum, bu mağdur 
vatandaşlara lütfetlsin, hizmet görtförsünler. 

Hepinüze saygılar sunuyorum. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

22. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli köylerinin elektrik sorununa ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

BAŞKAN — Gündemimizin 22 nci şurasında, Sa
yın Veysel Varol'a ait soru önergesi daha önce arz 
ettiğimiz gerekçe nedeniyle geçilmektedir. 

) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1 imci maddeyi okutuyorum: 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanon Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç * 
MADDE 1 — Bu Kanunun amacı, taşınmaz mal

lara ait akitleri® her türlü tescil, kadastro, tapula
ma işlerini mevzuatıma göre yapmak, tapu sicilleri
ni, kadastral ve topografük haritaları düzenlemek, 
uygulamak ve yeniilemek İçin Başbakanlığa bağlı ayrı 
bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ku
rulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzen
lemektir. 

Başbakan, bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkile
rini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtası 
ile kullanabilir. 

BAŞKAN — 1 indi madde üzerinde söz isteyen 
vatımı? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan so
ru sormak istiyorum^ 

BAŞKAN — Sondan sonunda «alacağız. 
Söz isteyfcn... Ytok. 

— 3a — 
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Soru sormak isteyenler var. 
Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balılkesir) —- Sayın Başkanım 

kürsüden arz edebilir miyim? 
BAlŞKAN — Soruyu yerinizde açıklamanız icap 

ediyor. Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Biraz uzun ola

bilir. 
BAŞKAN — Lütfen yüksele sesle rlica edelim. 

Sualiniz Hükümetten mi Komisyondan mu varit olu
yor? 

CAHİT TUTUM (B'alıkesir) — Hükümetten. 
1 inci maddeyle, Başbakanlığa bağlı ayrı bütçe

li bir genel müdürlük kurulmaktadır.*^ Burada, «ayrı 
bütçeli» ibaresi var. Muhasebei Umumiye Kanunun
da genel bütçe, mülhak bütçe, hususî bütçe tabirleri 
geçer. 

Şimdi burada «ayın bütçe» tabiri getliriiliyor. 202 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre, ba
kanlıklara bağlı kuruluşlar ifadesi tanımlanırken şöy
le denmektedir: Balkanhğa bağlı olarak: özel kanun
la kurulan genel bütçe içinde ayrı bütçeli kuruluş
ların ifadesi de geçiyor. 

Benim sorum; Muhasebei Umumiye Kanununun 
bütçeleri tarif eden hükümleri dolaylı olaralk bu hü
kümlerle değişirlilmıiş oluyor mu? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum1: Burada söylemiyor ama, «mülhak 
bütçe içerisinde ayrı bütçeli» veya «genel 'bütçe için
de ayrı bütçeli^ ibareleri bana oldukça karışık geldi. 
«Ayrı bütçeli» ifadesinde, muhasebe usulü açısından 
ne gibi özellikler öngörülmektedir ve bu mevcut dev
let muhasebeci sistemi alçısından özel bir kategori mi 
oluşturmaktadır? Bunun açıklamasını Hükümetten 
rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka soru soracak üye var mı? 

Ydk., 
Sayın Bakan oturduğunuz yerden cevâbınızı vere

bilirsiniz, mlilkrofon açılk. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Konu çok teknük özel
lik arz elden bir konudur. Soruyu iincdedikten sonra 
Sayın Tutum'a cevap vereceğim.: 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
birinci maddedeki, «ayrı bütçeli» terimi çok geçecek, 
önümüze çok gelecek. Gerçektene bir politika deği
şikliği oM>iliı, bütçe sisteminde yeni bir kategori 

ihdas edilmek istenmekte olabilir. Bunların mu'İaka 
bir gerelkçesli varıdır. Eğer bininci maddeyi lütfedip 
geri alırlarsa, o zaman devam edelim. O vakte ka
dar teknik olarak incelenebilıiyorsa cevap arz edil
sin veya başfca bir yöntemleri var ise, ona rıza gös
teririz efendim., 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Komisyon Başkanı, bu konuda sizin de gö

rüşünüzü rica edellim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Gerekli cevaplama ve açık
lamayı yapmak üzere bu maddeyi geri alıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
içtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince 1 inci mad

de Komisyona geri verilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev 
MADDE 2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğünün görevleri şunlardı:. 
a) Taşınmaz mallarla ilgili akitleri© her türlü 

tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin sorumluluğu 
altındaki tapu sicillerinin düzenli 'bir biçimde tutul
masını, siciller üzerinde değişikliklerin takibini, de
netlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasını ügiM 
mevzuata uygun olarak sağlamak, 

b) Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için te
mel prensipleri tespit etmek, ıbu konudaki her türlü 
koordinasyonu sağlamak suretiyle ülke kadastrosu
nun yapılmasını, uygulanmasını, değişikliklerin taki
bini, denetimini, teknik ve uygulama niteliğini kay
beden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenme
sini sağlamak, 

c) Kadastral ve topografik haritaların düzenlen
mesi için nirengi, havadan fotoğraf alımı, havaî ni
rengi, değerlendirme, kartografya hizmetlerinin yürü
tülmesinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek 
ve koordinasyonu sağlamak, 

d) Tapu, kadastro ve tapu kadastro ite ilgili ha
rita hizmetlerinin geliştirilmesini, koordinasyonunu 
sağlayacak esasları tespit etmek, uygulamasını takip 
etmek, denetlemek, çalışanların niteliklerini belirle
mek ve bunların eğitimi ile ihtiyaçları planlamak ve 
satın alınmasını sağlamak 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

— 34 — 
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3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Teşkilat 
MADDE 3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğü Teşkilatı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile doğru
dan merkeze bağlı tapu kadastro meslek liselerinden 
meydana gelir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ KISIM 

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 
MADDE 4. — Genel Müdürlük Merkez Teşkila

tı anahizmet biramleri ile danışma ve denetim birim
leri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. 

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, cetvel de okunsun. 

BAŞKAN — Cetvel, sayın üyelere basılarak da
ğıtılmış olduğu cihetle okutulmasına gerek kalmamış
tır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Genel Müdür 
MADDE 5. — Genel Müdür, Genel Müdürlüğü» 

en üst amiridir ve Genel Müdürlük hizmetlerini 
mevzuatta, millî güvenlik siyasetine, kalkınma plan
larına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle 
ve genel müdürlüğün faaliyet alanına giren konular
da diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağ
lamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faali
yetlerini, işlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli 
ve yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Genel Müdür yardımcıları 
MADDE 6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğünde anahizmet birimlerd ile danışma ve yardımcı 

birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Genel Mü
düre yardımcı olmak üzere üç genel müdür yardım
cısı .görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı? Yok. 

CAHÜT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — 6 ncı maddede, 

üçe kadar genel müdür yardımcısının görevlendirile
bileceği zikredilmektedir. Bizim tasvip ettiğimiz liste
de üç genel müdür yardımcısı var. Acaba bunu, idare 
kadrolarım dilerse doldurur, dilemezse doldurmaz 
anlamında mı anlayacağız? Üçe kadar genel müdür 
yardımcısı atama yetkisi mi veriyoruz? Teşkilatlarda 
bu şekilde esnek ifadeler yerine, «üç yardımcı bulu
nur» demek suretiyle kesin ifadeler koymak gerek
mez mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKAM ÎSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul)'— Efendim üçe kadar yet
ki veriliyor. Üçünün muhakkak doldurulması şartı 
yoktur. H'leksibMte vermiş oluyoruz. 

BAŞKAN. — Soru cevaplandınlniıştır. 
6 ncı madde üzerinde başka soru sormak isteyen 

var mı? Yok. • * - . • 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum., 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

MADDE 7. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün anahizmet birimleri şunlardır. 

a) Tasarruf işlemleri Dairesi 'Başkanlığı, 
b) Fen Dairesi Başkanlığı. 
c) Tapu Dairesi Başkanlığı. 
d) Kadastro Dairesi Başkanlığı. 
e) Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı. 
f) Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı, 
g) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edMmdştir. 
8 İnoi maddeyi okutuyorum. 
Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 8. — Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkan

lığının görevleri şunlardır. 
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a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez 
ve taşra birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluş
larından, özel ve tüzelkişilerden gelen tapu ve kadast
ro işlemleri il© ilgili her türlü hukukî konuları incele
mek ve sonucunu ilgililere bildirmek, 

b) Tapu ve kadastro bölge ve tapu sicil müdür
lüklerince akit ve tescil işlemlerinin reddine dair ve
rilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve 
görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak. 

c) Tapu sicil müdürlükleri ve kadastro müdür
lükleri ile şefliklerinin denetimi sonunda hazırlanan 
teftiş ve soruşturma raporlarının gereğini tespit etmek 
ve bunların yerine getirilip getirilmediğini takip et
mek. 

d) Taşınmaz mallarla d'lıgili kanun, tüzük ve yö
netmelik taslakları hakkında teknik yönden Genel 
Müdürlük görüşünü hazırlamak. 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Fen Dairesi Başkanlığı 
MADDE 9. — Fen Dairesi Başkanlığının görev

leri şunlardır. 
a) Tapu ve Kadastro Bölge müdürlüklerince akit 

ve tescil işlemlerinin reddine dair verilen kararlara 
karşı yapılan itirazları fenni yönden incelemek ve 
görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak. 

b) Yenilenmesi istenen kadastro ve tapulama 
paftalarının yenilenmesine gerek olup, olmadığını fen
nî yönden incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe 
sunmak. 

c) Fen işleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik 
ve teknik şartname tasarı taslakları hakkında teknik 
yönden Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak. 

d) Kadastro ve tapulama paftaları ile fennî bel
gelerinin merkez ve taşrada arşivlenmesina düzenle
mek ve paftalar üzerinde değişiklikleri takip etmek, 
istek halinde kamu kurum ve kuruluşları ile diğer il
gililere kopyalarını vermek. 

e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez 
ve taşra 'birimlerinden, diğer kamu kurum ve kuru
luşlarından, özel tüzelkişilerden gelen harita, kadast
ro ve yenileme işlemleri ile ilgili her türlü fennî ko
nuları incelemek ve sonucunu ilgililere bildirmek. 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 
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BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Tapu Dairesi Başkanlığ-
MADDE 10. — Tapu Dairesi Başkanlığının gö

revleri şunlardır. 
a) Tapu Sicil Müdürlüklerini sevk ve idare et

mek, yerleşim, personel, donatım ve ikmal planla
masını yapmak. 

b) Tapu sicil müdürlüklerinin iş hacimlerine gö
re yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yeni
den düzenlenmelerini planlamak. 

c) Tapu sicil müdürlüklerinin yaptıkları işlemle
re ait istatistikî bilgileri toplamak, değerlendirmek ve 
sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek. 

d) Genel Müdürlükçe verilecek 'benzeri görev
leri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Kadastro Dairesi Başkanlığı 
MADDE 11. — Kadastro Dairesi Başkanlığının 

görevleri şunlardır. 
a) Taşınmaz malların kadastrosunu ve tapula

masını yapmak ve modern tapu sicillerini düzenlemek, 
bu amaçla kalkınma planları ve yıllık programlara 
uygun olarak iş planlamasını yapmak, kadastro ça
lışmalarını yönlendirmek ve yönetmek, her türlü is
tatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek. 

b) ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak özel ka
dastro çalışmalarını planlamak ve yürütmek. 

c) Kadastro ve tapulama müdürlükleri ve şeflik
lerini yönetmek, ve bunların personel, yerleşim, dona
tım ve ikmal planlamasını yapmak. 

d) Teknik ve uygulama niteliğini 'kaybeden ka
dastro ve tapulama paftalarının yenilenmesinin yıllık 
çalışma programlarını yapmak, yapılan işleri takip 
ederek gerekli tedbirleri almak. 

e) İmar, toprak ve tarım reformu, arazi toplu
laştırması ve diğer sebeplerle meydana gelen zemin 
düzenlemeleri ve değişikliklerin tescili üe ilgili fennî 
işlerin yapılmasını planlamak, izlemek ve gerekli ted
birleri almak. 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 



T. B. M. M. B : 1 1 . 9 . 1984 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

1'2 nci maddeyi okutuyorum. 
Fötoğrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12. — Fotoğpametri ve Geodezi Dairesi 

Başkanlığının görevleri şunlardır. 
a) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçe

vesinde harita yapımı ile gerekli personel, ödenek, 
araç ve gereçleri planlamak, ekipleri sevk ve idare 
etmek, çalışmalarını takip ve değerlendirmek. 

b) Harita çalışmalarında, uçuş, fotoğraf alımı, 
kıymetlendirme ve çalışma programları yapmak. 

c) Havadan fotoğraf alımı, foto - laboratuvar 
ve kıymetlendirme işlerini yürütmek. 

d) Programlanan iş bölgelerinde havai nirengi 
yapmak. 

e) Her türlü geodezik ve fotogrametrik aletlerin 
bakım ve onarımlarını yapmak. 

f) Fotogrametrik harita yapımı ile ilgili dokü
manları arşivlemek. 

h) Harita ve kadastro çalışmalarında nirengi hiz
metleri yönünden ilgili kuruluşlarla müşterek planla
ma ve çalışma programları yapmak. 

ı) Harita yapımı programlanan yerlerde ülke ni
rengi şebekesini sıklaştırmak, gereken yerlerde ma
hallî nirengi şebekelerini kurmak. 

i.) Ülke nirengisi ve mahallî nirengiler ile ilgili 
her türlü bilgi ve değerleri arşivlemek. 

j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 

Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13. — Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı

nın görevleri şunlardır. 
a) Yurt içi ve yurt dışında tesis edilmiş tapu ka

yıt ve belgeleri ile ilgili merkezî ve taşra arşivleme 
hizmetlerini düzenlemek, kayıt ve belgeleri değerlen
dirmek. 

b) Tarihî değeri olan eski yazılı tapu kayıt ve 
belgelerini yurt içi ve yurt dışından gelen uzmanla
rın ilmî çalışmalarına hazırlamak ve yardımcı olmak, 
sonuçlarını değerlendirmek, 

c) Modern arşivleme usul ve metodları hakkın
da araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri 
tespit etmek ve uygulamalarını sağlamak. 

d) Tapu ve kadastro birimlerinin mahkemelerin, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve ilgililerin is
teği üzerine tapu kayıtlarının kopyalarını çıkarmak 
ve vermek. 

e) Eski yazılı tapu kayıtlarını gerektiğinde yeni 
yazıya çevirmek, hizmetlerini planlamak ve uygula
mayı sağlamak. 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

14 üncü maddeye geçiyoruz. 
Yabancı işler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 14. — Yabancı işler Dairesi Başkanlığı
nın görevleri şunlardır. 

a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle Tür
kiye Cumhuriyeti uyruklu olupta, hariçte oturanların 
Türkiye'deki taşınmaz malları ile ilgili her çeşit tapu 
ve kadastro işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve 
arşivlemek. 

b) ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapa
rak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzelki
şilerin yurt dışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak 
ve menfaatlerini kollamak. 

c) Bakanlık ve kuruluşlararası toplantılar ile il
gili olarak devletlerarası emlak müzakereleri için 
görev alanındaki belgeleri toplamak ve ilgililere ilet
mek. 

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görev
leri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; (a) bendinde bir çelişki meydana ge
lebilir kaygısıyla söz aldım. 

Cümleyi aynen okuyorum : «her çeşit tapu ve ka
dastro işlemlerini takip etmek» deniyor. Bu «takip 
etmek» işlemi, bir yabancı uyruklu kişi için Türkiye' 
deki mühendislik, müşavirlik ve tapu gibi işlemleri 
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mi takip etmektir, yoksa bu görev, Tasarruf Dairesi
ne mi verilmiştir? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Bu konuda bir açıklama yapmak 

üzere Sayın Bakan, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Yabancı İşlet Dairesi 
Başkanlığına verilen bir görevdir. Gayet açık bir şe
kilde belli, burada müşavirlik tarzında bir şey yok. 
Tamamen kamu görevi olup, bu daireye verilmiş bir 
görevdir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Başka söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeye geçiyoruz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 15. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğü merkez' kuruluşundaki danışma ve denetim bi
rimleri şunlardır. 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı. 
b) Hukuk Müşavirliği 
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire

si Başkanlığı. ^ 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 16. — Teftiş Kurulu Genel Müdürün 

emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağı
daki görevleri yapar. 

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkila
tının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak tef
tiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. 

b) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yap
mak. 

Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ile müfettişlerin 
çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın NaUbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 
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Esasen ben bir soru sormalıydım; ama bunu ko
nuşma şeklinde arz edeceğim. Artık şu «Teftiş Ku
rulu» na «Murakabe Kurulu demek lazım. Diğer ta
raftan bu, genel müdürlükler bünyesindeki muraka
be kurulları, genel müdürlük içerisinde asimile edili
yorlar. Dolayısıyla da kendi genel müdürlüğü içeri
sindeki herhangi bir teftişi yapmada pek etkin ola
mıyorlar. Tabiî, bu konuda bir iki tane önerge ver
dim, gerçi olumsuz cevap da aldım; ama bu vesiley
le tekrar arz etmek istiyorum., Belki nazarı itibar© 
alınır. 

Bakanlık bünyesinde muhakkak ki bir murakabe 
kurulu var. Bunlar da onun içerisinde mütalaa edil
se de, hiç olmazsa bir bakanlıkta bir genel müdürlük 
bünyesindeki veya taşra örgütlerinde yaptırılacak mu
rakabeleri daha etkili, daha tesirli yapma imkânı do
ğacağına göre; bunlar burada yer almasa, uygun ol
maz mı diye düşündüm. Bunu gerek soru, gerekse 
konuşma şeklinde arz ©diyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru sordular, lütfen 
cevaplayınız. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Bu maddede getirilen 
teftiş kurulu başkanlığı, genel müdürlüklerde stan
dart bir teşkilattır. Gayet tabiî Başbakarilik Muraka
be' Kurulu da vardır; ama onun vazifesiyle bunu ka
rıştırmamak lazım. Genel müdürlük içerisinde bu 
teftiş kurulunun, genel müdüre bağlı ve Başbakanlık 
Murakabe Kurulundan ayrı olarak faaliyet göster
mesi gerekü görülmüştür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 
Başka söz almak isteyen var mı? 
Buyurunuz Sayın Koçaker. 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Sayın Tutum'un işaret ettiği bir 
hususa ıben biraz daha ilave yapmak istiyorum. 

Kanunun uygulanmasında, genel müdürün tama
men tasarrufuna ağırlık veren bir görüntü çıkıyor. 
İşi genelde ele almakta yarar var. Bir mutat teftiş 
şekline getirmek bence yararlı; yani teftiş kurulu 
muayyen periyotlarla görev üstlenmeli. Genel müdü
rün tamamen arzu ve beyanı istikametinde teftiş ko
nusu, bence genel hukuk prensiplerini zedeler mahi
yette, Ben bunun bu şekilde tadilini teklif ©diyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yazılı bir değişiklik önergeniz var 

mı Sayın Koçaker? 
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SELİM KOÇAKER (Tokat) — Şifahî olarak ifa
de" etmiştim, yazılı olarak da hemen takdim edeyim. 

BAŞKAN — Lütfen. 
Sayın Bakan; bu konuda bir beyanınız olacak mı? 

BAYINDIRLIK. VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Bu, değişiklik önerge-
siyse önerge işleme konduğunda kararımızı bildire
lim, eğer değilse şimdi cevaplandıralım efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi önermiş oldular. 

BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Değişiklik önergesiyse 
yazılı olarak verecekler; önergeyi işleme koyduğunuz
da kararımızı bildiririz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Koçaker, önergenizi hemen 
yazıp veriniz efendim. 

Önergeyi okutuyorum : 

Meclis Başkanlık Divanına 
Değişiklik önergesi : Görüşülmekte olan S, 101 

sayılı Yasanın 16 ncı maddte 1 inci bendinin «teftişe 
esasta mutat teftişin» metne ilavesini Başkanlığa say
gıyla sunarım. 

ıSelim Koçaker Turgut Türkân Arıkan 
Tokat Edirne 

Burhan Cahit Gündüz Süha Tanık 
İzmir İzmir 

Hüseyin Barlas Doğu 
Ankara 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anlaşılmıyor Sa
yın Başkan, önerge sahibi açıklama yapsın, anlaya
madık, 

BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamayı yaptı ve 
önergede maksadını açıkça ortaya koyamadığı için, 
önergeyi işleme koymuyorum. 

Başka söz almak isteyen var mı? Olmadığına gö
re maddenin kabulünü,,. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Önerge 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, önergenizi lütfen 
getiriniz... 

Sayın Hilmi Nal'bantoğlu'nun önergesi de tek im
zalı olduğu için, önergeyi işleme koymuyorum. 

Maddeyi oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 

Madde 17'y© geçiyoruz : 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 17. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 

şunlardır. 

a) Genel' Müdürlüğün diğer 'birimlerinden soru
lan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar 
doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek. 

b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, 
anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında 
almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun 
olarak yapılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgi
leri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî da
valarda Genel Müdürlüğü temsil etmek. 

d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi ger
çekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun ça
lışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî tek

alifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak. 
e) Genel Müdürlük birimleri tarafından teknik 

yönden hazırlanan veya diğer kuruluşlardan yahut 
Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönet
melik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüşle
rini bildirmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunacağım. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18'e geçiyoruz : 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığı 
MADDE 18. — Araştırma, Planlama ve Koordi

nasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.) 
a) Genel Müdürlüğün hükümet programı, kal

kınma planları, yülık programlar, Bakanlar Kurulu 
kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde veri
len görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esasla
rını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Genel 
Müdürlüğün anahizmet politikasının ve programının 
hazırlanmasına yardımcı olmak. 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekj 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, Genel Müdürün onayını aldıktan sonra 
Devlet Planlama Teşkilatına göndermek. 

c) Kalkınma plan ve programları ile Genel Mü
dürlük yıllık çalışma ve uygulama programlarının 
uygulanması sırasında Genel Müdürlük birimlerinde 
ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, ak
saklıkları ve tıkanıklıkları giderici tedbirleri tespit 
ederek, Genel Müdüre sunmak, organizasyon ve me
tot hizmetlerini yürütmek. 
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d) Hizmet ve faaliyetlerin müessir ve ekonomik 
bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve mal
zeme gibi mevcut 'kaynakların en uygun ve verimli 
bir sekilide kullanılmasını sağlamak üzere Genel Mü
dürlük bütçesi uygulamasını takip etmek. 

e) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını 
hazırlamak. 

f) Toprak, insan münasebetleri hakkında araştır
malar yapmak, sonucunu ilgililere bildirmek. 

g) Tapu, kadastro ve harita hizmetlerinde bilgi 
işlem sistemine geçmeye yönelik araştırma ve çalış
malar yapmak. 

h) Meslekî ve idarî konularda gelişmeyi sağlayı
cı, verimi artırıcı araştırmalar yapmak, meslekî ya
yımlarda bulunmak. 

ı) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunacağım. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 
MADDE 19. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğü merkez teşkilatındaki yardımcı birimler şunlar
dır : 

a) Personel Dairesi Başkanlığı. 
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı. 
c) İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı. 
d) Savunma Uzmanlığı. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz alimak isteyen 
var mı? 

Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
ddi'lm'işitar. 

20 nci malddeyi okutuyorum : 
Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Personel Dairesi Başkanlığının 
görevleri şunlardır. 

a) Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve 
personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak; per
sonel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bu
lunmak. 

b) Genel Müdürlük personelinin, tayin, özlük ve 
«meklİilkUeriyle ilgili işlemlerini yapmak. 

c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak, 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Tultum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; aslında gönül isterdi ki, Türk 
kamu yönetimini parça parça düzenleyen kanun hük
mündeki kararnamelerde, Meclisimiz, önce bunun 
gendi esaslarımı düzenleyen bir çerçeve kararnameden 
işe başlasın; böylelikle diğer prototip niteliğinde odan 
kanun hükmündeki kararnamelerin incelenmesi daha 
kolay haile gelsin. 

Şjimdi, hangi komisyon kendisine intikal eden ka
nun hükmündeki kararnameyi görüşme imkânını el
de etmişse ö gündeme giriyor ve sistemsiz bir biçim
de biz Meclis olarak, Türk kamu yönetimini ciddî 
bir şekilde yeniden düzenleme iddiasında olan düzen
lemeleri parça parça ele almak ve Meclisimizin hâ
kim olması gereken bir konuda hâkimiyet tesis ede
meme tehlikesiyle karşı karşiyayrz. Bu bakımdan bü
yük endişelerimi bel'irtmdk istiyorum. 

Madde ile ilgili olarak söyleyeceğim şey şudur : 
Personel Dairesi Başkanlığı birimi Batı ülkelerinde 
adeta teşklaltiın odak noktasıdır. İnsan gücünün plan
lanması ve özellikle geliştirilmesi bu birimlere teVdi 
edilmiştir. Nerede böyle bölük pörçük personel fonk
siyonları parçalammışSa orada teşkilat maalesef geliş-
memektedir. Benim (bir eksper olarak dikkatimi çeken, 
şu oldu : personel fonksiyonlarımı, bir teşkilatın odak 
noktası oluşturacak biçimde ve hizmet birliği esasın
dan hardket ederdk tek bir ünitede yoğunlaştırmak, 
bence daha isabetli olabilirdi. 

Benim burada bazı sorularım olacak. 20 nci mad
dede Personel Dairesi Başkanlığı için öngörülen hiz
metler yerimde; ancak hemen ardından 21 inci mad-v 

ide geliyor : Eğitim. Şimdi, nedense Türkiye'de hizmet 
içi eğitimin personel birimi içerisinde bulunmasından 
'büyük ölçüde bir tereddüt, bir çekingenlik duyulmak
ta Ve eğittim dairesini bağımsız biriim haline getürip 
kurumun en üst yöneticisine bağlama eğilimi nedense 
hâkîîm bulummaktadur. Bu son on yılda Türk idare
sinde rastlaman bir olay. Denmektedir ki, hizmet içi 
eğitimi pdrsondlin içine koyarsanız orada gelişemez, 
faydalı olamaz. Alslında bu, Türkiye'de son derece 
sakat olan bir perSonelcilik anlayışının mahzurların
dan kaçınmak için .başvurulan bir yol olmaktadır. 
Çok da haksız sayılmazlar; ama Türkiye'de anlaşılan 
anlamda persionelciiil'ik. O personeloiliklcen kaçınmak 
İçin yapıiyoıfar. Nddir persionelcilik? Bizde personelci-
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Dik, kurum başının verdiği birtakım emirlere hukukî 
'kılıl hazırlatma mecburiyetinin tahmil edildiği birim-
>ler. En azından bunu böyledir diye, kategorik olarak 
söyldmdyorum, ama TühkiyeMe uygulanış şekli bu. 
«Bferidim, izinler, terliler, kadrolar!.. Bunlar öylesine 
rutin ki, eğitime elini uzatacak zaman kalmıyor» di
yorlar. Oysa bu Baltıda sistemli bir biçimde insan gü
dünün geliştirilmesi, personel yönetiminin staitik değil 
dinamik yönünü oluşturduğu için, son derece tutarlı 
çaiîiişıydn 

Şimdi benîm saygıldeğer Komisyonumuzdan ve 
Hükümetimizden slormak iısıtediiğim, Eğitim Dairesi 
Başkanlığı bağımsız çalışacak; öyle anlaşılıyor. Tabiî 
bu bağımsız çalışacak demdk kendi başına buyruk de
ğil, büyük bir ihtimale genel müdür yardımcılarından 
birine bağlanacak ve yine büyük bir ihtimale, öyle 
Oabîriin ederim ki, Personel Dairesiyle Eğitim Daire
sinin aynı genel müdür muavinine bağlanacağını 
umuyorum; öyle olması gerekir, dolayısıyla genel 
müdür muavlini düzeyinde bir koordinasyon sağlan
mış olacak. Acalba bu sistem bilerek, bilinerek tercih 
edilen bir sistem midir? Birinci sorum bu. Yani bü
tün kanun hükmünde kararnameyle bağlı kuruluşlar 
veyahult da bakanlıklarda (gerek bakanlıklarda, gerek
se bağlı kurul uslarda) bu model, yani personel Dai
resi Başkanlığıyla Eğitim Dairesi Başkanlığı ayrı-ayrı 
birimler haine getirilip koordinasyonu kurumun en 
üst yöndfcidisi düzeyinde sağlamak gibi bir tercihe va
rılmış mıdır? Birinci sorum bu. 

İkincisi, Tapu Kadastro Meslek Liseleri de ola
cağına göre, sanıyorum bu Eğitim Dairesi dloğrudan 
doğruya merkeze bağlı dedik, ilk maddelerde geçir
dik onu, o «Merkez» ne demekse, genel müdür mü, 
genel müdür muavinine mi bağlı o liseler, nereye 
bağlı olacaîk ben tam anlayamadıim? Eğitim Dairesi 
Başkanlığına mı? Doğrudan doğruya merkez demesin
den kalsit nedir onu anlamak: güç. Bence tavzih bakı
mından eğer Komisyon zabıtlara geçirirse, yarın bu 
maddeler uygulanırken uygulamada kolaylık sağlana
bilir; 

Şfîmidi, Personel Dairesiyle Eğitim Dairesinin ayrı 
ayrı birimler halinde ve Hükümetin bütün kamu yö
netimine şaimiil bir tercihi midir bu şekilde ayrı ayrı 
örgültlenımdsl? 

ikincisi; acaba Eğitim Dairesine meslek liselerinin 
bağlılığı doğrudan doğruya mı olacaktır ve Personel 
Dairesiyle Eğitim Dairesi arasındaki organik koordi
nasyon nasıl temin edilecektir? Acaba bu konularda 
Sayın Komisyon ve Hükümetimizin bütün Türk îda-

resiine şamil bir tercihi varsa bunu bu kürsüden ifade 
etmesini rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
ıBAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak is

teyen var mı? 
Başlka söz isteyen olmaidığuna göre, Sayın Komis

yon ve Hükümdt sorulan suallere, bir cevap vere
cekler mi, sorulan sualler içinde kalınmak koşuluyla? 

Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın milletvekilimiz as
lında kanunun tümü üzerinde konuşurcasına üç ayrı 
maddeyi ilgilendiren konuları toplayıp, bu madde üze
rinde söz alarak konuşmuş oldu. O bakımdan burada 
ufak bir usul konusu var, 

Şimdi, bunu bir yana bırakarak şunu söylemek iş
itiyorum kısaca : Sayın mi'Mdfcvdkiili personel dairesinin 
görevleriyle eğicim dairesinin görevleri konusunda, 
kenldi düşüncelerine göre olması gerekli dedikleri şek
li anlattılar. Buna mukabil halihazır tatbikatta, gerek 
Tapu ve Kadastroda gerdkse diğer bütün devlet dai
relerinde burada yazılı olan usûl ta'tlbik edilmıek)tddk. 
Türkiye'de standart olara'k buradaki usul benimsen
miştir. . Bütün devldt dairelerinin personel ve._eğİtim 
konuları bu .şekilde ele ali'nımıiştır., 

CAMİT TUTUM (Balıkesir) — KİT'ler hariç. 

BAYINDIRLIK VE lıSKÂN BAKANI İSMAİL 
'SAFA GİRAY lOîstanlbul) — Şimdi efendim, tabiî 
KİT'ler hariç olabilir. Ona balkarsanız özel sektör 
tam manasıyla hariç; personel dairdsini olduğu gibi 
kaldırmıştır. Yani mühaisdbede bir memur personelin 
islerini yapmaktadır. 

Şimdi, bu çeşit teşkilatlanma bu kanunda değişti
rilemez. Bizim genel kadrolaşmamızda bu standart 
tip bütün devldt dairelerinde vardır. Siz de zaten ko
nuşmanızda bunu ifade dttiniz. Sizin bu konudaki gös
terdiğiniz arzuyu temenni olarak kalbul ediyorum ben. 
Bu kanunda halledilemeyecek bir konu olduğu için 
de, münakaşasını yapmamak lazim olduğu kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Pdki, teşdkkür ederim Sayın Bakan. 
Maddenin oylanmasına geçiyoruz. 
»RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Balkan bir sorum Var Sayın Bakandan. 
'BAŞKAN — Soru olarak buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başjkan, burada 3 üncü maddede Tapu Kadastro Mes-
îdk Lisdieri nereye bağlıdır? Şimdi burada personel 
kısmında, eğitim kısmında bir hüküm yok. Acaba Ko-
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misyon bunu Hükümet teklifiriden ayrı mı getirmiş? 
Hükümet tdkliifrnlde Tapu Kadastro Meslek Lisesi 
dahil değildir. Komisyon bunu ilave etmiştir. Ko
misyon ilave eittliğlne göre, son mıalddeleride buraya bir 
'bağlantı olmaisı gerekir. Bunu Komisyon bize açık
lar mı acalba? 

BAŞKAN — Evet, bir açıklama rica edelim. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI JSMlAltL 

SAFA GÎRAY (İstanbul) — Merkeze bağlı olup, 
Ko'mıîsyonümuîzıun çaihışimiaisroda "Hükümetin de katıl
masıyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Merkezden ka-
•sı'fc nedir? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ÎSMAÎL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Merkeziden kasıt genel 
müdürlüktür. 

BAŞKAN — Genel müdürlüğe bağlı olduğunu ifa
de eidiyorfiair. 

Başka bir sual var mı? 

OAHİT TUTUM- (Balıkesir) — 1%'ii birim belli 
değiıl. 

'BAŞKAN — Genel müdürlük birimi Sayrn Tu
tum, 

CAMİT TUTUM ('Bali-keslr) — O şekilde bir teş-
kitıalt bağlantısı olmaz Sayın Baışikanım; o doğal bir 
şeydir de, bu acaba genel müdürlükte doğrudan doğ
ruya genel mıüldlüre mi, genel müdür yardımcılarına 
mı, yoksa buradaki eğitim dairesine mi, personele 
mi bağlı olacaktır? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GÎRAY (İstanbul) — Eğitim dairesi başkan
lığı aıntı genel müdürlük. 

BAŞKAN — Açıklama yeterli görülmüştür. 
Başka sual var mı? 

.RIFAT BA YAZIT (Kahramanmaraş) — Sualim 
var Sayın Bıa'şkan. 

RASKAN — Buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, eğitim dairesinin içerisinde buraya paralel 
olarak bir hüküm getirilmiş olsa idi, takdir öderdik. 
B>ı bakımdan, Komisyon bir açıklık getirirse veya
hut. zabıtlara geçirilirse memnun oluruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Zaten bu sualinize verilen cevapla keyfiyet aydın

lığa kavuşmuş ve zabıtlara geçmiştir. Böylece gerekli 
avdınlatma yapılmıştır. 

Teşekkür ederiz. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeye geçiyoruz : 
Eğitim Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. — Eğitim Dairesi Başkanlığının gö

revleri şunlardır. 
a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının 

eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulan
masını takip etmek. 

h) Genel Müdürlük merkez teşkilatı personeli 
'ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim program
larını düzenlemek ve uygulamak. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
İdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 22. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkan 

lığının görevleri şunlardır. 
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve 

malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. 
(b) İhtiyaç duyulan 'bina ve arazinin kiralanma, 

satın alma 'işlemlerini yürütmek. 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, 'bakım, onarım 

ve taşıma hizmetlerini yapmak. 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve idaresi ile il

gili hizmetleri 'düzenlemek ve yürütmek. 
e) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin 

sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak. 
f) Genel Müdürlüğün basım işlerini yürütmek. 

g) Genel Müdürlüğün tahakkuk işlerini yürüt
mek. 

h) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan 
gerekenleri Genel Müdür veya Genel Müdür Yardım
cılarına sunmak. 

ı) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini ilgi
lilere duyurmak ve işlemlerini takip etmek. 

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak. 

k) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing 
ve görüşmelerini düzenlemek, bunlara ait önemli not 
ve tutanakları tutmak ve yaymak. 

1) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hiz
met ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

m) Basım ve halkla münasebetlerle ilgili faaliyet
leri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini 
sağlamak. 

n) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmet
lerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek. 

p) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

• 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Sayın Tutum ve Sayın Kuşhan. 
Sayın Cahit Tutum, şahsınız adına mı, grup adı

na mı konuşacaksınız? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şahsım adına ve 

kısa konuşacağım. 
BAŞKAN —' Buyurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; İdarî ve Malî İşler Dai
resi Başkanlığı, Türk idaresinde son 15 - 20 yıl içe
risinde moda haline gelmiş olan birimlerden 'birisidir. 
Ne iş verileceği genellikle 'belli olmaz, daha çok ar
tık Hizmetler dediğimiz, 'kimsenin yetki alanına gir
meyen işler orada toplanır. 

Şimdi öyle anlıyorum ki, personel birimi, kayıt 
tutan 'bir birim haline in'dirgenmiş. Teşkilat kesin
likle 'bu şekilde geliştirilemez. Bence, teşkilatı daha 
'başlangıçtan pasifize etmek: ve dondurmak için bun
dan 'daha güzel 'bir formül bulunamaz. Nasıl 'bunu 
teknisyenler önermişler bilemiyorum. Şimdi neden 
öyle olmuş? Tayin, özlük ve emeklilik işlerinin kayıt
larını tutmaktan ibaret olacak. Asıl fonksiyonu olan 
insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili 
çalışmalar yapmak; personel sisteminin geliştirilme
siyle ilgili tekliflerde bulunmak mümkün değil. Çün
kü ibu o şekilde örgütlenmeyecek, tamamen güncel 
muameleleri takipten öteye gidemeyecek; tayin, özlük 
ve emeklilik işlerinden başka 'bir iş yapamayacak. Da
hası var, Türk idaresinde sıkça raslanan tahakkuk 
işlemleri personelden alınıyor. Sonra personel ve aile
sinin sağlık hizmetlerinden yararlanması nasıl idare 
edilecek bilemiyorum. Yani, personelin 'büyük ölçü
de sağlık hizmetlerinin daima personel birimi aracı
lığıyla yürütülmesi mutat idi, şimdi bu birime veri
liyor. Ondan sonra bütün toplantıları burası yapacak,, 
yani personel 'biriminin insan gücü planlaması uygu
lamaları sırasında yapacağı bütün toplantılar sanki bu 
kanalla yapılacak, ki mümkün değil. 

Şimdin İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
yine bütün kanun 'hükmündeki kararnamelerde böy
le ise son derece sıkıntılı bir çalışmaya gireceğiz de
mektir. Çünkü biz bunları Sayın Bakanımızın belirt
tiği gibi münferit olarak bir yerde düzeltir, öbür ta
rafı bırakırsak böyle düzenleme olmaz. Oradaki mü
talaası doğrudur, çünkü genelinde bunu tartışmak 
mecburiyetindeyiz. Ama Sayın Hükümet öyle gelmi
yor önümüze. Sıkıntımız burada. Yani şu münferit 
teşkilat kanunu vesilesiyle geneli konuşmak (mecbu

riyetinde kalıyoruz. Oysa bunun genelini tartışsaydı 
bu Meclis, evvela çerçeve yasası diye haykırmamızın 
nedeni o çerçeve içerisinde ana ilkeleri düzenleyen 
metin önümüze gelseydi, bunları tartışmak kolay 
olurdu. Şimdi tartışmak hakikaten mümkün değil. 
Bu çerçevede yapacağımız mikro düzenlemeler hiç
bir şey ifade etmez. Çünkü arkasından vagon gibi bir
birine eklenmiş 100'e yakın kanun hükmünde karar
name gelecek. Onların her biri arasında, burada ya
pılan değişiklikleri anımsayarak değişiklik yapmaya 
kalkmak iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey olur ki, 
bu mümkün değil. Doğrusu büyük endişem var yine. 

Bununla birlikte bir uyarı olarak -belki belleği
mizin bir yerinde takılabilir- bu İdarî ve Malî İşler 
Dairesi Başkanlığıyla özellikle personel birimi ara
sında bir görev tedahülü mutlaka kaçınılmaz gözük
mektedir. Şu anda neler yapılmalıdır tartışmasına gi
remediğimiz için sadece işaret etmekle yetiniyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
daha evvel kanun hükmünde kararname olarak çık
mış ve şimdi kanun haline getirilmek istenen tasarı
yı tartışırken veya tartışmaya başlamadan evvel, ta
tilden döndükten sonra Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin bu kadar çok önemli bir konuyu, kararnamenin 
kanun haline geliş aşamasındaki çalışmaları, biraz 
daha kapsamlı ve biraz daha detaylı çalışmalardan 
sonra yapsaydı, zannediyorum ki, ta Osmanlı İmpa
ratorluğundan beri birçok noktalarda kangren olma 
durumuna gelmiş olan ve Türkiye'de toplum yapısı 
içerisinde mütalaa edildiğinde, gerçekten çok büyük 
meselelere, çok büyük olaylara sebep olan bir kanu
nun çok daha detaylı çok daha incelenmiş olarak çı
karılması mümkün olur idi, 

Bugüne kadar yaşamış olduğumuz bir senelik teş
riî görevde çektiğimiz sıkıntıların bir başka aşaması 
bu. Elbette ki bundan sonra da bu görüntü, öyle ifade 
edilmektedir ki, bundan sonra da devam edecek. 

Değerli milletvekilleri, ben özelikle bundan evvel 
görüştüğümüz maddelerde de bazı noktalara değin
mek istemiştim ama, kanunun dili çok önemlidir. Ka
nunun dilini veya kanunu kaleme alırken toplumun 
kullanmakta olduğu, toplumda yerleşmiş olan bazı 
kavramlar veya bazı deyimler vardır ki onları değiş
tirmemek gerekir. Hani, özel 'isim haline gelmiş bazı 
şeyler vardır, bunlardan bir tanesinin örneğini vere
yim ve çok ilginç geldi bana, üzerinde hassasiyetle 
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durulması gereken bir konu gibi duruyorum ben bu
nun üzerinde. 

Bu maddenin (m) fıkrasında «Basım ve halkla 
münasebetlerle ilgili faaliyetleri» diye bir bölüm yer 
alıyor, «halkla münasebetler» deyimi. Değerli millet
vekilleri, Türkiye'de veya daha evvel de dünyada, bu
gün Türkiye'de uygulanan yeni bir teşkilatlanma, ye
ni bir organizasyon vardır; «Halkla ilişkiler.» Yani, 
bir teşkilat hizmetlerini, halkın desteğini sağlayabil
mek ve dolayısıyla onun hizmetine sunabilmek, daha 
çok hizmet götürebilmek ve masrafları düşürmek, pa
halı hizmeti üretmenin önüne geçmek için kurulmuş 
olan bir sistem veya geliştirilmiş olan bir teşkilattır 
bu ve bunun ismi, «Halkla ilişkiler» dir. Hiçbir yer
de, hiçbir literatürde, hiçbir ders kitabında veya buna 
benzer dokümanların hiçbir tanesinde, «Halkla mü
nasebetler» diye bir şey bulmanız mümkün değildir. 
Ama, kanun tasarısı kaleme alınırken, «Halkla müna
sebetler» diye özellikle üzerinde durulmuş. Ben özel
likle istirham -ediyorum, «Basın ve halkla ilişkilerle» 
olarak bunun değiştirilmesi iktiza eder; çünkü dünya 
literatüründen yapılmış olan tercümelerin sonucu 
«Halkla ilişkiler»dir, «Halkla münasebetler» şeklinde 
değildir. Çünkü, halkla ilişkiler hizmeti dünya millet
leri tarafından uygulanmış ve sonra bize adapte, ol
muş, bizim tarafımızdan da kabul edilmiş olduğu için 
tercümenin aynen kullanılmasında büyük yarar var
dır. Değerli milletvekilleri, şunu özellikle vurgulamak 
istiyorum, Teşkilat, bir taslak çerçeve ile kuruluyor. 
«ve burada, genel müdür, genel müdür yardımcıları 
ve daire başkanları» tabiri geçiyor. İlgili madde Ko
misyonda tartışılırken, değerli milletvekili arkadaşla
rımdan bir tanesi özellikle bunun üzerinde durdu. 
Arkadaşlar, biz bir teşkilatı kuracak kanunu hazırlı
yoruz ve öylesine titiz, öylesine hassasiyetle üzerinde 
durmamız gerekir ki, yarın çıkabilecek ihtilaflar bugün
den önlenebilmiş olsun. Çünkü teşriî görevin bir nok
tada ağırlıklarından veya ciddiyetinden beklenen bu; 
böyle olması iktiza eder. Üçe kadar genel müdür yar
dımcısı görevlendirilebilir. Geneil müdür isterse bir 
tane alacak, isterse iki tane alacak ve düşününüz ki, 
bir genel müdür bir yakınını kayırıp yanına almak 
istiyor, üç tane de alabilir. 

Yani şunu demek istiyorum değerli milletvekilleri, 
hizmetin gerektirdiği şekilde, hizmetin gerektirdiği 
ölçüde ve hizmetin gerektirdiği miktarda genel mü
dür yardımcısı istihdam edilmesi, bir noktada eğer 
bu Kanunu uygulayacak genel müdür hüsnüniyetle 
davranmadığı takdirde, mutlaka istismar edilmeye 

açık olacaktır, bu şekilde çıkarılmış olacaktır Kanun. 
Bu hususların üzerinde özellikle durmak gerekir, Çok 
arzu ederdim ki, Sayın Başkanlık Divanı bu tasarıyı 
bugün değilde, hiç olmazsa bundan sonraki toplantı
larda getirmiş olsaydı veya gündeme almış olsaydı, 
çok önemli olan bu konunun biraz daha detaylı ince
lenme imkânları sağlandıktan sonra, çök değerli 
Meclisten çıkmış olsaydı, daha tamamlanmış olarak 
çıksaydı ve uygulamalarda aksaklıklar olmasaydı di
yorum. Temenni ediyorum ki bundan sonra gelecek 
olan kanun hükmünde kararnamelerin kanun haline 
tebdilleri de böylesine hazırlıksız dönemlere - kimseyi 
kötü niyetle itham etmek istemiyorum ama, başka 
şekilde de düşünüp izah etmek mümkün olmadığı için 
aynen ifade etmek mecburiyetindeyim - böyle sıkışık 
zamanlara sıkıştırıp onları kanun haline getirmek ve 
dolayısıyla uygulamadaki aksaklıkları bir noktada ka
mufle etmek, gibi bir endişe söz konusu olmasın. 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan'ın bir deyim hakkın
da temennileri oldu, 

Komisyon bu temennilere katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Şu halde deyimi, «Basın ve halkla 

ilişkilerle» şeklinde değiştirmek koşulu ile 22 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Madde, önerilen şekliyle kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Savunma Uzmanlığı 
MADDE 23. — Savunma Uzmanlığı özel ka

nunlarda gösterilen görevlerini yerine getirir. 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

Üçüncü Kısım 

Taşra Teşkilatı 

. Taşra teşkilatı 
MADDE 24. — Genel Müürlük, genel hükümlere 

göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 
BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Maddeyle ilgili söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) —Sayın Başkan, çok I 
değerli milletvekilleri; tekrar huzurunuzu işgal etmek I 
mecburiyetini hissettim. I 

24 üncü maddeye göre «Genel müdürlük, genel j 
hükümlere göre taşra 'teşkilatını kurmaya yetkilidir.» 
Bir genel müdürlük ihdas ediyoruz ve taşra teşkilatı
nın ne şekilde kurulacağını, tomamiyle bu genel mü
dürlüğün insiyatifine bırakıyoruz. EDbette ki kendisi
nin bağlı bulunduğu 'Başbakanlık, bazı noktalarda 
kendilerine görüntü verecek, direktif verecektir; ama 
teşkilat doğrudan doğruya genel müdürün dnsiyatifi-
ne göre kurulacaktır veya genel müdürlüğün bünye
sinde çalışan 'belirli teknisyenlerin veya 'belirli ünite
lerin ihtiyaç gösterdikleri ve genel müdürün de 'ihtiyaç 
olduğuna kanaat getirdiği konuda da taşra teşkilatı 
kurulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, teşkilatlanma kanunların
dan birçoklarını lütfediniz, * inceleyiniz. Özellikle is- 1 
tirham ediyorum, buradan ayrıldıktan sonra eğer 
vaktiniz müsait olur ve fırsat bulabilirseniz teşkilat
lanma kanunlarına bakınız, öyle zannediyorum ki, 
bugüne kadar taşra teşkilatının kurulması yetkisi hiç
bir kanunda doğrudan doğruya gene^ müdürlüğe ve
rilmiş değildir; çok önemsiz olacak, çok önemsiz mü
talaa edilecek taşra teşkilatlarının kurulması dışın
da. I 

Bu kadar önemli bir konuda taşra teşkilatının ne I 
şekilde kurulacağı, kanunda tadat edilmek ihtiyacı 
dahi duyulmamıştır. Müsaade ederseniz. biraz önce 

.vurguladığım bir noktaya tekrar dönmek ve dolayı
sıyla bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

Nasıl olsa 'kararname çıkmış ve uygulamaya gir
miştir. Bu kanun, zaten âdeti savmaktan başka bir 
şev değildir veya konuyu yerine getirmek, yasal zorun-
luğu yerine getirmektir şefclindb mütalaa etmekten 
başka hiçbir şekilde izah edilemez. Böylesine hafife 
alınan maddelerle, böylesine önemli bir konu kanun 
haline getirilmek istendiğinde, özellikle istirham edi
yorum, üzerinde çok hassasiyetle durul'ması gereken 
bu konuların çok ciddiye alınması gerekir. Çok cid
diye alınması gerekir ki, yarın ihtüiatları olmasın, 
'bundan evvel olduğu gibi çok uzun süre Büyük Mil
let Meclisi kanun tadilleriyle ve uygulamada bu de
ğiştirilen 'kanunların noksanlıklarından mütevellit çı
kan 'büyük ihtilaflarla meşgul olmak, toplum meşgul 
edilmek mecburiyetinde bırakılmasın. 

O 'bakımdan bu maddenin Komisyon tarafından 
geriye alınarak, özelikle bu dediğim doğrultularda 
tekrar incelenerek getirilmesini teklif ediyor, saygı
lar sunuyorum efendim. | 

- 4 5 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı?. 
HtL'Ml NALBANTOĞLU (Erzurum) — Benim 

bir sorum vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir saniye Sayın Nalbantoğlu; za-

tıâlinize söz isteyenleri tespitten sonra sual sorma 
imkânını vereceğim. 

Başka söz isteyen var mı?. Yok. 
IBüyurun Sayın Nalbantoğlu, sorunuzu sorunuz. 
HtLMl NALBATSTOĞUU (Erzurum) — Madde 

24*te : «Genel müdürlük, genel hükümlere göre taş
ra teşkilatı kurmaya yetkilidir» deniyor. 

Bu genel hükümler nelerdir?. Yarın bakarsınız 
Erzurum'daki Tapu Müdürlüğünü kaldırır; var mı 
belli bir genel hüküm?. Yani, bu genel hükümler ne
lerdir, neye bağlı kalınacak?. 

BAŞKAN — Peki efendim, sualiniz anlaşıldı. 
ifiaşka sual Var mı?. Yok. 
Buyurun Sayın Bakıan. 
DEVLET BAKANI SUDt TÜREL (Antalya) — 

Saym Başkan, kıymetli arkadaşlar; genel hükümler 
174 saydı Kanun Hükmünde Kararname ile tespit 
edilmiştir. Yani vardır genel hükümler, genel hüküm
lerin ne olduğu orada yazılıdır. 

Kadrolar hakkında da yine kanun hükmündeki 
kararnamelerle bütün görevler tadat edilmiştir, bu 
yakında kadro kanunu olarak Meclise gelecektir. 

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sa
bit ve sabit olmayan görev birimlerinden ibarettir. 
Yani bir tapulama müdürlüğü sabit değildir, bir ka
dastro müdürlüğü sabit değildir; sadece tapu sicil 
muhafızlıkları sabittir. 

Hizmetin gereği planlamak, planlamanın gereği 
ve bazı zaruretler neticesinde genel müdürün bu yet
kisinin olması, işin süratle bitirilmesi yönünden ve es-
'kidenberi -1936'dan 'beri- devam edegelen bir tat
bikatın neticesidir ve gereğidir. Bundan dolayı «Ge
nel Müdürlük, teşkilatı kurar» diye bir kaide vardır. 
Bunun için vazedilmiştir. Maruzatım bundan İbaret
tir, 

Teşekkür ederim, 
HÎLMÎ NALBANİTÖÖİLU (Erzurum) — (Sayın 

Başkanım, Sayın 'Bakan, «Gelecek olan bir kanun do
layısıyla düzenlenecek» dedi. 

BAŞKAN — Hayır, 174 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameden bahsettiler, 

DEVLET BAKANI SUDt TÜREL (Antalya) — 
Evet, çıktı efendim. 

BAŞKAN — Konu açıklığa kavuşmuştur. 
Saym Bakan, Saym Kuşhan'ın önerilerine vere

ceğiniz cevap var mı?. 
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DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) — 
Efendim, müştereken cevapladım. 

BAŞKAN — Geri alınması yolunda bir önerile
ri oldu. 

DEVLET BAKANI SUDI TÜREL (Antalya) -
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım. 
müsaade ederseniz Sayın Balkana bir soru sormak is
tiyorum, 

ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tapu sicil muhafız
lıkları var, teşkilat olarak şu anda var ve Sayın Ba
kan yerleşmiş olduklarını ifade ettiler, ©ir dte tapula-
ma müdürlükleri kuruluyor. Tapulama müdürlükleri 
hiyerarşik yapı bakımından -yarın çok 'büyük ihtilaf
lar ortaya çıkacağı endişesiyle soruyorum bunu- tapu 
sicil muhafızlarıyla münasebetlerinıi nasıl ayariaya-
caık; hangisi üst, hangisii ast olacak; kim kime 'bağlı 
olacak ve dolayısıyla bu iş nasıl tanzim edilecek?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Antalya) — 
Arz edeyim Sayın 'Başkanım., 

Efendim, ikisi tamamen 'birbirinden ayrıdır, ast -
üst meselesi yoktur. Hatta tapu sicil muhafızlıkları
nın siciil amirliği, mahallin en büyük mülkî 'amiridir. 
Tapulama ve kadastro müdürlüklerini'n sicil amlirlikie-
ri de doğrudan doğruya genel müdürlüktür. Bunlar 
gezici teşkilatlar olarak kabul edilir; kadastro mü
dürlükleri, tapulama müdürlükleri -biraz evvel ifade 
etniğim gibi- birebirinden tamamen ayrı unsurlardır, 
ast - üst meselesi diye bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde sorulan sorular cevaplandırılmış

tır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumluluğu 
MADDE 25. — Genel Müdürlük ve taşra teşki

latının her kademedeki yöneticileri yapmakla yüküm
lü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdür
lük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve 
programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmek
ten üst kademeye karşı sorumludur^ 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiş'tir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Mü

dürlüğün 'görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 26. — Genel Müdürlük anahizmet ve 

görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacak
ları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak be-
lirl'emeskle, kaynak israfını Önleyecek ve koordinasyo
nu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkil'idir. 

Genel Müdürlük diğer kuruluşların hizmet alanı
na giren konulara dair faaliyetlerinde Başbakan
lıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara 
danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
yar mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nei maddeyi okutuyorum : 
Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 
MADDE 27. — Genel Müdürlük hizmet alanına 

giren konularda mahallî idarelerie koordinasyonu sağ-
lamaiktan sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

bu madde, hizmet alanına giren konularda mahallî 
idarelerle koordinasyonu sağlamaktan genel müdür
lüğü sorumlu tutuyor. Şimdi, mahallî idarelerie çe
şitli bakanlıkların ve bağlı kuruluşların hizmetleri 
daima ilişkilidir. Türkiye'de Bakanlar Kurulu düze
yinde ve Türkiye ölçüsünde bu koordinasyonu İç
işleri Bakanlığı sağlar. Acaba doğrudan doğruya ken
di hizmet alanlarına giren konularda, her bağlı birim; 
Ibağlı ünitelere, bağlı kuruluşlara mahallî idarelerle 
'koordinasyon sağlamak sorumluluğu yüklenirse, ül
ke çapında idarenin, Anayasanın emrettiği bütünlük 
ilkesi nasıl gerçekleştirilir; bunu sormak istiyorum?. 
Her bağlı kuruluş, bakanlık veya bakanlığa bağlı ku
ruluşa mahallî idarelerle ilgili olarak kendi hizmet 
alanlarında koordinasyon sağlamak sorumluluğu yük
lenirse, İçişleri Bakanlığı gibi Bakanlar Kurulu düze
yinde sorumlu olan bir bakanlık devre dışı kalmış ol-



T. B. M. M. B : 1 1 . 9 . 1984 O : 1 

ımaz mı?. Acaba Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde o maksatla kurulmuş 
değil midir; bunu öğrenmek istiyorum?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Antalya) —' 

Arz edeyim efendim. 
Efendim, illerde malumları olduğu üzere dGrekt 

genel müdürlüğe 'bağlı ve bakanlığa bağlı teşkilatlar 
vardır, bunlar müstakilen hareket ederler; yani, İçişle
ri iBakanlığı Müsteşarının veya İçişleri Bakanlığının 
koordinesiiyle hareket etmezler; mesela bir D3t bölge 
müdürlüğü, mesela bir Karayolları bölge müdürlüğü 
bunun gibi; değerli milletvekili ağabeyimiz de 'bun
ları bilirler. 

Burada fevkalade 'bir halin zuhur etmesi veya hiz
metin süratle görülmesi için, genel müdürlükle ilin 
valisli arasındaki münasebeti temin etmek ve hizme
ti bir an önce bitirmek için bu madde konmuştur. 

CAHİT TUTÖM (Balıkesir) — Belediye ile daha 
doğrusu, il valisi ile değil. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla) — 
Hayır efendim il valisiyle. 

iBAŞKAN — Sayın Tdtum, biliyorsunuz «Ma
hallî idareler» deyiminin içine il1 özel idareleri ile 
köyler de dahildir. 

CAHİT ıTUTOM (Balıkesir) — öyleyse doğru 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, herhalde «Mahallî idare» de
yimi teknik bir deyimdir. 

DEVLET BAKANI SÜDİ TÜREL (Devamla) — 
Bu maksatla konmuştur eferüdim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, başka sual var mı efendim? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunacağım': Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
28 inci maddeye geçiyoruz. 
Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 28. — Genel' Müdürlük, kanunla yeri
ne getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, 
yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinleri 
düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — 28 imci madde üzerinde söz almak 
isteyen' var mıı. Yok. 

HİLMit NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir 
sorum var Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efendim, 

şimdi bu kanunla genel müdürlüğün kendisine birta

kım görevler veriliyor. Bir de genel müdürlüğün taşra 
örgiMeri vardır ki, onların da bazı görevleri burada 
tadat edilmiştir. Genel müdürlük emir verdiği zaman 
oranın kadastrosunu yapacak. Şimdi bu görevleri ya
parken, yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yönetme
lik, tebliğ, genelge ye diğer idarî metinleri düzenle-' 
mekle görevli ve yetkilidir. 

'Bu genel müdürlük yapacağı işleri kendisi tüzüğü 
ile düzenleyecektir. Hiç olmazsa bunu Bakanlıktan 
ıtasdik ettirsin, yani direkt kendisi bunu yapamasın. 
Bir genel müdürlüğün yapacağı işler vardır, bir de 
ıtaşra örgütlerinin yapacağı işler vardır. 

BAŞKAN — Sayın Nallbantoglu, tabiî bakanlıklar 
gerektiğinde kendilerine bağlı genel müdürlüklere icap 
eden müdahaleyi yaparlar. Bakanlıklara bağlı kuru
luşlardır genel müdürlükler. Genel müdürlükler on
ların murakabesi altında bulunan birimlerdir, yani 
sizin dediğiniz hususta endişe etmeye mahal yok. 
Bakanlıklar zaten onların üst makamı olarak bu mu
rakabeyi her zaman yaparlar. 

Evet, başka sual var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul' edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yetki devri 
MADDE 29 — Genel Müdür ve her kademedeki 

kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şar
tıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. 
Yötki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu 
kaldırmaz. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Sayın Kuşhan, buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 

değerli milletvekilleri; «Yetki devri» anabaşhğı 'al
tında tadat edilmiş olan maddede «Genel müdür 
ve her kademedeki kuruluş yöneticileri sınırlarını 
açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını 
astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden 
amirin sorumluluğunu kaldırmaz» şeklinde bir hüküm 
getirilmiş. 

Benim gibi bürokrasiden gedmiş olan arkadaşlarım
dan istirham ediyorum, lütfen hafızalarını yoklayıp 
geriye bir baksınlar; devlet memuriyetinde, yani Me
murin Kanununda veyahut da devlet hizmetinin yü
rütülebilmesi için bir yetki devri müessesesi sözko-
nusu olmadan, devlet hizmetlerinin yürütülmesi veya 
ast - üst münasebetlerinin ayarlanması veya hizmetle
rin tanzim edilmesi mümkün müdür? Sormak istiyo
rum özellikle, bugüne kadar çıkarılmış olan kanunlar-
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dan hiçbir tanesinde, benim bilebildiğim kadarıyla yet- ı 
ki devrini bu şekilde açıklıkla ortaya koyan. bir hü
küm pek yoktur. Maddeler içerisinde, dolayısıyla ifa
de edilmek suretiyle verilmiş olan bü şekildeki şeyler 
var» olabilir. Şimdi Sayın Hükümetin, bu yetki devri
ni getirirken, açık bir özel maksadı mı vardı bu işte? 

HİLMİ NALBANTOĞLU ((Erzurum) — Bu yeni 
bir teşkilat kanunu da ondan. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşkilat kanunu, 
sayın arkadaşımın ikaz ettiği şekilde yeni olabilir; 
ama bu teşkilat yeni değil, her ne kadar reorganizas-
yon yapılıyor ise de, Türkiye'de bu hizmeti yürüten 
bir teşkilat var idi ve o zaman da yetkiler yürütül
mekteydi. Acaba daha evvel, kanunda böyle bir mad
de olmadığı için aksayan ve dolayısıyla uygulamayı 
zorlaştıran, birçok kimselere zarar veren bazı olaylar 
veya bazı uygulamalar oldu mu ki ve Hükümet de bu
nu tespit etti de ondan sonra mı böyle bir açık hü
küm getirmek ihtiyacını duyuyor? Zaten Memurin 
Kanununda yetki devri sözkonusudür ve dolayısıyla 
her ast üstünden almış olduğu emri bir noktada üstün 
yetkisini kendisine devri şeklinde mütalaa etmek ve 
onu o şekilde uygulamak mecburiyetindedir, memu
riyette esas budur." 

O hususun açıklığa kavuşturulmasını özellikle is
tirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SUDI TÜREL (Antalya) — 

Arz edeyim efendim. 
ilk defa açık olmanın bir ithamı altına girdik. Bu 

nasıl zihniyettir anlamıyorum. Açık olmak mı iyidir, 
kapalı olmak mı iyidir? Devlet idaresinde açık olmak 
her halde çok daha iyidir. 

•Bundan önce, bu teşkilat için söylemiyorum, ama 
gazetelerde ve duyduğumuz olaylarda, ortaya çıkan 
bir hadise dolayısıyla bir genel müdürün, bir müste
şarın, hatta daha büyük kişilerin, «Efendim, ben o ta
rihte izinliydim, onun için benim meseleyle alakam 
yok» gibi mazeretlerin arkasına sığındıkları görülmüş
tü. Bu, fevkalade açık açık ortaya konmuştur. Diyo
ruz ki, «Sen kendine vekil tayin edeceğin veya yetki 
vereceğin kişinin yaptığı işlemden mesulsün, onun için 
bu adamı güzel seç, memleketin işleri aksamadan yü
rüsün, suiistimaller olmasın» diyoruz. Onun için bu
raya açık açık koyduk efendim, maksat budur. 

Teşekkür ederim efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 

ifadenin açıklanması için müsaade ederseniz yerim
den bir şey söylemek istiyorum. 

1 . 9 . 1984 O •: 1 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan konuş

masına başladığında, «ilk defa böyle bir şeyle itham 
ediliyoruz, açık açık ifade konulduğu için yeriliyoruz» 
diye bir ifade kullandılar ve sonraki söylemelerinde 
beni teyit ettikleri için ben ilk ifadeden, itham etme 
manasında söylemiş olduğum şeyleri ve kendimi ten
zih etmek istiyorum, Sayın Bakan da lütfedip kabul 
etsinler. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
DEVLET HAKANI SUDI TÜREL (Antalya) — 

Estağfurullah efendim, biz...; 
BAŞKAN — Hayır, rica ederim, mesele zaten vu

zuha kavuşmuştur. 
Sayın Tutum, soru sormak istediğinizi belirtmişti-

jniz, buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 

yetki devrini böyle açık açık yazmak son yıllarda mo
da olmuştur. Burada kasıt imza devri midir? Çünkü 
imza yetkisinin devriyle yetki devri farklı. Neyi kaste
diyorlar?! 

Bir de ikinci sorum var : Süs madd«si olmak özel
liğini kabul etmediğim için, lütfen tatbikatta bize ge
nel müdürün kendi yetkisinde olup da taşrada astla
rına devrettiği bir yetkiye örnek verebilirler mi; var 
mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) — 
Arz edeyim efendim. 

Kanunu tümüyle mütalaa edersek, genel müdür, 
3 tane de genel müdür yardımcısı var. «Genel müdür 
muavinleri genel müdürün verdiği işleri yapar» der ka
nun. Vilayetlerde de «vali muavinleri valinin verdiği 
işleri yapar» der. Burada bazı yetkilerini genel müdür, 
genel müdür muavinlerine devredebilir. Şimdi burada 
biraz evvel personel daire başkanlığı konuşulurken, 
bundan evvel bir komisyon vardı, şimdi Personel Dai
re Başkanlığı teklif edecek, genel müdür onaylayacak 
ve tayin tamamlanmış olacak. Bunu devredebilir. Yet
ki sadece bu değildir; yani sadece imza değildir. Di
siplin kurulunun başkanı genel müdürdür; bu yetki
sini devredebilir. Taşrada genel müdür; kâtip, odacı, 
şoför alımlarını taşradaki müdüre veya muhafıza dev
redebilir. Bunlardır yetki devrinden kasıt; yoksa im
za meselesi değildir. Sadece imza meselesi olsa zaten 
bir mesuliyet olmazdı. Bu maksatla buraya konmuş
tur efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederiz efen

dim. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... j 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ KISIM I 
Çeşitli Hükümler 

Atama | 
MADDE 30. — 25 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı 

Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları 
Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak Genel Müdür 
bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devrede
bilir. 

Genel Müdür en az dört yıllık yüksek tahsil gör- I 
müş olanlar arasından tayin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; burada, önümüzde, bir kuruluş kanunun
da genel müdür olmak için asgarî aranan koşulun ne 
olduğunu belirten bir cümleye rastlıyoruz. 

Şimdi, yapılan tüm düzenlemelerin bence en eksik 
yönlerinden bir tanesi, bu teşkilat yasaları mekanik 
düzenlemeden ibarettir, bunlara canlılık verecek olan ] 
uygulamadır. Yalnız ilginç olan bir tezat var burada, I 
onu belirtmek istiyorum. 

Devlet Memurları Yasasında, «Belli görevlere ata- J 
nabilmek için gerekli şartlar kuruluş kanunlarında j 
gösterilir» der veya kuruluş kanunlarına dayanılarak 
çıkarılan yönetmeliklerde gösterilirler. Dikkat ediyo
rum; kuruluş kanunlarında niteliklerle ilgili hiçbir hü
küm konmuyor. Eski teşkilat kanunlarını hatırlarsa
nız, bir Maliye Bakanlığı Teşkilat Kanununa baktığı
nız zaman, bir kariyer kuruyorsa behemahal kanun
da hüküm koymuştur. Zaten kariyersiz olan teşkilat
lar güdük olur, gelişemez. Bence tapu kadastro bir ka
riyer olmalıdır. O, yok; yönetmeliğe bırakıyor. Nere
ye bıraktığı da belli değil, burada bir atıf yok. Nasıl 
işleteceğiz tapu kadastroyu? Bugüne kadar olduğu gi
bi işleteceğiz diyoruz. Lise kuruyoruz; bir anlamı var 
bunların. Hiçbir nitelik yasada yok. Nereye atıf? Bü
yük. bir ihtimalle tüzüğe pek gitmezler, hiç tahmin 
etmiyorum; ama yönetmeliğe gidecekler. Yaz boz sü
rekli bir şekilde; öyle kariyer gelişmez. Siz Türkiye' 
de maliye müfettişliğini, hesap uzmanlığını yönetmelik
le düzenler misiniz? Bir Ticaret Bakanlığı müfettiş
liği kariyerini, hatta bir Gümrük Bakanlığı müfettiş
liği kariyerini veya aklınıza gelen yerleşik büyük ka
riyerleri yönetmeliklerle düzenler misiniz? Hayır, ka
nunla göstereceksiniz. Dolayısıyla bu kanunun, bu ka- I 
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rarnamelerin eksik olan yönü; kuruluş kanunlarında, 
Devlet Memurları Kanununda açıkça atıf hükmü ol
masına rağmen, mümkün mertebe kaçınmışlar, burada 
da küçük bir madde koymuşlar, niye koymuşlar onu 
bilemiyorum, «Genel Müdür en az dört yıllık yüksek 
tahsil görmüş olanlar arasından tayin olunun> diyor. 
Vasfı yok, yani Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ne gelecek olan kimsenin vasfı yok. Sadece yükseköğ
renim görmüş olma yeterli. Acaba öyle mi anlıyorum? 
Çünkü Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün başına 
gelmek, büyük bir ihtimalle alt kademelerden yetişe
rek, tapu kadastro kariyerinde yoğrularak gelinecek 
bir yerdir. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü politik bir post 
değildir; daha doğrusu genellikle bazı ülkelerde ya
pıldığı gibi kariyer mevkiler, yarı siyasî nitelikteki 
mevkiler ayrımında herhalükarda teknik niteliği ağır 
basan, meslekî niteliği ağır basan bir mevkidir. 

Dolayısıyla öğrenimin niteliği de konmamış. Acaba 
neden yalnız böyle bir tek fıkrayı getirmek" gereğini 
duydular? Daha ayrıntılı bir şeyi neden söylemediler ve 
Tapu Kadastro Teşkilatına alınacak personelin, hiç 
oknazsa ana kariyer olarak bir sınıf teşekkül edecek
se, ana kariyerin oluşturulması için bir fırsat değil 
midir? 

Bugün mevcut Devlet Memurları Kanununa bağlı 
sınıflar gerçek anlamda kariyer değildir, genel idarî 
hizmetleri sınıfı içinde yer alacaktır. Tapu Kadastro 
personeli ve tabiî gelişme imkânı olmayacaktır. Bu 
nedenle Sayın Başkanım şunu soruyorum... 

BAŞKİAN — Sayın Tutum, bir saniye. Süremiz 
dolmuştur, bir oylama yapacağım. Bu maddenin görü
şülmesi bitinceye kadar müzakerelerin sürmesi için 
müsaade buyurursanız bir oylama yapacağım. 

Süremiz dolmuştur, görüştüğümüz 30 uncu madde 
bitinceye kadar görüşmelerin devamını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Teşekkürler Sa

yın Başkanım, ben de sözümü bitirdim. 
«Genel Müdür en az 4 yıllık yüksek tahsil görmüş 

olanlar arasından tayin olunur» şeklinde bir ibare, 
tek başına yeterli midir? 

lkü, tapu kadastro mesleğine, tapu kadastro hizmet
lerini yerine getirecek personelin tabi olacağı rejimin 
ana unsurları, kuruluş yasasında gösterilmesi daha isa
betli olmaz mıydı? 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Küşfaan. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 
değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz mad
de «25 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hüküm
leri dışında kalan memurların atamaları Genel Mü
dür tarafından yapılır. Ancak Genel Müdür bu yet
kisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir» 
diye bir hüküm getiriyor ve bu kadarını okuduktan 
sonra, diğer paragrafa geçmeden ben sizden özellikle 
istirham ediyorum, şöyle bir an için bugünden alın 
kendinizi ve çok uzak olmayan bir maziye gidin ve 
eğer devlet memuriyetinde görev yapanlarınız, ki bir
çoklarınızın orijini itibariyle devlet memuriyetinden 
geldiğini bildiğim için rahatlıkla söyleyebiliyorum, o 
çok kötü dönemlerde genel müdürlerin bazılarının, 
genel müdür yardımcıları, personel daire başkanları 
veya o zamanki isimleriyle personel şubesi müdürle
ri, personel şubesi müdür muavinleri bir tarafta du
rurken, personelde şef veya uzman sıfatını vererek 
çalıştırdığı veya görev yapan kimselere tayin yetkisi
ni vermek suretiyle kadroları ne şekle getirdiğini he
men hatırlayacaksınız. 

Şimdi, ben özellikle bu maddenin üzerinde durur
ken, hiç kimsenin kötü niyetli veya o hiç özlenmesi 
mümkün olmayan günleri tekrar yaşatmak istediği 
düşüncesinden hareket ederek, kimseyi bu şekilde it
ham ederek söze başlamış veya sözümü söylemiş ol
muyorum, kesinlikle açıklıyorum bunu; ama, eğer bu 
işi böyle açık bırakır isek ve gelecekte uygulamalar 
esnasında yine o kötü niyetler söz konusu olur ise, 
o yaşamış olduğumuz çok acı günler tekrar gelebilir. 
Bu maddede Sayın Komisyon lütfedip maddeyi geri
ye alsınlar veya değişiklik önergesi vermek suretiyle 
bu maddeyi tadat edelim; genel müdür atama yetkisi
ni gerek gördüğü hallerde yardımcılarına veya ata
ma görevleriyle ilgili olan daire başkanına devrede
bilir gibi bir kısıtlayıcı hüküm getirelim ki, biraz ön
ce izah etmeye .çalıştığım o kötü 'ihtimalleîr söz ko
nusu olmasın, o şekilde kullanma imkânı olmasın. 

Sayın Tutum'un da izah ettiği gibi, tekrarında ya
rar gördüğüm için özellikle vurgulamak istiyorum, 
tapu kadastro gibi önemli b'ir görevi ifa edecek olan 
teşkilatın başına dört yıllık yükseköğrenim görmüş 
olmak şartından başka bir özellik aranmayan genel 
müdür tayin etme imkânını vermek bu teşkilat için 
mahzurludur. 

Bir başka teşkilatı değerlendirmeye alır iseniz, yö-
netidl'ik ille de o meslekten yetişmeyi gerektirmeye-
bilir; ama bu teşkilatta mutlaka ve mutlaka bu ko
nuda bilgi sahibi, bu konuda eğitim görmüş insan 

olmasında büyük yarar vardır; o bakımdan ben de 
Sayın Tutum'un ifade etmiş olduğu hususu destekler 
mahiyette mutlaka «Bu sahada eğitim görmüş veya 
belirli sahada dört senelik eğitim görmüş kimseler
den genel müdür seçilir» ibaresinin konulmasında ya
rar vardır diyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Bakan, 

bu konuda bir fikir beyan edecek misiniz? 
DEVLET BAKANİ SUDİ TÜREL (Antalya) — 

Efendim bir defa maddeyi geriye almıyoruz; bu bir. 
İkincisi; kanunlarda, bir genel müdürün vasfının 

tayin edildiği bugüne kadar görülmemiştir. («Çok var» 
sc:ieri) Bu ancak tüzük ve yönetmeliklerle olur. On
lar eski kanunlardır. 

657 sayılı Kanun, 251 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname ve 174 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
namelerle bundan sonra bir üniversite mezununun, 
bir lise mezununun, bir ortaokul mezununun nerelere 
kadar yükselebileceği tadat edilmiştir, yenü bir düze
ne sokulmuştur. Kadro Kanununda da bu önümüze 
gelecektir. Bunun yanında, «tapu kadastro mesleğim
den yetişmiş veya yetişmemiş» demenin burada kuv
vetli bir mana ifade edeceği kanısında değiliz. Yalnız 
yüksek tahlil görmüş ve elbet bugün biz hükümetsek, 
bizden sonra başka kişiler de hükümet olacaktır, hiç
bir hükümetin bu işten anlamayan kişiyi bunun ba
şına getirerek kendi bindiği dalı kesmlssi düşünüle
mez. (Halkçı Parti sıralarından «Çok görüldü» ses
leri) Onun için biz bunun kanunla değil, tüzük ve yö
netmeliklerle tadadını kabul ediyoruz. 

Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen so
run efendim; sorun izah etmeye çalışayım. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan konuşmanız... 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) — 

Teşekkür ederim efendim, bu kadar. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz Sayın Bakandan bir sualim var. 
ıBAŞKAN — Yeni bir sual mi? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet, biraz önceki 

konuşması ve benim biraz önceki söylediklerimle il
gili yeni bir soru bu. 

Sayın Bakan, demiş olduğumuz özelliklerin çıkarı
lacak olan yönetmelik Ve tüzüklere tadat edileeğini 
ifade buyurdular. Doğru, birçok şeyler bu tüzüklerle 
veya yönetmeliklerle tadat edilebilir. Ancak Sayın 
Bakana bir konuyu sormak istiyorum : Bu teşkilat 
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Başbakanlığa bağlı çalışacaktır ve bu Genel Müdür-
lükde ki, teamül de böyledir, kendi uygulamaları 
ve çalışmalarıyla ilgili bütün yönetmelik ve tüzükleri 
kendileri hazırlar; genel müdürlükler hazırlar ve Ba
kanlar Kurulunun tasdikine sunarlar. Teşkilat kendi 
özelliğini veya teşkiatın genel müdürü kendi özelliğini 
tadat edecek tüzüğü veya yönetmeliği kendisi hazırla
yacak ve bakanlığa sunacak, bakanlığın onayını iste
yecektir. Mümkün değildir, uygulamada güzel netice 
almak güçtür. İşte o bakımdan bunun üzerinde özel
likle duruyorum Sayın Başkan ve Sayın Bakana özel
likle o konuyu tekrar tadat etmeleri için maddeyi ge
riye alsınlar diye istirhamda bulunmuştuk. 

Bir de sorduğum birinci paragraftaki bir soru 
vardı, lütfedip cevaplamadılar. Eğer lütfedip cevaplar
larsa memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Birinci paragrafla neyi kastetdiniz,-

ben açıklanmasını tekrar rica ediyorum, 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Açık ifadeyi, genel 

müdürün atama yetkisini devdereceği makamın veya 
merciin belirtilmemiş olmasının getireceği sakıncaları 
vurgulamak istiyorum. 

B) .YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. ı— İstanbul {Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan

bul'daki bir yapıya İmar Affı Kanununun uygulan
madığı iddiasına ilişkin Sorusu *ve Bayındırlık ve İs
kân , Bakanı İsmail $afa 'Giray'in yazdı cevabı 
(7/37) (1) 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı 

ile İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile dilerim. 22.2.T984 

İstanbul Milletvekili 
ReşiU Ülker 

(1) T.B.M. Meclisinin 6.3,1984 \tarihli 42 nci 
Birleşim Tutanak perğisinde yayımlanan cevaba ek 
cevaptır. (7137) ı . ' ' 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) — 

Efendim, o kaymakamlar ve valilerdir. 

BAŞKAN — Kaymakam ve valiler devredebilir. 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) — 

Evet, kaymakam ve valilerdir efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Konu açıklığa kavuşmuştur. 
Maddeyi oylarınıza sunacağım... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, oy

lanmadan evvel, çok affedersiniz, affınıza sığınarak 
bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakere bitmiştir, maddeyi oyla
rınıza sunacağım : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Bu nedenle sözlü sorular ile kanun tasan ve teklifle
rini sırasıyla görüşmek için 4 Eylül 1984 Salı günü 
saat 15,00^6 toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıra? Saati : 19.10 

SORU : İstanbul, Eminönü İlçesi, Saraç İshak 
Mahallesi Şakir Efendi Çeşme Sokak No. 1'deT, Pafta: 
112, Ada: 699, Parsel: 1 Tideki işhanındalki usulsüz 
inşaat hakkında 16.3.1983 ıgün ve 2805 sayılı İmar Af
fından yararlanması için 7.6.1983 gün ve 658 sıraya ka
yıt yapılarak üçüncü öncelik verildiği halde <knal sahibi 
ye diğer ilgililerce de başvurular vardır.) kışın ortasın
da haber ve süre verilmeksizin 35 dükkân, işyerinin 
kapatıldığı ve burada çalışanların hepsinin sokağa 
bırakıldıkları doğru mudur? 

Yasanın 27 nci maddesine göre 1978'de yapılmış 
olan bu yapıya İmar Affı Yasası hükmü uygulan
ması gerekirken neden uygulanmamıştır? 

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

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

file:///tarihli
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T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Teknik Araştırma ve Uygulama 
Geneli (Müdürlüğü ! 

Sayt: 1-07-Tek. Yrd. IDai. (Bgk, 3401922369 7819-1952 
Konu : Reşit Ülker'in Soru Önergesi. 

30.6.1984 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

İLGİ : 1. 24.2.1984 gün ve 7.37 - ,827/01892 sa
yılı yazı ve eki İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
22.2.1984 günlü soru önergesi. 

2. İstanbul Valiliği (il İmar Md.)'nun 10.5.1984 
gün ve 3172 sayılı yazısı ve ekleri. 

İstanbul, Eminönü İlçesi, Saraç İshak, Şakir Efen
di, Çeşme Sokak 112 pafta, 699 ada, 17 parselde 
yer alan inşaatlara ilişkin olarak ilgi (1) yazı ekinde 
Bakanlığımıza iletilen İsitanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in soru önergesinde yer alan hususlar İstanbul 
Valiliği (ÜJ İmar Md.)'ne incelettirilmiş ve alman ilgi 
(2) cevabî yazıdan; 

Söz konusu yerdeki İlkokulun Gedikpaşa Ermeni 
Protestan Kilisesi Vakfınca kiraya verildiği, kiralayan 
şah'sın bu binayı işyeri ola*ak kullandığı ve tadilat 
yaptığı, ayrıca aynı parsel üzerinde kaçak dükkânlar 
inşa ederek kiraya verdiği, İstanbul 4 üncü Asliye 
Hukuk Hâkimliğince söz konusu yerin Hazine adına 
tapuda tescili için gerekli işlemlerin yapılmasının b'û-
dirildiği ve ilgililerce 2805 sayılı Yasaya göre başvu
ruda bulunuliduğu anlaşılmıştır. 

Konu Bakanlığımızca incelenmiş olup bir örneği 
ekte sunulan yazımızla İstanbul' Valiliği (Bayındırlık 
Mıd.)'ne yapılacak işlemlere esas olacak görüşümüz 
bildirilmiştir. 

Arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bakan 
T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Teknik Araştırma ve Uygulama 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1-07- Tek. Yrd. Oai. Bşk. -3401922369 

7820-1953 
30 Temmuz 1984 

Konu : Eminönü 112 Pafta, 699 ada, 17 parsel. 
İstanbul Valiliğine 

(Bayındırlık Müdürlüğü) 
lllgi: 1) 2.3J1984 gün ve 2847 sayılı yazımız ve 

eki. 
2) il0.5.1984 gün ve 3172 sayılı yazınız ve ekle

ri. 
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İliniz. Eminönü ilçesi Saraç İshak Şakir Efendi. 
Çeşme sokak 112 pafta, 699 ada, 17 parselde yer alan 
inşaatlara ilişkin ilgi (2) de feayıMı yazımızda söz ko
nusu yerdeki ilkokulun Gedikpaşa Ermeni Protestan 
kilisesi Vakfınca kiraya verildiği, kiralayan şahsın 
bu binayı işyeri olarak kullandığı ve tafclilat yaptığı 
ayrıca aynı parsel üzerinde kaçak dükkânlar inşa 
ederek kiraya verdiği, İstanbul 4 üncü Asliye Hukuk 
Hâkimliğince söz konusu yerin önce Friends Misslon 
İngiliz Hayır Cemiyeti adına kaydı ile daha sonra 
Hazine adına tapuya tescili için gerekli işlemlerin ya
pılmasının bildirildiği ve ilgililerce 2805 sayılı yasaya 
göre başvuruda bulunulduğu belirtillmekltddir. 

Yazınız ekleri arasında söz konusu taşınmazın 
hazine .adına tapu'da tesciline ilişkin alınimış mahkeme 
kararı yer almadığından inceleme olanağı bulunma
makla birlikte şayet bu karar kesin karar niteliğinde 
İse uyulması zorunludur. 

Mıa'hlkeme Kararıma bağlı olarak yerine gdfcirilecek 
tapu işlemlerinden sonra söz konusu kaçak ilave ya
pılar işyeri niteliğinde olduğundan 2981 sayılı yasanın 
gecekondulara İlişkin hükümleri dahilinde değerlen
dirilmesi ve yasa uyarınca tapu tahsisi yapıflimıası söz 
konusu olmayacaktır. 

Bilgilerinizi ve anılan yerdeki kaçak yapılara yü
rürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde işlem ya
pılması gerektiği yolunda (Belediyesine duyuruda bu
lunulmasını rica ederim. 

Saikan Adına 
Oya Güngen 
Genel Müdür 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbcmtoğlu' 
nun gerçek işçi ücretlerine ve sendika özgürlüğüne 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/l04) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Balkanı ve Başba

kan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazı
lı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nal'bantoğlu 

Erzurum Mllelrvekili 

IS. 1. (Fabrika ve üretim imalathanelerinde ma
liyet muhasebesi \ıygulamiak suretiyle gerçek mali
yetlerin çıkarılıp bu maliyetlere göre, sermayenin pa
yının ve kârlılığının azaltılmasına yönelik uygulaima-

, ya önem verilerek fabrikalarda çalışanDarm yararına 
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yönlendirilecek gerçek ücretleri saptayıp ve verilebi-
lirliğİni olanaklı kılmayı uyigun bulur musunuz? 

Si 2. (Bu uygulamada reel ve radikal sonuçlara 
varmak için bahse konu fabrika ve imalathanelerde-
ki Türk-ltş Sendikası temslcilerininde maliyet muha
sebesi saptama işlem ekiplerine yer verilmesini uy
igun bulur musunuz?' 

|S. 3, Sendikalların tam çalışma özgürlüğüne ka
vuşmasını sağlamayı uygun buluyor musunuz? Ne 
zaman?. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı! 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 003/1671 

31.8.1984 

Yüce Meclis Başkanlığına 
:Î!İgi: 4.6.1984 gün ve 7/1044336/04592 sayılı ya

zıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun gerçek işçi ücretlerine ve sendika özgürlüğüne 
ilişkin yazılı soru önergesi, .Konunun Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığını ilgilendirmesi nedeniyle anı
lan Bakanlıkça cevaplandırılmış olup ilişikte sunul-
maktjadır. 

ıQereğini müsaadelerine arz ederim. 
Kaya Erdem 

Başbakan Yaırdımcısı 
Devlet Bakanı ve 

T. a 
Çajlışma ve Sosyal- Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 10.7,1984 
Sayı ; 13-0-;629/7319 

Devlet Bakanlığı 
Başbakan Yardımcılığına 

(ÎSayın Kayıa Erdem) 
15.6.1984 tarihli, 016/1759 sayılı yazınız. gı 

Ülkemizdeki fabrika, imalathane, firma ve ben
zeri üretim birimleri, sermaye, üretim teknolojisi, iş
gücü ve üretim kapasitesi, hammadde arzı, pazarla
ma, kredi olanakları, işçi ücretileri, vergi yükümlü
lüğü gibi verimliliği dtkileyen faktörler açısından bü
yük farklılıklar göstermektedirler. Bu farklılıkların 
doğal sonucu olarak da üretim birimleri farklı verim 
artışları sağlamaktadırlar, 

Ürdtim biriminde toplu sözleşme yapmaya yetki
li sendika işletmenin içinde bulunduğu ekonomik ko
şular hakkında bilgi sahibi olduğundan, maliyet mu
hasebesi uygulanması, işletmenin verimliliği, gerçek 

ücretlerin belirlenmesi gibi konular toplu pazarlık 
aşaimasında yetkili senldika ve işveren tarafından 2822 
sayılı Toplu îş (Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 
hükümleri çerçevesince tartışılır. 

Toplu îş Sözleşmesinin yürürlükte olduğu işyer
lerinde, 28211 sayılı Sendikallar Kanununun 35 inci 
maddesi hükmüne göre yetkili sendikaca atanmış 
olan işyeri sendika temsillcileri ve baş temsilci, işye
rinde işçi işveren arasındaki işbirliği ve çalışma ahen
gi ile çalışma 'barışını devam ettirmek, işçilerin hak 
ve menfaatlerini gözefömek, iş kanunları ve toplu iş 
sözleşmelerinde öngörülen çalışma şanolarının uygu
lanmasına yardımcı olmakla görevlidirler. 

(Ülkemizde ekonomik faaiıtyetlari yönlendiren mev
cut hukukî düzende, yasal düzenlemeler dışında eko
nomik faaliyetlefre müdahale mümkün görülmemek
tedir. 

'Ancak, çalışanları korumak amacıyla, 1475 sayılı 
İş Kanununun 33 üncü maddesi ve bu maddeye da
yanılarak çıkarılmış bulunan Asgari Ücret Yönetme
liği hükümleri uyarınca ücretlerin asgari hadleri As
gari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı İe en geç iki 
yılda bir tespit edilmektedir. Asgari Ücret Tespit Ko
misyonu, hükümet işçi ve işveren üçlüsünden oluş
makta, asgari ücreMeri belirlerken anılan yönetmeli
ğin 5 inci maddesinde belirtilen sosyal durumu, eko
nomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, fiilen 
ödenmekte olan ücretlerin genel seyrini ve işkolları-
nın niteliğini göz önünde bulundurmaktadır, 

Bu asgari hadler üzerindeki ücretler ise taraflar 
arasında hizmet akidleri ve toplu İş sözleşmeleri ile 
serbestçe belirienebilmektedir. 

Anayasamızın 52 noi maddesinde anahatlarıyla 
düzenlenen sendikal faaliyetler, 2821 sayılı Sendika
lar Kanunu çerçevesinde sendiKalarca sürdürülmek
tedir. 

Sendikalar Kanununda, sendikaların çalışma öz
gürlüğünü engelleyen herhangi pir hüküm bulunma-
maktadıır. Sendikalar Kanununca belirtilen sendika-
larin yasak f aaliyeltleri tamamen Anayasamızda yer 
alan hükümlere uyigun olarak hazırlanmıştır. Geti
rilmiş bulunan yasaklar sendikaların çalışma özgür
lüğünü kısıtlayıcı nitelikte olmadığı gibi sendikaların 
daha sağlıklı çalışmasını sağlaylcı niteliktedir, 

Sıkıyönetim, olağanüstü hal gibi özel hallerde anı
lan Kanunda belirlenmiş bulunan yasaklara ilave ola
rak bazı yasaklamalar getirilmektedir, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik ©akanı 

Doç. Dr. IMustaf a Kalemli 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, hayat pahalılığı ve tarım ürünleri taban fiyatı
na ilişkin, sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Hüse
yin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/lİd). 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi (Başkanlığıma 
(Aşağıdaki sorularımın Sanayi ye Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru 1. IBültün 'istatistikler, özaıl Hükümetinin 
resmen işe başladığı Ocak 1984'den beri şu 5 ay için
de i(Mayıs sonu itibariyle) fiyatların ortalama % 50 
oranında aktığını ve artmakta devam edeceğini gös
termektedir. Dolayısıyla hayat pahalılığı yurttaşları
mızı ezip (gitmekte olduğuna göre Hükümetin al
makta olduğu önlemleri yanlış ıreçete mildir? 

İSoıru 2. Tâlban fiyatlara gereğince zam yapılma
dığı nedeniyle üretim düşme eğilimi göstermekte daha 
şimdilerden tarım ürünleri ithaline yönelindiğihi de 
görüyoruz. Taban fiyatlarıma gereğince zam uygula
yıp üretimi arttırmak yerine tarım ürünü ithal etme
yi yeğlemek pal)yaltif bir çözüm değil midir? 

Soru 3, Başıboş bırakılan piyasada vurguncu 
esnaf ve tüccarın fiyat oyunları ile, ithalat Ve İhra
catçıların hayalî ihraç vurgunlanyla halkımızı soy
durmamak için ne gibi etkin önlemler alınacaktır? 

Soru 4. «Fiyat (Kontrol Komitesi» görevine de
vam etmekte midir? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 27.7Jİ984 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 23-01MM-2İ22 

Konu : Soru önergesi Bk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
*%Mi: 15.6.1984 tarih ve 7/MI1 /.l392/04856 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbantoğlu'mın, 

Hayat pahalılığı ve tarım ürünleri taban fiyatına iliş
kin yazılı soru önergeleriyle' ilgili cevabımız ilişikte 
arz edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. Cahit Aral 

Erzurum Milletvekili Hitai Nalbantoğlu'nun soru
larına cevaplarımız : -

| Soru 1. — Bütün istatistikleri, özal hükütaeti-
I hin resmen işe başladığı Ocak 1984'ten beri şu 5 ay 
I içinde (Mayıs sonu itibariyle) fiyatların ortalama 
I % 50 oranında arttığımı ve arıtmakta devam edece-
I ğini göstermektedir. Dolayısıyla hayat pahalılığı 
I yurttaşlarımızı ezip gitmekte olduğuna göre hükü-
I metin almalkta olduğu önlemleri yanhş reçete midir? 
I Cevap 1. — Hükümetimiz, 1983'ün son dört ayı 
I nazarı itibare alındığında yıllık \% 62'ye ulaşmış enf-
I lasyon hızına isahip ıbir ekonomi devralmıştır. As-
I lmda % 62 rakamı, 1983 yılında yapılması şart ol-
I duğu halde zamanın hükümeti tarafından1 ıgerçekleş-
I fiirilmeyen fiyat ayarlamalarının yapılmamış olması 
I bakımından % 62 üzerinde seyreden bir enflasyonu 
I devralmış olduğumuzu göstermektedir. 

I Hükümetimizin 1983 yılında yapılması gereken 
I fiyat ayarlamalarını bu yıl yapmak zorunda kal-
I masına rağmen 1984'ün ilik yarısında enflasyonu yıl-
I lık % 52 civarına çekmiş olması başarı sayılmalı-
I dıiTi 

Enflasyonun yurttaşlarımızı ezdiği bir gerçektir. 
I Ancak, hükümetimiz enflasyonla mücadelede karar-
I lııdır. Kararlı mücadelemiz meyvelerini vermeye baş-
I lamıştır. Nitekim resmî Ikur ile serbest piyasa aria-
I sında % 23 - 25 civarında seyreden dolar değer far-
I ki bugün % 0,1 - 0,3'lere düşmüştür. İçinde bulun-
I duğumuz Temmuz ayında da, fiyatlar düşmeye baş-
I lamıştır. Bu yılın son üç ayında enflasyonun i% 25'in 
I altına düşeceğini beklemekteyiz. 

I Soru 2. — Taban fiyatları gereğince zam yapıl-
I madiği nedeniyle üretim düşme eğilimi göstermekte 
I daha şimdilerden tarım ürünleri ithaline yöneMndi-
I ğini de görüyoruz. Taban fiyatlarına gereğince zam 
I uygulayıp üretimi artırmak yerine tarım ürünü it-
I hal etmeyi yeğlemek palyatif bir çözüm değil midir? 
I Cevap 2. — Bakanlığımıza bağlı tarım satış 
I kooperatifleri birlikleri aracılığı ile üreticiden devlet 
I adına satın alınan tarımsal ürünler, pamuk ayçi-
I çeği, kuru üzüm, kuru inair, fındık, soya gibi ürün-
I lerdir. 
I Bunlardan yalnızca ayçiçeğinden elde olunan yağ, 
I tüketimi karşılamadığından, hamyağ olarak ithali 
I yapılmalktadıır. Soya hariç diğerleri ithal etmek bir 
I yana, başlıca ihraç ürünlerimizi teşkil etmektedirler. 
I Bu ürünlerin alım fiyatları arasında parite den-
I gesi mevcuttur. Fiyat yoluyla bu dengenin bozulma-
I sı halinde, bazı ürünler aleyhine gelişmeler olabile-
I ce!ktü\ örneğin ayçiçeği alım fiyatının buğday ile 
| paritesi 2,02 ile 3,02 arasında değişmektedir. 
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Ayçiçeği taban fiyatının, ekimi teşvik amacıyla 
yükseltilrnesi, hububat ve pamuk gibi önemli ürün
lerde üretim azalmasına sebep olacaktır. 

Bu sebeple, ayçiçeği için yeni elkim alanları ve 
birim alanlardan alman ürün verimimin artırılması 
çarelerinin aranması gerekmektedir. -Nitekim, 1984 
yılı için Trakyabirlikçe toplam 4,102 ton yerli anaç 
(kademede tohumluk temin edilerek üreticilere dağı
tıldığı gibi, Ünilever Şirketi tarafından 79,5 ton, 
Trakyabirlikçe de 35 ton ayçiçeği tohumu ithal edil
miş ve üreticilere intikal ettirilerek ekimi sağlan
mıştır. 

Böylece verirride % 20 civarında bir artış beklen
mektedir. 

Gelecek sene için, Şeker Şirketi de devreye so
kulmak suretiyle, uygun bölgelerde ayçiçeği ekimi 
teşvik edilecektir^, 

Bu tedtb'irlerle, bir - iki yıl içerisinde yağ açığı
mızın giderileceği ıtahmin edilmektedir. Taban fiyat
ları köylümüzün, müstahsilimizin memnun olacağı 
seviyededir. 

Soru 3. — Başıboş bırakılan piyasada vurguncu 
esnaf ve tüccarın fiyat oyunları ife, ithalat ve ihra
catçıların hayalî ihraç vurgunlarıyla halkımızı soy
durmamak için ne gibi etkin önlemler alınacaktır? 

Cevap 3. — Bilindiği üzere hükümetimiz serbest 
piyasa ekonomisi tatbikatı içindedir. Ayçiçeği yağı 
misalinde de görüldüğü üzere vurgun yapmak kas-
dıyla suni darlık ve fiyat artırma yoluna giden tüc
carın niyeti derhal ithal kapıları açılarak piyasa re
kabet ortamlına çekilmekte ve normal fiyat dengesi 
temin edilmektedir. 

Hayalî ithalat ve ihracat yapan varsa, hükümeti
miz zamanında bunu tespit etmek mliimfcün hale gel
miştir. Bunun kontrolü bilgisayarlarla yapılmaktadır. 
Hayalî ithalat ve ihracat yapanlar kendilerini kanu
nun pençesinden kurtaramazlar. 

Soru 4. — Fiyat kontrol1 komitesi görevine devam 
etmekte midir? 

Cevap 4. — «Fiyat kontrol komitesi» 24 Ocak 
1980 kararlarıyla kaldırılmıştır. Piyasayı etkin kont
rol altında tutmak için bakanlığımızca hazırlanmak
ta olan «Tüketiciyi koruma hakkında» ki kanun ta
sarısı hazırlıkları son aşamasına gelmiştir, özel hal
lerin açılması hakkındaki kanunun tatbiki de piya
sada suni fiyat artışlarını önleyici tedbirlerden bir 
düğeri olmaktadır. 
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Ayrıca ithalat kapısının açık tutulması fazla ka
zanç peşinde koşanların oyunlarını bozmada önemli 
bir etken olmaktadır. 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, bazı belediye başkanlarının ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına İçişleri Ba
kanı Ali Tanrıyar'm yazılı cevabı (7/122) 

25 Haziran 1984 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarım
la arz ederim. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul Milletvekili 

Yerel seçimlerden sonra toplanan belediye mec
lisleri bilindliği üzere ilik liş olarak seçimle işbaşına 
gelen belediye başkan ve Meclis üyelerinin maaş, yol
luk ve hakki huzurlarını artırma eylemi ile işe baş
lamışlardır. 

1. Giderek kontroldan çıkmış sınırsız enflasyon 
artışı karşısında asgarî ücretle dahi dş bulamayan, 
geçim sıkıntısı 'yüzünden bunalıma düşerek intihar 
eden vatandaşların sayısı gün geçtikçe artan ülke
mizde il, iüçe ve kasaba belediyelerinde bile 300 000 
TL. 400 000 TL. net hatta, milyonlara yaklaşan be
lediye başkanlıkları maaş tespitlerini doğru buluyor 
musunuz? 

2. Bir kamu görevi olan bu makamlarda böyle
si sorumsuz bir maaş artırma yarışı diğer kamu görev
lileri arasında eşitsizMk ve laldaleMzlik yaratmıyor 
mu? 

Geçim sıkıntısı içinde kıvranan yoksul tüketici 
vatandaşları koruma görevi üstlenen belediyecilerin 
önce kendilerini kollama eylemine geçmiş bulunma
ları karşısında Hükümet ne düşünmektedir? 

4. Belediye meclislerinin yetkileri böylesine sınır
sız kullanılabilir mü? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24.7.1984 

Ma'h. îd. Gn. Md. 
Şb. 'Md. ATE/TE-1984-27469 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Tüıkiya Büyük Milleti Mecli'sıi 'Başkanlığına 
l%i : a) T;B.M.M. Başkanlığının 27.6.1984 ta

rihli ve 05228 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 29.6.1984 tarihli ve K.K.T.D. 

18/106-244/04995 sayılı yazısı. 
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İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün Sa
yın Başbakana yönelttiği ve Sayın Başbakanın tara
fımdan cevap verilmesini tensip ettikleri yazılı soru. 
önergesine verilen cevap metninden bir örnek ilişikte 
sunulmuştur. 

Bıiîgi ve gereğini arz ederim, 
Ör. Ali Tanrıyar 

İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 7.11.1984 

Man. İd. Gn, (Md, 
Şb, Md. ATE/TE/1984-27451 

Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı. 

Sayın 
Feridun Şalkir Öğünç 
İstanbul Milletvekili 

T.B.MİM. Başkanlığına vermiş olduğunuz beledi
ye başkan ödenekleri ile ilgili 25.6.1984 tarihli yazılı 
soru önergeniz incelenmiştir. 

(Belediye (başkanları seçimle göreve geldiklerinden, 
devlet memuru sayılmamaktadırlar. Bu nedenle de 
gördükleri hizmet (karşılığında aldıkları para da maaş 
veya ücret ollmayıp ayrı özelliği olan bir ödenektir. 

'Mevzuatımızda 'başkan ödeneMerinin nasıl tespit 
edileceği, miktarının ne olacağı hakkında bir kayıt 
ve hüküm bulunmamaktadır. Uygulamada başkan 
Ödenekleri belediyenin en üst derecede karar organı 
olan, belediye meclislerince tespit ve tayin edflegel-
mdktedİr. 

Bakanlığımızın, belediye 'başkan ödeneklerinin tes
pitinde herhangi bir yetkisi bulunmadığından, bele
diye medislerince kaıariaştırılan ödeneklerin artırıl
ması veya azaltılması doğrultusunda bir tasarrufta 
bulunması ımümkün olmamaktadır. 

Ancak, Bakanliğımızca yeniden hazırlanan ve 
pek yakın bir gelecökte Başbakanlığa sunulacak olan 
«Belediye Kanunu Tasarısı» nida, belediye başkan 
ödeneklerini belirli ilke ve ölçülere bağlayan hü
kümlere yer verilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
•Dr. A l Tanrıyar 

îçişleri Bakanı 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkemin, ekmek 
fiyatlarına ilişkin sorusu ve îçişleri [Bakanı Ali Tan-
rtyar'in yazılı cevabı (7/123) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Reşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 

Yeni mahsul buğdayın piyasaya çıkması üzerine 
ekmeklik unun çuvalının 500 liraya kadar düşüş gös
terdiği bilemektedir. 

Bu nedenle Gaziantep'te ekmek fiyatları düşürül
müştür. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük 
kentlerde un fiyatının düşmesine karşın ekmek fiyat
larının düşürülmemeslinlin sebebi nedir?. 

Zamanında fiyat düşürülmemesi sonucu halkın ce
binden çıkan paranın tutarı ne kadardır?. 

Un fiyatları yükseldiğinde ekmek fiyatlarını yük
selten fırıncılardan, fiyatların düşmesi üzerine ek
mek fiyatının düşürülmesini isteyenler olmuş mudur?. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı, 10.8.1984 

Mah. îd. Gn. Md, 
Şb. Md. ATE/TE/1984-27513 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiyo Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
28.6.1984 gün KK.DJB. 7/123-1533/05275 sayılı yazı
sı. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ya
zılı soru önergesine verilen cevabın bir sureti ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Ali Tanrıyar 

İçişleri Bakanı 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 2.8.1984 
Mah. İd. Gn. Md. 

Şb. Md. ATE/TE/1984-27503 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı. 

Sayın 
Reşit Ülker 

İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. Başkanlığına vermiş olduğunuz ekmek 
fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergeniz incelenmiştir. 

Ekmek fiyat ve ağırlıkları, 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 15 inci maddesinin 43 üncü bendi gere
ğince Belediyelerce belirlenmektedir. 
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Un fabrikaları ve değirmenlerin Toprak Mahsûl
leri Ofisinden veya serbest piyasadan temin ettikleri 
ekmeklik buğday fiyatları esas alınmak suretiyle bir 
çuval un satış 'bedeli üzerine fırıncıların; işçilik üc
reti, genel imal giderleri ile fırıncı 'kârı eklenmek su
retiyle ekmek fiyatları hesaplanmaktadır. 

Beldeler arasındaki coğrafî, ekonomik ve ticarî 
farklılıklar sebebiyle de ekmelk fiyat ve ağırlıkları 
değişkenlik göstermektedir. 

Bilgilerinizi rica edbriim. 
Dr, Alii Tanrıyar 

Bakan 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Natbantoğlu'nun, 
Erzurum'da mahallî gazetelerde yayımlanan bir usul
süzlük iddiasına ilişkin sorusu ye Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanı H, Hüsnü Doğm'ın yazılı cevabı 
(71124) 

Tünk'îyo Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim., 

(Saygılarımla. 
Hilmi Naltoantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Erzurum İli mahallî gazetelerinden Aziziye Posta
sı ve Milletin Sesi gazetelerinde Erzurum YSE Böl
ge Müdürü hakkında çıkan usulsüzlük iddiaları ne
deniyle konuyu yerinde tetkik veya tahkik ettirmeyi 
uygun bulur musunuz?. 

T.C. 
Tarım Orman Ve Köy İşleri 16.7.1984 

Bakanlığı 
özel Kalem 'Müdürlüğü 

Sayı : öKM-2-1267 
(Konu Yazılı Soru önergesi. 

Tütkiya Büyük Millet Meclisi, Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. K.K.T.D. Başkanlığının 29 Ha
ziran 1984 tarih ve 7/124-1530/05376 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekilli (Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen «Erzurum'da mahallî ga
zetelerde yayımlanan bir usulsüzlük iddiası» hakkın
daki yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edil
mektedir.: 

Arz ederim.. 
H.; Hüsnü Doğan 

Bakan 
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Erzurum 'Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlü'nun 
Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

(Soru : Erzurum îl'i mahallî gazetelerinden Azizi
ye Postası ve Milletin Sesi gazetelerinde Erzurum 
Yol Su Elektrik Bölge Müdürü hakkında çikan usul
süzlük iddiaları nedeniyle konuyu yerinde tetkik ve
ya tahkik ettirmeyi uygun 'bulur musunuz?. 

Cevap : Konunun, mahallinde tetkiki tarafımdan 
uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Bakan 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Natbantoğlu'nun, 
milletvekillerinin tedavi giderlerine ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin 
Karaduman'ın yazılı cevabı (7/125) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınızca yazılı ola
rak cevaplandırılimasını arz ve rica ederim. 

(Saygılarımla. 
Hilmi Nalbanıtoğlu 

'Erzurum Milletvekili 

6 Kasım 1983 Genel Seçimlerinden sonra teşek
kül eden Parlamentoda, milletvekillerinirı, Mollet Mec
lisi Talbibliğince muayene ve ilaçları için yapılan sarf
ların aylar itibarıyla üsteler halinde bildirilmesini arz 
ve rica ederim. (30 Haziran 1984'e kadar) 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı 24.7.1984 
Genel 'Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 
KAN. KAR. MD 

Sayı : 7/125 - 1539 

Sayın Hiümıi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Başkanlığımıza yönelttiğiniz 27.6.1984 tarihli yazı
lı soru önergenize konu edilen milletvekillerinin te
davi giderlerine ilişkin liste ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Necmettin Kanaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve bakmakta yükümlü oldukları kişilerin aylara göre 
ilaç ve tedavi giderleri 

Tarih 

Kasım 1983 
Aralık 1983 
Ocak 1984 
Şubalt 1984 
Mart 1984 
Nisan 1984 
Mayıs 1984 
Haziran 1984 

Toplam 

İlaç Giderleri 
TL. 

15.400 
150.960 
211.800 
288.499 
308.il 63 
379.715 
559.581ı 
529.700 

2.443.818 

Diş Tedavi 
Giderleri 

TL. 

— 
— 

211.-935 
1.3H1.695 

938.555 
1.606.045 
2.389.393 
5.183.670 

11.641.293 

Diğer Tedavi 
Giderleri TL. 

— 
— 

192.122 
900.712 

1,193.723 
1.316.562 
2.045.809 
2.266.519 

7.915.447 

Toplam TL. 

15.400 
150.960 
615.857 

2.500.906 
2.440.441 
3.302.322 
4.994.783 
7.979,889 

22.000.553 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Çivil - Turnasuyu mevkiinde çekilecek telefon kab
losuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazvlı cevabı (71126) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ordu'da yayımlanan TRİBÜN gazetesi, 8 Haziranı 
1984 günlü sayısında Civil - Turnasuyu meVküne ve
rilecek 400 albonelik telefon kablosu için vatandaştan/ 
16 milyon TL. toplanmasının istendiğinden bahset
mektedir. 

Telefon başına vatandaştan hizmet öncesi istenen 
kırkarbin liranın kanunî gerekçesinin ne olduğu bili
nememektedir. 

1. — Böyle bir talebin PTT idaresince yapılıp ya
pılmadığının, 

2. — iEğer böyle bir talep var ise 'bunun kanunî 
gerekçesinin ne o'lıduğunun, 

Ulaştırma 'Bakanı ıSayurr Veysel Atasoy tarafın
dan yazılı olarak bildirilmesini arz ^ederim. 

Saygılarımla. 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu Milletvekili 

T. C, 
Ulaştırma Bakanlığı 26.7.1984 

Haberleşme Daiiresi Başkanlığı 
HBD : 12806/T-72 - 2700 - 14751 
Konu : Yazıl Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 

İLGİ : 29 Haziran 1984 gün ve K.K.D. Bşk,lığı 
7/H26 - 1540/05295 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Sayın Hüseyin Avni Sağesen ta
rafından TBMM ıBaşJkanlığına verilen ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesin
de Ordu Civil-Turnasuyu Mevkiine çekilecek 400 abo
nelik telefon kaibtosu için vatandaştan hizmet öncesi 
istenen telefon başına 40.000'er liranın kanunî gerek
çesinin ne olduğu bilinmediği açıklanarak, 

1. Böyle bir talebin PTT İdaresince yapılıp ya
pılmadığının tespiti, 

2. Eğer böyle bir talep var ise bunun kanunî 
gerekçesinin ne olduğu 'istenmektedir. 

iBu konu ile ilgili olarak, Ordu S.S. "2 nci Küçük 
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı, Başkan 
Rahmi Şahin imzası ile Ordu PTT Müdürlüğüne 
muhatap, 16.7;1982 tarih ve 233 «ayılı yazısında 
Kooperatiflerin Melet Kenarında Soya Sapağı karşı
sındaki arsaları üzerine 348 işyerinden ibaret sıite 
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inşaatına »başlandığı ve Sanayi Sitesinin 1984 yılı 
sonunda hizmete konulması ile çevre ihtiyaçları ile 
hirlikte 500 hat kapasiteli ıbir telefon şebekesinin ge
rekli olduğunu bildirmiştir. 

Sanayi Sitesinin inşa olunduğu Civil Irmağı Turna 
Suyu Mevkii Ordu Merkezine 5 ilâ 6 km. mesafede 
olup, 'burada PTT'nin Şehiriçi Telefon dağıtım şe
bekesi bulunmamaktadır. 

Adı ıgeçen kooperatifin bu müracaatı üzerine ile
ride vaki olacak telefon tesis ve nakil taleplerini de 
karşılamak üzere söz konusu mahal için PTT'ce 600 
kapasitelik özel Ibir şebeke projesi hazırlanmıştır. 

1982 Yılı birim fiyatlarına göre 33.000.000 TL. 
Birinci Keşif bedelli söz konusu projenin uygulanabil
mesi için bir protokol yapılarak proje maliyetinin! 
% 50'sinin avans olarak alınması gerektiği ilgili 
Kooperatif Başkanlığına Ordu PTT Merkez Müdür
lüğü tarafından 10.10.1983 tarih ve 2414 sayılı yazı 
ile bildirilmiştir. 

' Ancak bugüne kadar söz konusu kooperatif Baş-
kanlığınca ilgili PTT Müdürlüğüne herhangi bir öde
me yapılmadığı giıbi PTT ile bir protokol da düzen
lenmemiştir. 

Ülkemiz Haberleşme şebekesi yatırım imkânları 
ve ihtiyaçlar dikkate alınmak 'suretiyle yıllık program
lara uygun olaralk genişletilmektedir. PTT'nin sınırlı 
yatırım imkân ve kaynaklarına rağmen ülkemizde hızlı 
sanayileşmeye destek olmak maksadıyla programlar
da yer almayan ve kısa zamanda şebekemin ulaşjtırı-
lamayacağı toplu yerleşim bölgelerine özel proje ya
pılmak ve bedeli ilgili kuruluşlardan alınmak suretiy
le öncelikle haberleşme hizmeti götürülmektedir. 

iOrdu S.S. 2 nci Küçük Sanayi Sitesinin haber
leşme ihtiyaçlarının öncelikle karşılanmasında da aynı 
yol izlenmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklandığı üzere talep sahibi S.S. 2 nci 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına 
bu özel projenin uygulanabilmesi için bir protokol 
tanzimi ve protokol çerçevesi içerisinde ödemelerin ya
pılması gerektiği bildirilmiş olup, ayrıca kooperatif 
üyelerinden veya taraf olmayan şahıslardan gerek) 
avans niteliğinde gerekse peşin ödeme adı altında 
herhangi bir ücret talep edilmemiştir. 

'Bu tip uygulamalar 6145 sayılı PTT işletmesi Ku
ruluş Kanununun lil inci maddesinde yer alan «PTT 
ve Müesseselerinin yapacağı iş ve hizmetler karşılı
ğında alacağı ücretler, tarifelerle tespit olunur. İş ve 
hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağlanamaya-
cak hususlarda PTT özel anlaşmalar yapmaya ve üc

retler tespitine yetkilidir.» ve PTT İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Kuruluşu Hakkımda 10.il 0.1983 gün ve 120 
sayılı KlHK'nin 17/5 maddesinde yer alam «Kuruluş, 
bazı hizmetler içim avans ve depozito almaya, iş ve 
hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağlanmayacak 
hallerde özel anlaşmalar yapmaya ve ücretler tespit 
etmeye yetkilidir» hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nafbantoğlu'nun, 

Erzurum İlinde İmar ve İskân Bakanlığınca yaptırı
lan konutların tahliyesine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Ali Tanrıyar'ın yazılı cevabı (7/128) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Erzurum İli Aziziye Mahallesi Gazanbar Sokakta 

evvelce İmar - İskân Bakanlığı tarafından yaptırılmış 
olup, belediyeye devredilen 16 blokta 160 dairelik sos
yal halk konutları Erzurum'da gecekondusu yıkılan
lara kiralanmış iken bu kere 3016 sayılı Yasa gereğin
ce bu konutlarda oturmakta olan kiracılara satılması 
gerekirken belediye tarafından bakım ve onarımları 
yapılacağı nedeniyle tahliye edilmesi için 18.6.1984 ta
rihinde kiracılara tebligat yapılmıştır. , 

Soru 1. — Belediyenin bu kanunsuz tasarrufunu 
durdurmayı uygun bulur musunuz? 

Soru 2. — Bu konutların satışı yapıldıktan sonra 
bakım ve onarımlarının sakinleri olan alıcılar tarafın
dan yapılması ve zaten konut fıkdanı olan Erzurum'da 
bir de 160 ailenin sokağa dökülmesi gibi bir afet ya
ratılmasına olanak verilmemesini uygun bulmaz mısı
nız? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Mahallî idareler Genel 
Müdürlüğü 

Şb. Md. : ILIŞKIILER.523(84). 3.7.1984 
26/22734 

Konu : Afet konutları. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : a) 6.7.1984 gün ve 7/128-1549/05333 sayılı 

yazınız. 
b) 12.7.1984 gün ve 523(84)26/22449 sayılı yazı

mız. 
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Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan makamınıza sunulan ve gereği için Bakanlığımıza 
iletilen, afet konutları hakkındaki önerge üzerine Er
zurum Valiliğinden alınan 16.7.1984 gün ve Bayındır
lık Md. B. 25/03/3765 sayılı yazıda; 

Merkez Belediyesince Gazanbar semtinde, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığından 1975 yılında 22 050 000 
TL. kredi alınarak 15 blok 150 daireli kiralık konut 
yapıldığı, 150 daireli konutlar 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin 
b fıkrası ikinci bendi uyarınca gecekondusu yıkılanlar
dan kendilerine arsa tahsis edilmiş olanlara konutu 
yapılıncaya kadar kiralık olarak tahsis edildiği, ko
nutlarını yapma süresi önce 2 yıl olarak tespit edildiği 
ve daha sonra bu sürenin 5 yıla çıkarıldığı, belediye
since 775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yö
netmeliğinin 50 nci maddesi uyarınca çıkarma işlem
lerine başlanılmış olup, halen bu konutlarda oturan 115 
aileden 90 adedinin 5 yılını doldurduğu, 25 adedi ise 
mukavele hükümlerinde belirtilen esaslara uymayıp ko
nutları tahrip ettiklerinden mahkemeden tahliye kararı 
alındığı belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Ali Tanrıyar 

Bakan 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, As
lantaş Barajı sağ sahil şeridinde yapılması planlanan 
tesislere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Cemal Büyükbaş'in yazılı cevabı (7/129) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı Sayın Cemal Büyükbaş tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

23.6.1984 
Cüneyt Canver 

Adana Milletvekili 

1. Çukurova'da bulunan Aslantaş Barajının sağ 
sahil sahasını sulayacak olan Hamite Tüneli ne za
man açılacaktır? Şimdiye kadar açılmamış olmasının 
özel bir nedeni var mıdır? 

2. Aslantaş Barajının sağ sahil sulama sahası için
de bulunan ve 90 000 dekar olan çok verimli arazinin 
pompajla sulanması için yapılan proje ne zaman ihale 
edilecektir? 

3. Sağ sahil şeridinde yapılması planlanan ve pro
jeleri hazırlanan bu tesislerin bugüne kadar yapılması 
neden geciktirilmiş veya, geciktirilmektedir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Ankara 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Sayı : 164-En. D. Bşk. 056/06 

9075 70632 

13 Temmuz 1984 

Konu : Adana Milletvekili Cüneyt Can
ver'in yazılı soru önergesi 

T, B. M. M. Başkanlığına 
İlgi : 6.7.1984 tarih ve 7/129-1558/05378 sayılı ya

zınız. 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in Aslantaş Ba

rajı sağ sahil şeridinde yapılması planlanan tesislere 
ilişkin yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar aşa
ğıya çıkarılmıştır. 

1. Ceyhan - Aslantaş I inci Merhale Projesi Cey
han Aslantaş Barajı ve sulama şebekesi ile Ceyhan 
Nehrinin sağ ve sol sahillerinde 100 000 Ha. sahanın 
cazibe ile sulanması,. 569 milyon kWh. enerji üretil
mesi ve sulama sahasının Ceyhan Nehri taşkınların
dan korunmasına matuf çok maksatlı bir projedir. Sağ 
sahil anakanalı ve sulama şebekesindeki inşaatlar bü
yük ölçüde tamamlanmış olup sözkonusu anakanal 
üzerinde 1 280 metre uzunluk ve 4.60 metre çaplı 
Hemite Tüneli güzergâhında önemli jeolojik problem
ler ile karşılaşılmıştır. Bu yıl içerisinde inşaat ikmal 
edilerek 1985 yılı sulama mevsimine su verilecek du
ruma getirilecektir. 

2. Ceyhan - Aslantaş I inci Merhale Projesi, sol 
ve sağ sahil anakanalları altında kalan ve pompaja ih
tiyaç göstermeyen sahaların sulanmasını kapsamakta
dır. 

Gerek sağ ve gerekse sol anakanalların üstünde 
kalan sahaların pompajla sulanması, bütçe imkânları
na göre önümüzdeki yıllarda ele alınacaktır. 

3. Ceyhan - Aslantaş Projesinde, herhangi bir 
enerji kullanımına ihtiyaç göstermediğinden, cazibe 
sulamaları öncelik kazanmış ve bu nedenle, pompaj 
sulamalarının bilahara ele alınması programlanmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Bakan 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
köy yolları inşa alanına giren arazilerin kamulaştırıl
masına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/130) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica. ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Köy yollarının yeniden yapımında yol güzergâhın
da yol geçme alanındaki tapulu ya da tapusuz köylü 
tarla, bahçe ve arazisinden köylünün rızası hilafına 
yol geçirilmeyip yol inşası yapılamayacağına göre kıy
metli köy arazilerinde bu hal ihtilaflara da sebep olup 
köy yolu inşaatlarının aksadığı malumlarınızdır. 

Bu gibi hallerde veya genellikle bu söze konu yol 
inşa alanına giren arazilerin gerektiğinde istimlaki için 
bir yasa ve ödenek teşkilini uygun bulur musunuz? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân 30 Temmuz 1984 

Bakanlığı 
Karayolları Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : 05-Kam. F. H. Md. 

676-Genel/2845 

Konu : Köy yollarının yapımı sırasında 
yola rastlayan taşınmazların da 
kamulaştırılacağı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Bila tarih ve 7/130-1561/05407 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Başkanlığınıza verilmiş bulunan önergenin Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığınca cevaplandırılması iste-
nen : 

Köy yollarının inşaatı sırasında yol inşaat alanına 
giren arazilerin gerektiğinde kamulaştırılması için bir 
yaşa ve ödenek teşkilini uygun bulur musunuz? ifa
desini kapsayan önerge metni incelenmiştir. 

1. Köy yollarının onarım ve inşaatları Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılmakta 
olup, Bakanlığımı ilgilendiren bir konu değildir. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 46 ncı mad
desinde; kamu yararının gerektirdiği hallerde, Devlet 
ve kamu tüzelkişileri, karşılıklarını peşin ödemek şar

tıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları 2942 
»ayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırabil-
mekledirler. 

3. İlgili Bakanlıkça, köy yollarının kamulaştırıl
ması için gerekli görülen ödenek bütçede ayrılmak su
retiyle köy yollarında da inşaat sahasına rastlayan ta
şınmaz mallar kamulaştırıla'bilir. 

Saygılarımla arz ederim. 

I. Safa Giray 
Bakan 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, köy konutlarına iskân için fon oluşturulmasına 
ilişkin Bayındırlık ve tskân ve Maliye ve Gümrük ba
kanlarından sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Vu
ral Arıkan'ın yazılı cevabı (7/131) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka
nı ve Maliye ve Gümrük Bakam tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. — Türkiyemizde 80 milyon küçük baş, 
20 milyon kadar da büyük Ibaş hayvan olduğuna göre; 
küçük baş hayvanlardan 100 TL. büyük baş hayvan
lardan 200 TL. bir vergi alınmak suretiyle bir fon 
teşkil edip bu fonda her yıl toplanacak parayı köy 
konutlarımı sıhhî ve modern şekilde bir proje uya
rınca harçlı duvar ve betonarme kolon ve hatıllı, 
çatık yapmak için «KENDİ EVtNt KENDİN YAP» 
metodu uygulamasıyla yenilemek ve «Çamur harç -
Yuvarlak taşlı» köy konutlarını yenilemek köy konut
larının ıslahı için kullanmayı uygun bulur musunuz? 

Soru 2. — Bu suretle yılda 12 milyar TL. civarın
da bir klöy konutları yenileme programı uygulamayı 
yararlı bulmaz mısınız? 

Soru 3. — Bu uygulama için Çimento, kereste, 
demir, saç, çivi gibi inşaat malzemesini tahsis ola
rak vermekle beraber, sökülecek eski demode köy 
yapılarından çıkacak kerestenin çürük olanlarını yakıt 
olarak kullanma veya piyasaya intikalini uygun ve 
yararlı 'bulur muşunuza. 
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T. C. I 
Maliye ve Oümriük Bakanlığı 

Btîtçe ve Malî Kontrol 6.8.1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: BÜMIKO-MK-1941449047/22443 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu tarafın

dan Başkanlığınıza sunulan ve cevaplandırılmak üzere I 
Başbakanlığın 12,7.1984 tarih ve K.K.T.D. 1*8/106-
252/05093 sayılı yazısı ile Bakanlığıma gönderiden 
önerge incelendi. I 

Modern vergicilikte tarım sektörü önemini kaybet
mekte olup, özellikle fiskal yönden, bu sektörden 
sağlanan hâsılat diğer gelir kategorilerine nazaran geri 
kalmaktadır. Bu Malî olayın nedenlerini, bir yandan . 
modern vergi sisteminin kompozdsyonıTve vergi tekni-
ğindeki gelişmeler diğer yandan daha ziyade küçük 
işletmeye dayanan tarım ekonomisinin dağınıklığı, ya
rıcılık ve ortakçılığın yaygın bulunması işletmelerin ve 
işletme sahiplerinin kesinlikle tespit edilememesi gibi 
tarım ekonomisinin kendine özgü şartlarında aramak 
gerekir. 

(Bu nedenledir ki modern vergicilik anlayışıyla 
bağdaşmayan ve yürürlükte bulunduğu tarihlerde dahi 
uygulaması tam olarak yapılamayan tarım ürünlerin- l 
den alman Aşar, 1925 yılında 522 sayılı Kanunla; 
yine Türkiye sınırları içerisinde bulunan koyun, kıl 
keçisi, merinos koyunu, «tiftik keçisi, sığır, alt, eşek, I 
manda, deve ve domuzlardan hayvan başına alınan 
hayvanlar vergisine ilişkin 20.1,1936 tarih ve 2897 sa
yılı Hayvanlar Vergisi Kanunu da 311.12.19316 itarih ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldı-
rılmışjtır. 

Yazılı soru önergesinin 1 işaretli bölümünde belir
tildiği şekilde uygulamaya geçilmesinin modern vergi
cilik anlayışı ile bağdaşmadığı için yürürlükten kaldı
rılan Aşar ve Hayvanlar Vergilerinin yeniden ihyası I 
anlamına geleceği açıktır. 

Kaldıki 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
31.12.198(1 tarih ve 2574 sayılı Kanunla değişik 94 
üncü maddesinin 12 nci bendi ve 105 inci maddesi 
gereğince çiftçilerden satın alınan ziraî mahsullerin 
alış bedelleri üzerinden, büyük ve küçük baş hayvan
lar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı 
mahsulleri için yapılan ödemelerden % 2. diğer ziraî 
mahsuller için yapılan ödemelerden % 5 oranında J 
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gelir vergisi teVkifatı yapılmak suretiyle ziraî mah-, 
sullerin ve bu meyanda küçük ve büyük baş hayvan
lar ile bunların mahsullerinin vergilendirilmesi yolu
na gidilmiştir. 

Ayrıca, 8,6,1971 gün ve 13859 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan 2510 sayılı iskân Kanununa ek 1306 
asyılı Kanunla Özel iskân Fonu kurulmuş olup, 
kaynakları belirtilmiştir. Sözü edilen Kanunun 44 
üncü maddesinin (A) bendinde, köylerde kendi evini 
yapana yardım amacıyla anılan fondan kredi açılabi
leceği ve kredi şartları miktarı ve süresi belirtilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığından alınan 
bilgiye göre, bu amaçla son beş yıl içinde, 1979 yı
lında 77.424.228, TL., 1984 yılında 298.227.986.- TL., 
1981 yılında 443.673.636.- TL., 1982 yılında 
654,861.500.- TL., 1983 yılında 300.822.400.- TL, ol
mak üzere ceman 1.775.009.750.- TL, kredi verilmiştir. 

Bu nedenle, köy konutlarının İslahı için yeni bir 
fon oluşturulması yerine, var olan özel iskân fonunun 
işlerliğinin artırılması, daha verimli ve yaygın hale 
getirilmesinin uygun olacağı görüşü benimsenmek
tedir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Vural Arıkan 

Maliye ve Gümırük Bakanı 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun özel sektörce işletilen yemekli ve yataklı vagon
lara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy'un yazılı cevabı (71132) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki siorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
•ve rica ederim. 

Saygıları'mda. 
Hilmi Naibantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Mehmetçik Treni de dahil kaç adet tre
nin yataklı veya yemekli vagon veya resiforanları özel 
sektör tarafından işlâtilmektddir? 

Soru 2. örneğin ROMTAŞ yemekli vagonlar iş
letmesi AŞ. ne kaç 'adet trenin restoran işletmesi kaç 
tarihinden beri hangi koşullarla verillm'iştir? 

Soru 3. Bu ROMTAŞ Şirketinin ortakları kim
lerden ibarettir? Şimdiki statüleri bakımından Dev
letten resmen iş almış olmaları anayasal sakınca ya
ratmış mıdır? **"' 
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Soru 4. Söze konu restoran larin gerek yiyecek -
içecek fiyatları gerekse temizliği ve gerekse işçileri
nin sigortalı olup olmadığı idarece kontrol edilmekte 
inidir? 

TC 
Ulaştırma 'Bakanlığı 10.8.1984 

Özel Kafilem Müdürlüğü 
ÖKM : 2149 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
nın 7/132-1563/05409 sayılı yazıları. 

(Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanitoğlu'nun özel 
sektörce işletilen yemekli ve yataklı vagonlara ilişkin 
yazdı soru önergesi ile ilgili cevap metni ekte sunul
muştur. 

Gereği için arz ederim. 

Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesi Cevapları : 

1. 18.7.1984 tarihi itibariyle: 
a) Ankara-Kars arasında sefer eden Doğu Eksp

resi, 
b) Ankara H. Paşa arasında sefer eden Boğaziçi 

Ekspresi, 

c) Ankara-H. Paşa arasında sefer eden gündüz 
ve gece Mavi Trenler, 

d) Ankara-İzmir arasında sefer eden izmir Eksp
resi, 

e) Ankara-lzmir arasında sefer elden Ege Ekspresi, 
f) H. Paşa-Gaziantep arasında sefer eden Toros 

Ekspresti, 

g) Ankara-Kuritalan ve Tatvan arasımda sefer 
eden Güney-Vangödü Ekspresi, 

h) Ankara-Kars arasında sefer eden Mehmetçik 
Ekspresi, 

Teşkilatlarında bulunan yemekli vagonlar ROM-
TAŞ YEMEKLİ VAGONLARI Anonim Şirketince 
işletilmektedir. Özel sektör tarafından işletilen yataklı 
vagon mevcut değildir. 

2. Birinci maddede sayılan trenlerden Doğu Eksp
resi, Boğaziçi Ekspresi ile gündüz ve gece Mavi Tren
lerinde mevcut yemekli vagonların işletilmesi iç piya
sadan kapalı zarf yöntemi ile yapılarak artırmaya ait 

şartnameye göre, 27 Mayıs 1981 tarih 17352 sayılı 
Resmî Gazetede ilan edilmek suretiyle ihaleye çıka
rılmıştır. İhaleye iştirak eden 6 firmadan şartnameye 
uygun ve en yüksek fiyatı veren RÖMTAŞ AŞ. ne 
19 200 000 lira yıllık kira bedeli ile ihale edilmiştir. 

Yemekli vagonların üçüncü şahıslair tarafından iş
letilmesi TODD'riin yararına görüldüğünden, diğer ta
raftan RÖMTAŞ A.Ş. nin işletme sonuçlarının bu şir
ketle yapılan işletme mukavelesine uygun bulunma
sından, TCDD Yönetim Kurulunun 3.11.198(2 tarih ve 
45/484 sayılı kararı ile, anılan şirketin işletmekte ol
duğu 4 trenin yemekli vagonlarına ilaveten İzmir, Ege, 
Toros ve Güney-Vangölü Ekspreslerinin yemekli va
gonlarının işletilmesi de pazarlık usulü ile aynı şirkete 
verilmiş ve yıllık kira bedeli 19 200 000 liradan 
32 000 0CO liraya çıkartılmıştır. 

1984 yılında da, cari fiy altlar dikkate alınarak yıl
lık kira bedeli 38 400 000 liraya yükseltilmiştir. 

'Mayıs 1984 ayında hizmete giren Mehmetçik ve 
İzmir Mavi Trenlerinin yemekli vagonlarının işletil
mesi hususu, TCDD Yönetim Kurulunun 10.5.1984 
tarih ve 20/314 sayılı kararları ile pazarlık yolu ile 
aylık 700 000 TL. kira 'bedeli ile yine ROMTAŞ AŞ. 
ne kiralanmıştır. 

3, ROMTAŞ Yemekli Vagonlar İşletmesi bir Ano
nim Şirket olup kurucuları ile statüsü 9/360 Ticaret 
Sicil No. da beîirtidmişlJir. 

ISöz konusu sicilde belirtildiği üz&re Şirketin Or
takları Ras'im Özkanca, Oğan Soysal, Muzaffer Atıl
gan, Fevzi Atılgan ve Hulusi Atılgan isimli şahıslardır. 

TCDD İşletmesinin yemekli vagonlar işlei3mesini 
bir Anonim Şirkete devretmesi mevzuata aykırı bu
lunmamaktadır. 

4. RO'MTAŞ A.Ş. tarafından işletilen yemekli va
gonların gerek temizliği gerekse uyguladıkları tarife
ler TCDD'nin daimi denetimi altında bulunmaktadır. 

Uygulanacak fiyatlar Turizm ve Tanı'ttma Bakanlı
ğınca tespit edilmektedir. 

Adı geçen şirketin isttihdam ettiği işçilerin Sosyal 
Sigortalarla olan ilişkilerinin denetlenmesi, TCDD İş
letmesinin değil Sosyal Sigortaların görevidir. 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Devlet ihaleleriyle yapılan inşaatların kontrol ve 
kesinhesap işelmlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Bayındırlık ve İskân Bakanı ismail 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/133) 
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Türkiye Büyük Milet Meclisii Başkanlığına 
Aşağıdalki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandınimafsına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Himi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Halen Türidyemizde mülteablhitlik müessesesi mev
cut olduğuna göre; Devlet ihalelerinin birçoğunu Ya
pı İşleri Genel Müdürlüğü birçoğunu da <kamu ku
ranı ve kuruluşlarının kendileri yapmakta ve aynı za
manda da inşaat İhale 'kontrol işlemleri yine ihaleyi 
yapan kuruluşlarca (ve Yapı İşleri Genel Müdürlü
ğünde, taşrada il bayındırlık müdürlüklerince) yapıl
makta olduğu malumlarınızdır. 

Soru 1. 'Bu durumun bazı çelişki ve sakıncaları 
doğurduğunu veya doğurabileceğini ve yeni bir orga
nizasyonu uygun bulur musunuz?. 

Soru 2, Bu olalsılığa veya ölanaklılığa göre bir 
«Devlet İhale Kontrol Ofisi» kurulması suretiyle ge
rek Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, gerekse diğer ka
mu kurum ve kuruluşlarınca ihalesi yapılan işlerin in
şaat kontrol işlerini ve kesinheşap işlemlerini de bu 
ofis eliyle yaptırmayı yararlı bulur musunuz?. 

Soru 3. Hiç olmazsa bu, 
a) Projeleridıirme. 
b) ön keşifler ve ihale, 
c) Kontrol ve kesinhesaplara bağlama konuları

nı üç ayrı Devlet Ofisi tarafından yapılması konusu
nu etüt eDtirmeyi uygun bulur musunuz?. 

Not : (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü halihazırda 
sanki de Devlet Keşif ve İhale Ofisi şeklinde görev 
yüklenmiş durumdadır.) 

T . C 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 8.8.1984 
Yap? İşleri Genel Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : B. 06/llh. İş, T.F.Hy. 

Md/9Ö644B 
Konu : Erzurum Milletvekili Hitoi Nalbantoğlu' 

nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye 'Büyük Millet MeclM Başkanlığına 
ligi : Başbakanlığın (Kanunlar ve Kararlar Tet

kik Dâiresi Başkanlığı) 13.7.1984 tarih ve K.K.T.D. 
18/106-260/05100 .sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekilli Sayın Hilımi Nalbantoğlu' 
nun Sayın Başbakan tarafından yazdı olarak cevap
landırılması isteği ile Başbakanlıklarına verdiği ve 
Başbakanlık makamının ilgide kayıtlı yazısı ekinde 
Sayın Başbakan adına tarafımdan cevaplandırılmak 
üzere, Bakanlığıma intikal ettirilmiş bulunan yazılı 
soru önergesinde sözü edilen hususlar incelenmiştir. 

Çeşitti kamu kuruta ve Ikuruîuşlannın ihale ve de
netim hizmetlerinin kendileri tarafından yürütülme
sinde; mevcut kaynakların verimsiz kullanımına ve 
tm kurum ve kuruluşların ta'bi oldukları mevzuatın 
farklılığı nedeniyle değişik uygularnıa ve şikâyetlere 
yol açması 'bakımından yarar görülmektedir. 

Bu nefdenle, aynı sektör ve (mühendislik alanında 
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların Ibirleştirtilme-
si ve bu alanlardaki ihale ve denetim hizmetlerinin 
tek elde toplanmasında, yukarıda belirtilen nedenler
le yarar görülmüş ve görülmektedir. 

Nlekim, 13.12.1983 tarih ve 180 ve 8.6.1984 ta
rih ve 209 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler
le Bayındırlık ve İmar ve İskân Bakanlıklarının bir
leştirilmesi yoluna gidilerek evvelce ayrı bakanlık ve 
birimlerce yürütülen aynı nitelikteki çeşitli hizmetle
rin tek elden yürütülmesine çalışılmış; böylece, Millî 
Savunma Bakanlığının inşaat, millî ve NATO alt yapı 
hizmetleri ite Ulaştırma Bakanlığına bağlı Genel Mü
dürlüklere yapım yetkisi verilmiş Özel ihtisas işleri 
ve genel bütçeye dahil olmayan kurum ve kuruluşlar
ca 'kendi özel 'kanunları uyarınca yaptırılan işler dı
şında kakın tüm yapı, tesis ve esaslı onarım işlerinin 
tasarım, ihale ve denetim hizmetleri tek elde toplan
mıştır. 

, 'Bu İüibarîa, tüm kamu ihalelerini yapmak ve de
netim hizmetlerini yürültoek üzere ayrı bir kamu ku
rumu tesisine ve aynı hizmetin çeşitli safhalarını teş
kil eden ve birbirleriyle sıkı ilişkileri bulunan proje
lendirme, ihale, denetim ve kesin hesapların bağlan
ması gibi hizmetlerin ayrı 'ayrı kurumlarca yürütül
mesine gerek 'bulunmadığı, mütalaa edilmektedir. 

©ilgilerinize arz ederim. 
İ. Safa Giray 

Balkan 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmin Nalbantoğlu 
nun Erzurum - Tortum İlçesi Suyatağı Köyünün na
kil ve iskânına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakam İsmail Safa Giraydın yazılı cevabı (7/134) 
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»Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Natbarttoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Erzurum Tortum İlçesi Suyatağı Köyünün 1953' 
ten beri yerinin gerek sel yatağı olması nedeniyle su 
tahribine maruz bulunması ve gerekse heyelanlı çü
rük bir arazi olduğundan başka bir yere nakli öngörül
müş dse de, bugüne kadar herhangi bir işlem yapıl
mamış ve bu nedenlede 218 hanelik bu köyde, her 
köyde yapılması planlanmış olan okul, sağlık oca
ğı, taşkın koruma, sulama tesisi, camii, yardım gibi 
yatırımlar ihlmal ve sürüncemede bırakılarak köylü
nün mahrumiyet içinde yaşam sürdürmesi gerekmiş
tir. 

1. Köyün nakli ve tespit edilmiş, af öt evi yapım
ları 1985 yılında yapılamaz mı?. 

2. Bu köyün, Erzurumun Soğucafc doğusunda 
Çayırtepe Köyü civarında iskânı ve afet evlerinin ya
pılması mümkün değil midir?. 

3. Bu kurulacak yeni köye SEFA köyü isminin 
konmasına muavafakatınız mümkün mü?. 

T.C. 
'Bayındırlık ve İskânı Bakanlığı 
(Afet İşleri Genel 'Müdürlüğü 3.8.1984 

Sayı : L-05-02/064-25-90 
Sayı : L-05-02/064-25-90-8002 

Konu : Suyatağı köyü 

Türkiye 'Büyük MİMet MeclM Başkanlığına 
lllgi : (a) 6.7.1984 gün ve 7/134-1570/05435 sayılı 

yazınız. 
Erzurum İli, Tortum İlçesi, Suyatağı Köyü ile il

gili ilgi yazınız ekinde alınan Erzurum Milletvekili 
Sn. Hilmi Nallbantoğlu'nun yazılı önergesine ilişkin 
cevaplar aşağıda verilmiştir. 

1, Anılan köyle ilgli olarak, muhtemel su baskı
nı konusu ilk defa 1958 yılında etüt edilmiştir. Düzen
lenen 23.5.1958 günlü jeolojik etüt raporunda su bas
kınından etkilenen 17 hanenin selılikapçı mevkiine 
nakledilmeleri önerilmiştir. 

Daha sonra Döl. Genel Müdürlüğünce yapılan 
etüt neticesinde, Bakanlığımıza gönderilen 14.9.1966 
gün ve 7400 sayılı yazıda taşkına maruz 107 ev ve 
kaya düşmesine maruz H hanenin, toplam 118 hane
nin nakli istenilmiiştir. 

Nakli önerilen afetzedeler için, köy hudutları da
hilinde, 118 hanenin yerleşmesine müsait saha buluna
madığından, düzenlenen 4.11.1968 günlü raporda afet
zedelerin iç iskâna tabi tutularak başka bir köy ve
ya ilçe sınırları içinde bir yere yerleştirilmeleri öne
rilmiştir. Bunun üzerine 27.10.1975 günlü yer seçimi 
protokolü ile 133 aile {köyün tamamı) için Erzurum -
Merkez - Soğukçermik Köyü hudutları dahilinde, şa
hıs malı olan dağ mevki yeni yerleşme yeri olarak 
seçilmiştir. 

Ayrıca köy ile Mgüi 2.5.1967 gün ve 6/6797 sayılı 
«Afete Maruz Bölge» Balkanlar Kurulu Karanda mev
cuttur. 

Ancak 1980 li yıllarda afet nedenliyle nakil için sı
ra bekleyen uygulama programı dışında yaklaşık 40 
bin konut bulunmaktaydı, özellikle muhtemel afet
ler nedeniyle nakli öngörülen ve Bakanlığımızca ko
nutları yapılmayanların heyetlerce yeniden incelenme
sine karar verilmiştir. Suyatağı köyünde bu karar 
•gereği heyetçe yeniden incelenmiştir. Düzenlenen 
15.10.1983 günlü tarama etüt raporunda; konutların 
dere yaltağından 5-15 metre yüksekte olması nede
niyle su baskınına maruz olamayacağı, ancak kıyı 
oyulmasının ileride konutları etkileyebileceği kanaa
tine varıldığından dere yatağının Valilik imkânlarıy
la islah edilerek derelerin düzenli akışının sağlanma
sı önerilmiştir. Kaya düşmesinin ise tehlike arz et
mediği ve konutları etkilemediğinin saptandığı kay
dedilmiştir. 

2, Suyatağı Köyünün heyetçe yapılan inceleme
si sonucu muhtemel afet nedeniyle nakline gerek kal
maması üzerine adı geçen yerin Bakanlığımızca 7269-
1051 sayılı yasaya göre, Erzurum'un söğucak doğu
sunda Çayırtepe Köyü civarına iskânı mümkün de
ğildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bakan 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile imzalanan kat
ma protokole ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Va
kit Halef oğlu'nun yazılı cevabı (7/135) 

Türkiye Büyük Millet MecM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 
Saygılarımla* 

Hilmi Nalbantoğlu 
Huzurum Milletvekili 



T. B. M. M. B : 1 

AET ile 23 Kasım 1970 tarihimde, o zamanki Hü
kümet tarafından imzalanan katma protokolle anlaş
ma yapılmıştır. (22.7.1971 tarih 1448 sayılı Kanun) 

Soru 1. Bu anlaşmanın ekonomıiımize verdiği ya
rar yalhut da zararlar neler olmuştur?. 

Soru 2. AET'ye geçiş döneminin koşullarını içer
diğini sandığım bu katma protokolün imzalanmasın
dan önce DPT'nin Hükümete önerileri ne olmuştur?. 
Bu konuda düzenlenen raporun bir sureti (sakınca 
yoksa) gönderilebilir mi?. 

Soru 3. Bu katma protokol koşulları hâlâ uy
gulamada mıdır?, 

T.C 
Dışişleri Bakanlığı 6.8.1984 

Say» : EİUE-V-760.308/84-
169-115 

Konu Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet MecM Başkanlığına 

îflgi : 13 Temmuz 1984 tarih ve 7/135 1585/05554 
sayılı yazıları. 

ilgi yazıları ekinde gönderilen Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'na ait soru önergesi Ba
kanlığım tarafından incelenmiştir. 

Hazırlanan cevabı ilişikte sunmaktayım. 
Saygılarımla arz ederim. 

Vahit Halefoğlu 
Baıkan 

Soru 1. Tüıikıiye ile AET arasında bir ortaklık 
yaratan 12 Eylül 1963 tarihli. Ankara Anlaşması, 
Türkiye'nin AET'ye üyeliği için üç dönem öngör
mektedir. Bu üç dönem sırasıyla a) hazırlık donemi, 
b) geçiş dönemi, c) son dönemdÜr. 

23 Kasım 1970 tarihli Katma Protokol, Ankara 
Anlaşmasından ayrı bir Anlaşma olmayıp, Türkiye -
AET ilişkilerinde ikinci dönem olan geçiş dönemi
nin şartlarını ihtiva eden ve bu dönem boyunca Tür
kiye AET ilişkilerini düzenleyen bir uygulama proto
kolüdür ., 

Türkiye'nin AET İle ilişkileri çeşitli veçheleri olan 
'bir 'bütün teşkil etmektedir. Bu vetire içinde zaman 
zaman 'bazı sorunlarla karşılaşılmakla beraber, mesa
fe de katedilmiştir. 

AET ile ilişkilerimizde Hükümet programımızda 
da belirtildiği üzere, tam üyelik nihaî hedef olarak 
amaçlanmıştır. 

Haliyle, bu amaç doğrultusunda menfaatlerimi
zin bütün safihalarda dengelenmesini esas alan bir 
anlayış içinde olunacaktır. 

1 . 9 . 1984 O: 1 

Soru 2< Katma Protokolün 'imzalanmasından 
önce DPT tarafından Hükümete sunulduğu belirti
len raporun temininin anılan Kuruluştan araştırılma
sı uygun olacaktır.. 

Soru 3. Türkiye'nin AET'ye üyeliği hala ge
çiş döneminde 'bulunduğundan, 1970 tarihli Katma 
Protokol yürürlüktedir. 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun orman köylülerinin istihdam sorunlarına ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/137) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy iş

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

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Orman içinde yaşayan köylülerden iş ta

lebiyle şehirlere gelenlerin iş ve İşÇi Bulma Kuru
munda yazılmalarından sonra hiç değilse % bir ölçü
de, öncelikle sanayi alanlarında iş sahibi edilmeleri 
iki büyük ekonomik yarar (1 — Orman Köyünün nü
fusunu sabit tutar 2. — Orman ürününün bugün oldu
ğu g'bİ Devlet - İnsan mücadelesi şeklinde yok ol
masını önler) sağlayacağından, Hükümetün böyle bir 
düzeni sağlamasında yarar görür müsünüz?-

Soru 2. Orman köyünü terk edecek köylünün 
'gayrimenkulunu isteğe bağlı kamulaştırarak bu bedel 
karşılığını (kendi evini kendin yap) metodu Ue yar
dım ve kredi olarak vererek başka bir yöredb yer
leşmesine olanak sağlamayı uygun bulur musunuz?. 

Soru 3. Böyle bir uygulama için yasal bir düzen
leme getirmeyi uygun bulur musunuz?. 

T.C. 
Tarım Orman ve Koy İşleri 27.8.1984 

Bakanlığı 
Parlamento, »ile îlişk'iler Müşavirliği 

iSayı : ÖKİM-2-1261. 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K.K.D. Başkanlığının 13 Temmuz 

1984 tarih ve 7/137-1587/05556 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın

dan Bakanlığıma yöneltilen «Orman Köylülerimin İs
tihdam Sorunları» hakkındaki yazılı soru önergesinin 
cevabı eıkte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H< Hüsnü Doğan 

Bakan 
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Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Naılbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

Soru 1< Orman içinde yaşıyan köylülerden iş ta
lebiyle şehirlere gelenlerin iş ve İşçi Bullma Kuru-. 
munda yazılmalarından sonra hiç değilse % 'bir öl
çüde, öncelikle sanayi alanlarında iş sahibi edilme
leri iki büyük ekonomik yarar (1 - Orman köyünün 
nüfusunu sabit tutar. 2. Orman ürününün bugün ol
duğu gibi Devlet - İnsan mücadelesi şeklinde yok 
olmasını önler.) sağlayacağımdan, Hükümetin böyle 
bir düzeni sağlamasında yarar görür müsünüz?. 

Cevap 1. Türkiye önümüzdeki Beş Yıllık Plan 
dönemindeki kalkınmasını yönlendirecek sayısal he
defleri bir makro model çerçevesinde çözümleyecek
tir. İktisadî hedeflerin gerçekleşmesi için Hükümeti-. 
iniz, ekonomiyi kendi tabiî dengeleri içinde tutmaya 
azamî dikkat gösterecektir. 

Hedeflenen noktalara ülaşldıkça yeni istihdam 
imkânları ortaya çıkacaktır. Mevcut insangücü po
tansiyelimizin zaiman içinde bölil bir sisiteme göre de
ğerlendirilmesi planlanmıştır. 

(Bakanlığımızca orman içi köylerde kurulmuş koo
peratif tesislerinde (Yem fabrikası, mandıra, soğuk 
hava deposu v.s.) orman köylüsüne iş temin edilmek
tedir. Ayrıca Orman köylüsü ferdi kredilerle destek
lenmek (suretiyle hem kalkınmalarına katkıda bu
lunulmakta hem de iş temin edilerek istihdam yara
tılmaya çalışılmaktadır. 

Soru 2, Orman köyünü terkedecek köylünün 
gayri menkulünü isteğe bağlı kamülaştırarak bu be
del karşılığını (kendi evini kendin yap) metodu ile 
yardım ve kredi olarak vererek başka bir yörede 
yerleşmesine olanak sağlamayı uygun bulur musu
nuz?. 

Soru 3, ©öyle bir uygulama için yasal bir dü
zenleme getirmeyi uygun bulur musunuz?. 

Cevap 2, 3. Başka yere nakledilmesi gerekli 
görülen Orman köyleriyle ilgili esaslar, 2924 sayılı 
«Orman, Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Kanun» gereği hazırlanacak olan yönetme
liklerde yeniden ele alınacağından, orman köyleriyle 
ilgili çalışmalar bu yönetmeliklerde yer alacaktır. 

(Arz ederim, 
M, Hüsnü Doğan 

'Bakan 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, fiyat artışlarının nedenlerine ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın yazılı 
cevabı (7/139) 

Türkiye Büyük Millet MecM Başkanlığına 
Aşağıdaki ısorularımın Maliye ve Gümrük Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

(Saygılarımla. 
Hilmû Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1< Gerek ithalat yolu ile gerekse iç üretim 
suretiyle, üretilip tüketiciye kadar ulaştırılabilen her 
türlü emtianın halkın eline geçinceye kadar nasıl bir 
örgütlenme yolu takip ettiğini etüt etmeyi uygun bu
lur musunuz?, 

Soru 2. Uluslararası ve iç üretim emtia fiyat ar
tışlarının pahalılık yükü altında halkımızın daha faz
la ezilmemesi için bu pahalılığın bir nedeni olan, it
halat ve yerli ürünlerin pazarlamasına aracı olarak 
işlev yapan birçok naylon firmanın kaldırılmasını 
uygun bulur musunuz?. 

Soru 3. Bu örgütlenmede yararsız ve fuzuli bu
lunmakla ibirKk'te sadece aracı kârında bir kademe da
ha oluşturup, tüketiciye ulaşan emtiada % bir miktar 
daha maliyet artışını doğuran ve fakat oluşturulmuş 
aracı firma sahipîerinin cebini dolduran bir örgüt ka- r 

demesini kaldırıcı yasal tedbirleri almayı uygun bulur 
musunuz?. 

TC. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Ankara 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

GEL : ÖZBÜ : 206-8 
07.08.84/52728 

Türkiye !Büyük Mdîiet MecM Başkanlığına 
İlgi : 13.7.1984 gün ve 7/139-1589/05558 saydı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın

dan Başkanlığınıza sunulan önergeye verilen cevabı
mız aşağıdadır. Önergede yer alan sorular birbirleriy
le yakından alakalı olduklarından, topluca cevapîan-
dırılmıştır^ 

'Memleketimizde üretilen veya ithal edilen emtia
nın tüketicilere sunulmasına kadar geçirdiği aşama-
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lar, denetim elemanları tarafından ülke çapında ya
pılmakta olan incelemeler nedeniyle Bakanlığımca bi
linmektedir. 

Üretilen veya ithal edilen malların pazaflanmasm-
da zaman zaman aracı olarak görünen paravan fir
maların vergi inöeılemeleri ile belirlenerek haklarında 
gerekli yasal işlemlerin yapılmasına çalışılmaktadır. 
Vergi Ikaybına yol açan ve fiyat artışlarının da bir ne
deni olarak görünen paravan firmalar, tespit edildik
çe gerekli yasal işlemlerin uygulanması sonucunda 
kendiliğinden ortadan kalkmaifctadır. 

Diğer taraftan, üretim ve ithalatı takiben mal
ların tüketiciye sunulmasına kadar piyasadaki el de-
iğştirme sayısının, diğer bir ifade ile aracıların azal
tılması, piyasanın yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir 
konudur. Aracı sayısının azaltılması amacıyla, yasal 
düzenlemeler getirilmesi ve polisiye tedbirlerle piya
saya Devletin müdahalesi, istenilen ısonucu sağlama
dığı gibi çifte fiyat uygulaması yarattığı ve karabor
saya yol açtığı geçmiş tecrübelerle salbittir. 

Bu sdbeple, Hükümet Programında da ifade edil
diği üzere, Hükümetimiz piyasaya doğrudan müda
hale yerine, şirketleşmenin teşviki ve tam rekabet 
şartlarının yaratılması suretiyle ekonomik büyüme
nin gerçekleştirileceğine ve soru önergesinde belirti
len olumsuz gelişmelerin önleneceğine inanmakta ve 
bu amacı gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını sür
dürmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 
Vural Arıkan 

Maliye ve Gümrük Balkanı 

19. — Tunceli Milletvekili Musa A tef in, bölücü 
telkinler yaptığı iddia edilen bir öğretmene ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Veh
bi Dinçerler'in yazılı cevabı {7/140} 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırrlmasına 
delalet 'buyuruılmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
11.7.1984 

Muşta Ateş 
Tunceli Milletvekili 

Bakanlığınıza hitalben yazılmış ve Keçiören - Gül-
lüoğlu Ortaokul öğretmeni hakkında kovuş'turma 
açılması istemini İçeren 11.1.1984 tarihli şikâyet di
lekçesi ve bu dilekçenin işleme konulduğuna dair Ba
kanlığın cevabî yazısının <IM:illî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı, Ortaöğretim Gn. Md., 3.2.1984 ta
rih; Sayı : 410.0 Değ. 11.06.84-111) birer sureti hana 
da gönderilmiştir. Bu dilekçede Güllüöğlu Ortaoku
lu öğretmeninin «Alevilik - Sünnilik» ayrımı yaptığı 
ve «aleviler müslüman değildirler» görüş ve düşün
celerini öğrencilere aktardığı iddia ve şikâyet edil
mektedir. 

1. Dilekçede ileri sürülen iddialar idarî ve adlî 
yönden incelenmiş ve 'bir sonuçla 'bağlanmış mıdır?. 

2. Eğitim kesiminde bu tür düşünce ve fikirlerle 
genç ve körpe dimağların zehirlenmesi girişimlerine 
karşı Bakanlığınızca ne gilbi önlemler alınmaktadır?. 

3. Geçen altı aylık dönemde bu tür 'bölücü tel
kinler hakkında Bakanlığınıza intikal etmiş yazılı şi
kâyetlerin sayısı ne kadardır?. 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 26.7.1984 

Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 232 (06) 10230 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

13 Temmuz 1984 gün ve Genel »Sekreterlik Kanunlar 
ve Kararlar Müdürlüğü 7/140-1598/05602 sayılı ya
zısı. 

1. Tunceli Milletvekili Musa Ateş tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen 
11.7.1984 tarihli yazılı soru önergesi ilgi yazı ekinde 
alınmış, önergede 'belirtilen hususlar hakkında yapı
dan işlemlerle, Bakanlığımızın görüşü müteakip mad
delerde açıklanmıştır. 

2. Ankara Keçiören Hüseyin Güllüoğlü Ortaoku
lu öğretmeni Asım Koyuncu'nun Alevilik-Sünnilifc ayı
rımı yaptığı hususundaki iddia ve şikâyet Bakanlığı
mıza intikâl etmiştir. (Bakanlığımıza senede 900 000 
evrak giriş çıkışı olmaktadır.) 

Söz konusu iddia ve şikâyet idarî ve adlî yönde 
incelenerek 'bir sonuca Ibağlanmak üzere, usul gereği 
Ankara Valiliğine gönderilmiştir. MM Eğitim Genç
lik ve Spor 'Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müfettişlerince 
inceleme ve soruşturma işleri devam etmektedir. Okul
ların tatil olması,,Müfettişlerin üzerinde çok fazla iş 
yükünün 'bulunması sebebiyle, konu Ihenüz sonuçlan-
dırilamamıştır. Sonuç alındığında, düzenlenecek ra
pora göre gerekli işlem yapılacaktır. 
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3. Dilekçede ileri sürülen iddiaların varlığı veya 
yokluğu sübut bulmadan, bu iddiaların içeriğinin ve 
etkisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi şimdilik müm
kün görülememektedir. Ancak, Anayasamızın ve Mil
lî Eğitim Temd Kanunlarımızın işareti ve amir hük
mü çerçevesinde Bakanlık olarak, beraberliğe ve bü
tünlüğe doğru her türlü tedbir almakta kararlıyız. 

4, Geçen altı aylık dönemde, Alevilik-Sünnilik 
üzerinde alınmış başkaca şikâyet dilekçesi yoktur. 

Arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbcmtoğlu' 
nun, Orman köylülerine tahsis edilen yakacak oduna 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı (7/141) 

Türkiye »Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tanın Orman ve Köy İş

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

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

6831 sayılı Kanunun 34 üncü maddesini değişti
ren 1744 sayılı Kanun baltalık ormanlarda mâklta ve
rilmek suretiyle. 

Yakacak odunlar, orman işletmelerince, orman 
köylülerine veya kooperatiflerine kesim, çekim ve is
tif ettirilmek suretiyle ve kesim, çekim, istif ücretleri 
de ödenerek yaptırılmakta ve böylece bir maliyet de 
tespit olunmaktadır ve bu odunlar müstahsil orman 
köylülerine ve kooperatiflerine verilmektedir. 

Müstahsil köylülere serbest satış hakkı tanındığın
dan bunlar da bu odunları aracılara devretmektedir
ler. Aracılar aldıkları bu odunları fahiş kârlarla hal
kımıza satmaktadırlar. 

I* Müstahsil orman köylüsüne tahsis edilen ve 
satışıma müsaade edilen yakacak odun fiyatları için 
bir fiyat sınırlaması konamaz mı?« 

2, Veya bu tahsis, yakacak odunların bedeli or
man işletmelerince verilerek alınıp yakacak odun doğ
rudan doğruya orman işletmelerince satış bedeli üze
rinden satılamaz mı?. 

3. Devleti, müstahsil aracıların aleti olmaktan 
kurtarmayı, halkımızı da aracıların vurgunundan 
kurtarmayı uygun bulmaz mısınız?. 

Müstahsilin serbest satış hakkı kaldırılamaz mı?. 
Devlet yakacak satışlarından müstahsile bir pay 

veremez mi?. 

T.C< 
Tarım Orman ve Köy İşleri 27.8.1984 

Bakanlığı 
Parlamento ile İlişkiler 'Müşavirliği 

Sayı : ÖKM-2-1268 
Konu : Yazılı soru önergeci. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Jllgi: Gen. Sek. K.K.D. Başkanlığının 13 Temmuz 

1984 tarih ve 7/141-1599/05604 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın

dan Bakanlığıma yöneltilen «Orman köylülerine tah
sis edilen yakacak ödün» hakkındaki yazılı soru öner
gesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim, 
H, Hüsnü Doğan 

Bakan 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantöğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

Soru 1. Müstakil orman köylüsüne tahsis edilen 
ve satışına müsaade edilen yakacak odun fiyatları 
için bir fiyat sınırlaması konamaz mı?. 

Cevap 14 Üretici orman köylüsüne pazar satışı 
olarak verilen yakacak odunların satılacağı yerler va-
liklerîe Orman 'Bölge Müdürlükleri arasında yapılan 
protokollarla belirlenmekte, satış fiyatlarının tespiti 
ise tamamen belediyeleri ilgilendirmektedir. 

Soru 2. Veya bu tahsis yakacak odunların be
deli Orman İşletmelerince verilerek alınan, yakacak 
odun doğrudan doğruya Orman İşletmelerince satış 
bedeli üzerinden satılamaz mı?. 

Cevap 2. Pazar satışı odun 'bedellerinin Orman 
İşletmelerince üreticiye ödenip ellerinden alınarak iş
letmece doğrudan doğruya satış bedeli üzerinden sa
tılması tatbikatta çeşitli mahzurları ortaya çıkarabile
ceğinden, böyle bir yola gidilmesi faydalı görülmemek
tedir. 

Soru 3< Devleti, müstahsil aracıların aleti ol
maktan kurtarmayı, halkımızı da aracıların vurgunun
dan kurtarmayı uygun bulmaz mısınız?. 

Müstahsilin serbest satış hakkı kaldırılamaz mı?. 
Devlet yakacak satışlarından müstahsile bir pay ve

remez mi?. 
Cevap 3 < *2655 sayılı Kanunla değişik 34 üncü 

madde gereğince üretici köylülere verilen köylü pa
zar satış hakkı ile baltalık orman ailanlannın imar 
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ve ihyası ile odun üretiminin arttırılmasını teşvik et
mek maksadıyla üreticiye bir nevi prim verilmiştir. 
Bu sayede baltalık ormanların büyük bir kışımı işlet
meye açılmış ve odun üretimi artmıştır. 

Fakat odun üretiminin en fazla yapıldığı koru or
manlarında çalışan müstahsile ise pazar satışı odun 
hakkı verilimemesine rağmen halka intikal ettirilen 
yakacak odunun ancak % 30'u pazar satışı hakkın
dan geri kalanı ise işletme satış depolarından, koru 
ormanlarından elde edilen odundan karşılanmaktadır. 
Bu itibarla pazar satışı odun hakkından doğan ya
kacak odun miktarının toplam üretime nazaran pa
yı düşük görülmekle berajber bu hak kaldırıldığı tak
dirde odun üretimi azalacak, halkın yakacak ödün ih
tiyacı ile oduna dayalı sanayi kuruluşlarının ham
maddesi karşılanamayacaktır. 

Odunu üreten, Orman Köylerini Kalkındırma 
Koopartifleridir. Pazar satış hakkını kooperatifte ça
lışan üreticiler almaktadır. Eğer yakacak odunu hal
ka intikal ettiren Belediyeler odunu getirecek üreti
ciler ile fiyatta anlaşma 'buna göre odun satış fiyatını 
isa'betli olarak tespit ederler ve gelen odünuda depola
yacak yer temin edebilirlerse 'bu durumda aracıların 
ortadan kalkması mümkün olabilecektir. 

I 
Yakacak satışlarından müstahsile pay verilmesi 

odunun fiyatını artıracağından uygun görülmemekte
dir, 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Bakan 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, tarım sigorta kanununun çıkarılmasına ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/142) 

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

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

(Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Cumhuriyetimizin 61 inci yılında Türkiyemizde 
bir tarım sigorta sisteminin 'bulunmaması şaşılacak 
şeydir, 

Afetlerden ve diğer ürün kaybettirici etkenler
den Türk köylüsünü ve çiftçisini kurtarıcı bir düzeni 

getiren Hükümete Türk köylüsü medyunu şükran 
olacak ve tarımda sigorta kurumunu kurmak bir 
abide, 'bir eser olacaktır. 

Bu bakımdan tarım sigorta kanununu çıkarmayı 
ve tarım sigorta düzenini kurmayı uygun 'budur mu
sunuz?. 

T.C, 
Tarım Orman ve Köy İşleri 

Bakanlığı 27.8.1984 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-1269 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sek. KİK. D. Bask. K ve K. Md. lüğü 

13 Temmuz 1984 tarih ve 7/142/1600/05605 sayılı ya
zısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi NaHbantoğlu tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen «Tarım Sigortası Kanu
nu» hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H, Hüsnü Doğan 

Balkan 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevalbı 

Soru : Cumhuriyetimizin 61 inci yılında Türki
yemizde bir tarım sigorta sisteminin bulunmaiması şaH 
şulacak şeydir, 

Afetlerden ve diğer ürün kaybettirici etkenlerden 
Türk köylüsünü ve çiftçisini kurtarıcı bir düzeni ge
tiren Hükümete Türk köylüsü medyunu şükran ola
cak ve tarımda sigorta kurumunu kurmak 'bir albide, 
bir eser olacaktır. 

Bu balkımdan tarım sigorta kanununu çıkarmayı 
ve tarım sigorta düzenini kurmayı uygun Ibulur mu
sunuz?. 

Cevap : Tarım sigortası konusu gerek Hükümet 
programında ve gerekse V. 'Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında yer almış bulunmaktadır. 

Tabiî şartlardan doğan gelir istikrarsızlığına kar
şı tarım ürün sigortası kurulması için Bakanlığımda 
gerekli çalışmalara başlanılmıştır, 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Bakan 
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22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, camilerdeki eşyaların korunmasına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Kâzım Okşayın yazılı cevabı (71143) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

özellikle camilerimizdeki eski halılar ve her türlü 
kıymetli eşya (sehpa, rahle, şamdan, el yazması Kur' 
an, Mushaf vs.) gerektiği şekilde muhafaza edileme-
yip zaman zaman bunlarda ya değiştirme yahut da 
eksilmeler görüldüğü işitilmektedir. 

Bu türlü halı ve eşyanın zayiini önlemek için, 

1. Bütün camilerimizde bir kod no.su tespiti de 
yapılmak suretiyle bunların envanterlerinin yapılması 
ve bir demirbaş defterine geçirilmesi ve bu demirbaş 
defterinin, eşya ile birlikte her cami ilgili görevlisine 
müftülükler eliyle teslimini uygun £Örür müsünüz? 

2. Camilerde eskimiş ve antika haline gelmiş es
ki halı ve eşya için Vakıflar Genel Müdürlüğü hima
yesinde bir müze açamaz veya yaptıramaz mı? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 6.8.1984 

Sayı : 2-O2-430& 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta

rafından sorulan suallere verdiğim cevaplar aşağıda
dır., 

Bilgilerine arz ederim. 

Kâzım Oksay 
Devlet Bakam 

1. Mazbut ve Mülhak Vakıf, cami ve mescitler-
deki teberrükât eşyasının tespiti, numaralandırılması, 
değerlendirilmesi ve korunması, 30.6.1974 gün ve 
14931 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlü
ğe konulan «Mazbut ve Mülhak Vakıf, Cami ve Mes-
citlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmelik» 
hükümlerinle göre yapılmaktadır. Halen Diyanet İşle
ri Başkanlığında 1 inci grup 17 (ilden kesin sonuç alın
mış, II nci grup 15 ilden sonuçlar gelmeye başlamış 
olup III üncü grup 35 ilde sayım ve değerlendirme iş
leri devam etmektedir. ~-

Mazbut ve Mülhak Vakıf ve Cami ve Mescitler 
dışındaki ibadethanelerde bulunan teberrükât eşyası
nın sayımı, değerlendirilmesi ve korunması için ha
len Başbakanlıkta bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilat Kanunu Tasarısına gereMi hüküm konulmuş
tur. 

Yukarıda adı geçen yönetmeliğe göre komisyon
ların kurulması ve teberrükât eşyasının sayım şekli ise 
aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 

Teberrükât eşyası sayım komisyonu, her müftülük 
çevresinde müftünün veya yetkili kılacağı personelin 
başkanlığında Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatın
dan bir görevli, müftünün tensip edeceği bir Diyanet 
personeli cami görevlileri ve camii mül'hak'sa müte
vellisinin katılmasıyla kurulmaktadır. 

Sayım yapılan teberrükât eşyasına numara veril
mekte ve bu numaralar cetvellere paralel olarak te
berrükât eşyasına yazılmaktadır. 

Teberrükât eşyası formları, 5 nüsha halinde dü
zenlenerek 1 nüshası Diyanet İşleri Başkanlığına, 1 
nüshası Vakıflar Genel Müdürlüğüne, 1 nüshası ma
hallî vakıflar idaresine, 1 nüshası ilgili müftülüğe ve 
1 nüshası da cami görevlilerine verilmektedir. Cami 
görevlilerinin değişmesi halinde ise aynı cetveller üze
rinden devir teslim tutanağı yapılarak, birer nüshası 
ilgili kurumlara gönderilmektedir. Sayımları biten il
lerin teberrükât cetvelleri ciltlettirilerek kütük defteri 
haline getirilmektedir. 

Türkiye genelinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
bağlı tescilli 4 433 adet vakıf camii bulunmaktadır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 5.6.1981 gün ve HAY. 
İŞL. Tb. R/81-893 sayılı genelgesi ile Türkiye gene
linde vakıf camilerinde teberrükât eşyası sayımı baş-
lattınlmıstır. 

Şimdiye kadar 18 ilden kesin, 27 ilden kısmen so
nuç alınmış, 22 ilde ise sayımlar devam etmektedir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün tespit ettiği bu illere 
ait liste ilişiktedir. (Ek - 1) 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı tüm camilerin 
teberrükât eşyası sayımları 30 . 12 . 1984 tarihine 
kadar bitirilerek sonuç Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
bildirilecektir. 

Türkiye'deki ibadet yerlerindeki her çeşit eşyanın 
muhafazası görevi Diyanet İşleri Başkanlığı Görev 
ve Çalışma Yönetmeliği gereğince camii görevlilerine 
verilmiştir. Yönetmelik hükümleri gereğince, camii 
görevlileri, görevli bulundukları camide mevcut her 
çeşit eşyanın muhafazasından müteselsilen sorumlu
durlar. 
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Camilerde bulunan teberrükât eşyalarında antik 
değere haiz olduğu tespit edilen halı ve kilimler İstan
bul Sultanahmet Camii Hünkâr Kasrında açılmış 
olan, «Vakıf Halı Müzesi» ile Sultanahmet Camisi
nin güney bodrumunda bulunan «Kilim ve Dokuma 
Yaygılar Müzesi»ne kurye ile gönderilerek sergilen
mektedir, Ayrıca İstanbul Beyazıt Medresesinde 
«Türk Vakıf Yazı Sanatları Müzesi» ile Amcazade 
Medresesinde «Türk İnşaat Eserleri Müzesi ve «Edir
ne Rüstempaşa Kervansarayında «Kültür ve Sanat 
Galerisi Müzesi» açılması için çalışılmaktadır. Bu 
müzelerin açılmasından sonra Rahle, Şamdan, Lev
ha gibi teberrükât eşyaları bu yerlerde teşhir edile
cektir. Mahallî Müze Müdürlüklerinin başvuruda bu
lunması halinde teberrükât eşyasının yerine yenisini 

EK : 1 

TEBERRÜKÂT EŞYASI SAYIM SONUÇ LİSTESİ 

KESİN GELEN İLLER : KISMEN GELEN İLLER : SAYIMI DEVAM EDEN İLLER : 

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

ıa 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

ADANA 
MERSİN 
ANTALYA 
AYDIN 
DENİZLİ 
BURDUR 
İSPARTA 
HATAY 
ORDU 
AMASYA 
ŞANLIURFA 
SAKARYA 
KASTAMONU 
BOLU 
KAHRAMANMARAŞ 
VAN . 
TOKAT 
HAKKARİ 

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. 

BALIKESİR 
DİYARBAKIR 
MUĞLA 
MARDİN 
TUNCELİ 
ELAZIĞ 
BİNGÖL 
SAMSUN 
SİNOP 
ÇORUM 
ÇANAKKALE 
BURSA 
EDİRNE 
ANKARA 
BİTLİS 
NEVŞEHİR 
YOZGAT 
MANİSA 
TRABZON 
KARS 
İSTANBUL 
BİLECİK 
ERZURUM 
NİĞDE 
KAYSERİ 
KOCAELİ 
UŞAK 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

ERZİNCAN 
İZMİR 
KONYA 
AĞRI 
MUŞ 
ADIYAMAN 
GAZİANTEP 
SİVAS 
AFYON 
ARTVİN 
KIRKLARELİ 
TEKİRDAĞ 
RİZE 
MALATYA 
GÜMÜŞHANE 
ÇANKIRI 
ESKİŞEHİR 
ZONGULDAK 
SİİRT 
GİRESUN 
KIRŞEHİR 
KÜTAHYA 
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almak renkli fotoğraflarını çekmek, her yıl sayımla
rım yapmak ve Müze ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne aynİan bölümde halka teşhir etmek kaydıyla bu 
müzelerde sergilenmesine müsaade edilmektedir. 

Camilerde kullanılmayan fazla teberrükât eşyaları 
ise ihtiyacı bulunan düğer vakıf camilere devir teslim 
tutanakları ile dağıtılmaktadır. Her biri sanat şaheseri 
vakıf camilerde bulunan teberrükât eşyasının korun
ması için her türlü gayret sarfedilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

Eki ; 1 adet Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait te
berrükât eşyası sayım sonuç listesi. 
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23, — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, J 
yerninliözel bürolarca yapılan tapu takip işlemlerine I 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail I 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (71144) ] 

Türkiye Büyük M ilet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sonumun Bayındırlık ve îskân Baka

nınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı I 
arz ederim. I 

. - Davut Abacıgil I 
Balıkesir Milletvekili I 

1. Küçük kasabalarda geçici ruhsatla yapılan ve- I 
tapuya bağlanması istenen binalar için yemMİ büro I 
sahipleri müracaatçılardan 40-50 bin lira gibi ücret 
istediği tespit edilmiştir. 

2. Ferdî müracaaitların bürolarca işleme konulma-
yıp toplu (halde müracaat edilmesi suretiyle mahalline I 
gidilebileceği şikâyetlerden anlaşılmaktadır. Her M 
husus hakkında Bakanlıkça ne gibi önlemler alındı
ğının açıklanması. 1 

TC 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı I 
Teknik Araştırma ve Uygulama 

Genel iMüdürlüğü I 
Ankara 10 Ağustos 1984 

Sayı : 1-07 Tek. Yıtf, Dai. Bşk. 
000093064-8233-2765 

Konu : Soru.önergesi I 
s I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGÎ ': 13.7.1984 gün ve 7/1444612/056341 sayılı 

yazınız ve eki Balıkesir MİMetvekili Davut Abacıgil'in I 
soru önengesi. | 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in ilgide fca- l 
yıtlı yazınız ekinde -Bakanlığımıza ietilen soru öner- I 
gesindeki hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. 2981 sayılı Yasa uyarınca kurulması öngörü
len Yeminli özel Teknik Bürolar yönetmeliğine göre 
yurt çapında geçerli olan ve bugüne dek Bakanlığı
mızca 3620 adet verilmiş ıcüan ;(G) grubu karneler I 
ihalen de verilmeye devam edilmektedir. I 

Aynı yönetmelik uyarınca bir ve iki kaili yığma 
sistemli inşa edilmiş yapıların tespit ve değerlendir- I 
ime İşlemlerini yerine getirebilecek nitelikteki eleman-, I 
lara ise Valiliklerce (H) grubu karne verilmektedir. I 

İmar ve Gecekondu mevzuatına aykırı yapısı bu- I 
lunan vatandaşlar bu Yeminli özel Teknik Bündardan 
herfaangÜ birisiyle pazarlık usulü fle anlaşarak en uy
gum fiyatı veren büroya binası ile ilgili işlemleri yap- I 
tırabîlecektrr. I 

| 2. Ferdî müracatlara ait işlemlerin Yeminli özel 
Teknik Bürolarca yerine getirilmesinde yasal hiç bir 

i sakınca bulunmamakla 'beraber, her kionu için ma? 
I halline ayrı ayrı gildilmesi vatandaş açısından mas

raflı olabileceğinden toplu başvurular daha ekonomik 
olacaktır. - , J ;; > ••:<[ _•-

Ancak, vatandaş dilediği büroya giderek işini yap-
I tııralb^eceğinden ferdî ya da toplu başvuruda bulun-
I ma serbestisine sahiptir. Bu durumun mevzuata her-
I hangi bir aykırı yönü yoktur. 
! Bilgilerinize arz ederim. 

t Safa Giray 
(Bakan 

I 24. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
I primlerini ödeyemeyen Bağ-Kur üyelerinin durumuna 
I ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
I Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/145) 

I Türlkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılık 
I edilmesini arz ederim. 

Davut Abacıgil 
• • « • • • • - Bahkesir MiHetlvek'ili 

1. BAĞ-KUR Kanunu hükmüne göre vergi dai
resine, derneğe kayıtlı olanlar 1972 yılında Bağ-Kur 

I üyösi ollmüşlardır. 
2. Küçük çapta iş yapan ve güçlükle geçimini 

I temin eden bu kişiler- aylık primlerini ödeyememişler-
I dir. Yasları da ilerleyen ve zorlukla geçinen bu kişi

lerin prim ödemeleri mümkün lolamayacağı dikkate 
L alınınca durumlarımın ne olacağının açıklanması. 

I T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik (Bakanlığı 

Sayı : SGK-0220-106,13702 
v 27.07.84-035162 
Konu : Soru önergesin 

L Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I îlgi : 13 Temmuz 1984 tarih ve Genel Sekreterlik 

ifadeli 7/145-1613/05635 sayılı yazınız. 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil tarafından 

I Makamınıza sunulan ve tarafımdan cevaplandırılması 
j İstenen «Primlerini ödeyemeyen Bağ-Kur üyelerinin 

durumları» ile ilgili Soru önergesi incelenmiştir. 
Bilindiği üzere; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar. 

ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku-
I rumu Kanununun 24 üncü maddesi, kanunla ve ka-
I nunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal 
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gevenlik kurulukları kapsamı dışıtida kalan ve her-
tfâ-nfl bir işverene hizmet akdi ile bağlı ölmâksizıh 
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların mecbu
ri olarak Bağ-ıKür kapsamına alınacağını, 51 inci 
maddesi de, kanun kapsamına alınan sigortalıların 
50 nci maddöde tespit edilmiş foulunari gelir basamak
larından dilediklerini seçebileceklerini hüküm altına 
abmşfar. , 

Kâttunun 53 Üncü maddesiyle de; Kürümün sos
yal güvenlik görevini yerine getirebilmesini temin 
için, sigortalıların kendi iradeleriyle seçmiş oldukları 
gelir basamakları üzerinden primlerini süresinde öde
me mecburiyeti getirilmiştir. 

Ancak, kanunun âmir hükmüne rağmen Bağ-Kur 
sigortalılarından bir kısmının prim borçlarini zama
nında ödemedikleri tespit edildiğinden, kurumca bü 
sigortalılara Ödemede kolaylık sağlamak ve sosyal 
güveneelerini temin edebilmek için; 

,'l. Öofçİü sigortalılara kendilerinin talepleri ha
linde prim borçlarını taksitle ödeme imkânı tanın
maktadır. 

'2. Aylık bağlama esnasında, prim borcu oldu
ğu tespit edilen sigortalıların, geçen dönem ile için
d i b ü t a n feenlIeTfe ait fiak kazlıiaikİâfı âyîlîdârı 
toplamı, prim ve ceza borçlarini kârşiiıyabiîecek 
miktarda ise, ödenecek aylıklar toplamından feöfç-
fânnrii mahsup edilmesi suretiyle ayhkiâiift bektetü-
meft'slzin bağlanması ytoîüna gidilmektedir. 

VH. — KOMİSYONLAR BÜLTENİ 

i. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Dö
nem 2 nci Yasama Yıtt (36 titSan 1983 târihinde kö-
misyonlarda bulunan işler He 30 NİSâfi 1983 târihin
den 17 Temmuz 1984 tarihim kadaf) Kömlsyöntaf 
Bülteni.. (İ) 

(1\ Komisyonlar Bülteni Tutanağı eklidir. 

1 , 9 . 1984 O: İ 

| 3. Esasen küçük çapta iş yapan ve primlerini 
zamanında Ödeyemeyen sigortalılar için getirilmiş 

I bulunan bü idarî tedbirlerden, genel olarak her se
viyedeki sigortalılar faydâlandmlmaktadır. 

Bu durumda olan sigortalılar için mer'i mevzuat 
| gereğince ayrıca istisnai bir uygulama getirilememiş

tir. 

Alınan bu idarî tedbirlerle prim borçlarını zama
nında Ödemeyen sigortalılara sosyal güvenliklerinin 

{ temini bakımından yardımcı olunmaya çalışılmakta
dır 

Ancak, sosyal güvenlik hakkı yönünden nimet 
- külfet dengesi -esas olduğundan, Bağ-Kür'üö yük
lendiği sosyal güvenlik görevini yerine getirniesi, 
'Özellikle sigortalılarına kanunla tanınan ve teminat 

I altına alınan hakları sağlayabilmesi Kurumun malî 
I yönden güçlü olmasına bağlı bulunmaktadır. Bağ-Kur' 
I un malî yönden en önemli güç kaynağı ise sigortalı-
i ların ödiyecekleri primlerdir. -

Bu itibarla, sigortalılar ile bunların dul ve yetim
lerine bağlanan aylıkların ödenebilmeleri için, ge-

I rekli kaynağın devamlı, elde edilmesi gerektiğinden, 
I prim borçlarını ödemeyen sigortalılara beMi dönem-
I îefde prim borçlan bildirilmekte ve ödememeleri ha

linde ise icraen tahsili cihetine gidilmektedir. 
I Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Bakan 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

1 İNCİ BİRLEŞİM 

1 . 9 . 1984 Cınmrtes* 

Saat : 15.010 

t 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
.2. — içtüzüğün 76 ncı maddesine göre Başbakan

lık tezkereleri. 
3. — İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğ-

lu'nun Yasama Dokunulrnazlığının.Kaldırılinîası Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/455) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 13.7.1984) 

4. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
nuksever'im Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/456) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tarihi : 
13.7.1984) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇlfM 

İl — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK. 1#JER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
il. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

28t?' nümaralr (Kânundan' istifade^ea^mTeyen-bâzi' ta
sarruf sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesine 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/129) (*) 

2. — BMis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir 
Türfc gemisinin* Irak savaş uçaklarmca bombalan
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/105) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
rüya çevrilmiştir. 

so-

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı
tay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/106) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/108) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Tür
kiye ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

6. — Erzurum 'MflletvekiM Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, merhum ismet inönü için yeni bir kabir yapıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü sonrönergesi (6/110) 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, res
mî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi 06/1514) 

10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü
nün Taşıt Kanununa aykırı hareket ettiği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/116) 

11. — Ustanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Trakya Yağlı Tohumlar Birliğinin özel teşebbüse 
ucuz fiyatla ayçiçeği sattığı iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

12.— İstanbul Milletvekili Sa/bit Batumlu'nun, se
çimlerde oy kullanamamış vatandaşların affedilip af
fedilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/118) 

13. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 



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

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

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

17. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Zey-
tinburnu Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depola
rının başka bir yere nakline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi "(6/123) 

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

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bazı 
meydan ve sokaklara verilen Abdi İpekçi adını de
ğiştirmek isteyen belediye meclislerinin kararlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

20. — Balıkesir 'Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Devlet Demiryolları personelinin yiyecek . yardımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

21. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan ve yöresinde heyelan sonrası konut yapımına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/127) 

22. — Erzincan MMetvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli köylerinin elektrik sorununa ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

T 
KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER t§LER 
1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşki

lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 
101) (Dağıtma tarihi: 11.7.1984) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizd'aroğlu'nun Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82) p a -
ğıtma tarihi : 25.6.1984) 

2 — 
X 3. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 

1978, 1979,1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
indirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/132; 1/313, 3/133; 1/314; 3/366; 1/315, 3/367; 
1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayısı : 
69) (Dağıtma tarihi: 6.7,1984) 

X: 4. — Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Ve
rilmesine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/486) (S. Sayısı : 92) (Da
ğıtma tarihi : 6.7.1984) 

X 5. — 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Mü
nasebetler Hakkında Viyana Mukavelesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma tarihi : 6J7.1984) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesinin Ek Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

X! 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cum
huriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki 
Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/461) (S. Sayısı : 
95) (Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

8. — Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanu
nunun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları (2/78) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1587 
sayıl* Nüfus Yasasının 57 nci Madidesine Bir Fıikra 
Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/122) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma' tarihi : 
6.7.1984) 

10. — Ankara Milletvekili İsmail Sanman ve 9 
Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent 
Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/101) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 



11. — Mehmet Onur Miman Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sayısı : 
84) (Dağıtma tarihi : 10.7.1984) 

12. — Hıdır Aslan Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/9) (S. Sayısı : 86) (Da-

. ğıtttıa tarihi : 10.7.1984) 
13. — İsmet Yoğurtçu'nun özel Affına Dair Ka

nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/534, 3/462) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
11.7.1984) 

X 14. — Fırat Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yuları Keshmesap Ka

nun Taşanları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil-
dirknlerinin Sunulduğuna îliskin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/343, 
3/142,1/344, 3/143; 1/345, 3/420; 1/346, 3/421; 1/347, 
3/422; 1/348, 3/423; 1/349, 3/144) (S, Sayısı : 102) 
(Dağıtma tarihi • 13.7.1984) 

X 15. — Kayseri (Erciyes) Üniversitesinin 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap Kanun 
Tasardan ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirim
lerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
releri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/367, 3/344; 
1/368, 3/345; 1/369, 3/346; 1/370, 3/158) (S. Sayısı : 
103) {Dağıtma tarihi; 13 J.1984) 

(X) Açık aylamaya tabi işleri gösterir, 



; \ 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S, Sayısı : 106 

İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğhı'nun Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3 /455) 

TC 
Başbakanlık 

Personel Genel Müdürlüğü 13 Haziran 1984 
Sayı : 19-304-10680 

Konu : İstanbul Milletvekili 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

1567 sayılı Kanuna aykırı davrandığı iddia olunan İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu hak
kında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 5.6.1984 gün ve 1.128.9.1984/36385 sayılı yazısının örneği 
tekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini emirlerine arz ederimi. 
Turgut ÖZ AL 

Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.9.1984 

036385-05-06-84 

Konu : İstanbul Milletvekili 
Leyla Yenüay Köseöğliu'mto 

yasama dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

1567 sayılı Kanuna aykırı eylemde bulunduğu iddia olunan Leyla Yeniay Köseoğlu hakkında yapılan so
ruşturma sırasında, adı geçenin îstanbul İlinden Milletyekili seçildiğinin anlaşılması üzerine yasama dokunul
mazlığının kaldırılması için düzenlenen soruşturma evrakı 9.541984 günlü fezlekeye bağlı olarak İstanbul Cum
huriyet Savcılığının 10.5.1984 gün ve 1984/359 Ceza M. sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılın
mıştır. 

îstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu hakkınca soruşturma ve kovuşturmaya devam olunabilmesini 
teminen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması hususunda/ gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat ELDEM 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/455 
Karar No .: 8 

11 . 7 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 14 Haziran 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İstan
bul Milletvekili Leylâ Yeniay Köseoğlu'nun yasama dokunulmazlrğının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu madesine göre Karma Komisyonumuzun 11 Tem
muz 1984 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 1567 sayılı Kanıma aykırı davranmak suçu isnad edilen İstanbul Milletvekili 
Leyla Yeniay Köseoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki ko
vuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliğine 
göre İstanbul Milletvekili Leylâ Yeniay Köseoğlu hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Kâmil T. fcoşkunoğlu Ahmet Remzi Çerçi 

Anlkara Adana 

Üye Üye 
Nurettin Yağanoğlu Mehmet Sezai Pekuslu 

Adana Ankara 

Üye Üye 
Kemal özer Rıfat Bayazıt 

İstanbul Kahramanmaraş 

Üye Üye 
Mustafa Sabrı Güvenç Osman Bahadır 

Niğde Trabzıon 
İmzada bulunaımadı 

Üye Üye 
İbrahim Tasdemir Özgür Barutçu 

Ağrı Diyartoalkır 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye Üye 
Hasan Altay Necdet Naci Mimaroğlu 

Samsun Siirt 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 106) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 107 

Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konukseverdin Yasama Do
kunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarımdan Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3 /456) 

TC 
Başbakanlık 14 . 6 . 1984 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : 19-304-10725 

Konu : Edinne MiiltetvekıM Hüsamettin 
Konuksever 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahsi davacı Şaban Kama'ya hakarette bulunduğu iddia olunan Edirne Milletvekilli Hüsamettin Konuk
sever hakkında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 5.6.1984 gün ve M 28.11.1984/36625 sa
yılı yazısının örneği ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini emirlerine arz ederim. 

Turgut ÖZ AL 
Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza iş. Gn, Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.l.128.11.1984/036625-05-06-84 

Konu ; Bdjırne Milletvekili Hüsamettin Konuksever'in 
yalSamai dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahsi davacı Şaban Kama'ya hakarette bulunduğu iddia olunan Hüsamettin Konuksever hakkında ya-ı 
pılan yargılama sırasında, adı geçenin Edirne tünden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması için, evrak örneklerinin Cumhuriyet Savcılığına tevdiine dair Edirne Sulh Ce-f 
za Mahkemesinin 1982/129 esas sayılı dosyası ile ilgili yargılama sırasında ittihaz olunan 13.3.1984 günlü 
ara kararın havi dosya örnekleri, o yer Cumhuriyet Savcılığının 8.5.1984 gün ve 1777 sayılı yazısı ekinde alın-* 
mafcla birlikte takdim kılınmıştır. 

Edirne Milletvekili Hüsamettin Konuksever hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmaması 
hususunda gereğinin takdir huyurulması ve delaletleri arz olunur, 

Mt Necat ELDEM ' 
Adalet Bakanı, 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/456 

Karar No, •: 9 

11 . 7 . 1984 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 15 Haziran 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Edir
ne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 11 
Temmuz 1984 tarihi toplantısında incelenmiştir, 

Hazırlık Komisyonu, hakkında şahsî davacı Şaban Kama'ya hakarette bulunmak suçu isnat edilen Edirne 
Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve 
hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre Edime Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T* Coşkunoğlu 

Anikara 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adama 

Üye -
Kemal özer 

İstanbul 

Üye 
Mustafa Sabrı Güvenç 

Niğde 

Üye 
ibrahim Taşdemir 

Ağrı 

Üye 
Hasan Alt ay 

Samsun 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tökalt 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
İlhan Dinçel 

Mallıatya 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Siirt 

Türkiye Büyük MiİJet Meclisi (S. Sayısı : 107) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI S. Sayu» : ıoı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1 /523) 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 18.6.1984 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/234/04782 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanım Hükmünde Kararname» 
bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
Turgut Özal 

Başbakan 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAME 

GENEL GEREKÇE 

Osmanlı 'İmparatorluğu döneminin önemli kuruluşlarından biri olan Defterî Hakanî Nezareti, Cumhuri
yet döneminde 2.7.1932 tarih 2015 sayılı, 5.6.1936 tarih 2997 sayılı kanunlarla Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne dönüşmüştür. 5,6.1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve 
Vazifeleri Hakkında Kanun; Genel Müdürlüğün merkez teşkilatını Teftiş Heyeti, Muamelat Müdürlüğü, 
Fen Müşavirliği, Kadastro Müdürlüğü, Arazi Kadastro ve Fotogrametri Dairesi Müdürlüğü, Ta
pu Arşiv Müdürlüğü, Zatisileri Müdürlüğü ve Levazım İşleri Müdürlüğü birimlerinden oluşan, bir yapı 
çerçevesinde beliklemektedir. Kanunun 1 inci maddesi, Genel Müdürlüğün Maliye Vekâletine bağlı oldu
ğunu hükme bağlamıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 7.7.1939 tarih ve 3707 sayılı Kanun ile önce Adalet Bakanlığına, 
daha sonra çıkarılan 19.8.1951 tarih ve 5840 sayılı Kanunla da Başbakanlığa bağlanmıştır. 

Genel Müdürlük halen^Başbakanlığa bağlı, ayrı bütçeli bir kuruluş olup, merkez teşkilatı bir Genel 
Müdür ve üç Genel Müdür Yardımcısı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Tasarruf İşleri, 
Fen İşleri, Kadastro, Tapulama, Tapu Arşiv, Fotogrametri, Eğitim ve Personel, Planlama Araştırma, Yaban
cı İşlemler, İkmal ve Donatım Daire Başkanlıkları ile Sivil Savunma Uzmanlığından oluşmaktadır. Taşra 
kuruluşu, 12 Bölge merkezindeki Grup Tapu Sicil Müdürlükleri her il merkezi ile diğer ilçelerde bulunan iş 
ve durumuna göre gerekli görülen ilçelerde birden çok bölgelere aynlmış Tapu Sicil Muhafızlığı, illerin 
merkez ilçeleri İle diğer ilçelerin belediye sınırları içerisindeki 'taşınmazların 2613 sayılı Kanuna göre 
kadastrosunu yapmakla görevli kadastro müdürlükleri, illerin merkez ilçeleri ile diğer ilçelerin belediye sınır
ları dışında kalan bucak ve köylerin 766 sayılı Kanuna göre tapulamasını yapmakla görevli tapulama müdür
lükleri ve yenileme başmühendisliklerinden rneydano gelmektedir., 



Genel Müdürlük, artan iş hacmi ye değişen teknoloji ile hizmete karşın artan talep karşısında günün ih
tiyacına cevap veremez duruma gelmiştir. Ayrıca son yıllarda yürürlüğe giren turizmi teşvik, toplu konut, 
imar ve gecekondu kanunlarına aykırı olarak yapılan yapılara uygulanacak esaslar (îmar Affı), (tapulama 
ve kadastro paftalarının yenilenmesi hakkındaki kanunlar genel müdürlüğe yeni görevler yüklemiştir. Bu ne
denlerle, muhtelif tarihlerde çıkarılan kanunlar, (Bakanlar Kurulu kararları ve kadro cetvelleri ile kuruluşta 
değişiklik olmasına rağmen, Genel Müdürlük günün ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve mevzuatla kendisine 
verilen görevleri ekonomik, etkin verimli bir biçimde yerine getirememektedir. 

Yukarıda kısaca değinilen zorunluluklardan hareket edilerek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün gü
nün koşullarına uygun hizmet vermesine ve görevlerini yerine getirmesine imkân verecek bir (teşkilat kanu
nunun hazırlanması zorunluluk haline gelmiştir. 

Ekli Kanun Hükmünde Kararname tasarısında tapu, kadastro, harita hizmetlerine Miskin görev ve hiz
metlerin en uygun ibiçimde yürütülmesini sağlayacak hizmet birimlerinin kurulması ve bu görev ve hizmetlerin 
yürütülmesine yönelik yetkilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilmesi öngörülmüştür. 

Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname tasarısı, Bakanlıkların 
Merkez Teşkilatının Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esas alınarak ha
zırlanmıştır. * 

Tasarıda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sırasıyla Genel olarak Genel görevlerine «Genel Mü
dür Ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan Genel Müdürlük Makamının görevlerine, ana hizmet birim
leri ile danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ve bunların görevlerine» yer verilmiştir. Ayrıca yü
kümlülükler ve yetki devri başlığı altında yöneticilerin sorumluluğu!; diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinas
yonu karar alma, yürütme ve görev sonımluluğu; denetleme görev ve sorumluluğu; düzenleme görev ve 
yetkisi; yetki devri konuları düzenlenmiştir. 

(Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin diğer kısım ve bölümlerinde, memurlarda aranacak nitelikler; taşra 
teşkilatı; kadro cetvelleri ve yürürlükten kaldırılan hükümleri kapsamaktadır. Ayrıca 'intikal hükümleri ola
rak geçici maddelere yer verilmiştir. 

MADDE GERBKÇELERÎ 

Madde 1. — İBu maddede Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı belirtilmekte ve Başbakanlığa bağlı 
ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kurulduğu açıklanmaktadır. 

Madde- 2. — Bu maddede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmaktadır. 
Madde 3. — Bu maddede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatından meyda

na geldiği belirtilmektedir. 
Madde 4. — Bu maddede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı, Ana Hizmet Birim

leri, Danışma ve Denetim Birimleri ile Yardımcı Birimlerden meydana geldiği belirtilmektedir. 
Madde 5. — Bu maddede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün en üst amiri olan Genel Müdürün gö

rev, yetki-ve sorumluluğu belirtilmektedir. 

Madde 6. — Bu Maddede Genel Müdür Yardımcılarının, görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmek
tedir. 

Madde 7 .—Bu maddede Tapu ve Kadastro Genel MüdüMüğünün Ana Hizmet Birimleri sayılmaktadır. 
Madde 8. — Bu maddede Tasarruf Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır., 
Madde 9. — Bu Maddede Fen Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır., 
Madde 10. — İBu maddede Tapulama Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 
Madde 11. — Bu maddede Kadastro Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 
Madde 12. — Bu maddede Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 
Madde 13. — Bu maddede Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 
Madde 14. — Bu maddede Yabancı îşler Dairesi Başkanlığının görevlefi^sayılmaktadır. 
Madde 15. — Bu maddede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün danışma ve Denetim Birimleri sa

yılmaktadır., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 



— 3 _ 
Madde 16. — Bu maddede Teftiş. Kurulunun görevleri sayılmaktadır, 
Madde 17. — Bu maddede Hukuk Müşavirliğinin görevleri sayılmaktadır. 
Madde 18. — Bu maddede Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri sayıl

maktadır. 
Madde 19. — Bu maddede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Yardımcı Birimleri Sayılmaktadır. 
Madde 20. — Bu maddede 'Personel Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır, 
Madde 21."— Bu maddede Eğitim Dairesi Başkanlığınım görevleri sayılmaktadır. 
Madde 22. — Bu maddede İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 
Madde 2 3 . — Bu maddede Savunma Uzmanlığının görevleri sayılmaktadır. 
Madde 24. — Bu maddede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilâtının Çalışma usul ve 

esasları belirtilmektedir. 
Madde 25. — Bu maddede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yöneticilerinin yetki ve. sorumlulukları 

(belirtilmekitedir. 
Madde 26. — Bu maddede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Koordinasyon ve İşbirliği konusun

da görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmektedir. 
Madde 27. — Bu maddede Genel Müdürlüğün Mahallî İdarelerle koordinasyonu ve sorumluluğu belirtil

mektedir. 
Madde 28. — Bu maddede Genel Müdürlüğün Kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri 

düzenleme görev ve yetkisi belirtilmektedir. : 
Madde 29. — Bu maddede yöneticilerin yetki devri belirtilmektedir^ 
Madde 30. — Bu maddede Genel Müdürlük personelinin tayin, usul ve esasları düzenlenmektedir. 
Madde 31. — Bu maddede kadroların tespit, ihdas ve kullanımına dair esaslar düzenlenmektedir. 
Madde 32. — Bu maddede Kanun Hükmünde Kararnamenin yürüdüğe girmesi ile yürürlükten kalkacak 

olan hükümler belirtilmektedir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

3.7.im 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Komisyonumuzca incelenip göriişüılmüş, gerekçesi 
uygun görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin kabul, üave ve değişiklikler sırasıyla 
aşağıda açıklanmıştır, 

Kararnamenin il inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan «Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin» iba
resi Kararnamenin kanunlaşacak olması nedeniyle «Bu Kanunun» şeklinde değiştirilmiştir. 

Kararnamenin 2 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Kararnamenin 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle «Tapu ve Kadastro M«slek Liseleri» madde met

nine dahil edilmiştir. 
Kararnamenin 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Kararnamenin 11 inci maddesinin (e) bendindeki, «tapulaştırması» kelimesi «toplulaştırması» olarak, «ile» 

bağlacı «ve» şeklinde düzeltilmiştir. 
Kararnamenin 12, 13 ve 14 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Kararnamenin 15 inci maddesinin ı(a) bendindeki «Teftiş Kurulu» kelimelerine «Başkanlığı» kelimesi 

ilave edilmiştir-
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Kararnamenin .16 ncı maddesinin 'başlığı 15 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak düzenlen
miştir. , 

Kararnamenin 17 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
Kararnamenin 18 inci maddesinin (b) bendindeki «Önceliklerle» kelimesi «öncelikle» şeklinde düzeltil

miştir. 
Kararnamenin 19, 20, 21, 22, 23., 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Kararnamenin 32; Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3 ve Geçici 4 üncü maddelerindeki «Bu Kanun Hükmünde 

Kararname» ibareleri «Bu Kamjn» olarak değiştirilmiştir. 
Kararname ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 2997 ve 2015 sayılı Teşkilât Kanunları yürür

lükten kaldırılmaktadır. Ayrıca 766 sayılı Tapulama Kanunu ile kurutoıuş olan Tapulama Müdürlükleri de 
Kadastro Müdürlükleri ile birleştirilmekte ve eski Teşkilat Kanunlarındaki görev unvanları da değiştiri
lerek yeni unvan standardına gidilmektedir. 

Bu itibarla 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir, 766 sayılı Tapulama, 2644 sayılı Tapu Kanunu ve 
diğer özel kanunlarda bahsi geçen memuriyetlere veriden görevlerin devam edeceği ve memurların yeni 
görev unvanlarını kullanacaklarının açıklığa kavuşturulması ve hukukî boşluğa meydan verilmemesi için 
kararnameye geçici 5 inci madde eklenmiştir. 

Kararnameye ekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını gösteren cetvelin Danışma ve 
Denetim Birimleri Bölümünün birinci sırasında bulunan «Teftiş Kurulu» kelimelerinin sonuna 15 ve 16 
ncı maddelerde yapılan değişikliklere paralel olarak «(Başkanlığı» kelimesi ilave edilmiştir. 

Kararnamenin 33 ve 34 üncü maddelerindeki «Bu Kanun Hükmünde Kararname» ibareleri «Bu Kanun» 
şeklinde düzenlenmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan-
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Bahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçet 

Malatya 

ı Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Akif Kocaman , 

Gümüşhane 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
Üye 

Selahattin Taflıoğhı 
Yozgat 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Göırevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
KHK./230 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşklilat ve Görevlerinin yeniden düzenlenmesi; 17.6.1982 tarMi 
ve 2680 Sayılı Kanun ve bu Kanunun 2.12.1983 tarihli ve 2967 Sayılı Kanunla değişlik dördüncü maddesinin 
verdiği yetkiye dayanılarak Balkanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaşjtırıllmışltır. 

BÎRÎNCI KJ3IM 
Amaç, Görev, Teşklilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararname nün amacı, taşınmaz matara ait akMerie her türlü teşci, 
kadastro, tapulama işlilerini mevzuatına göre yapmak, tapu slöMerini, kadasıtral ve topografifc haritaları dü
zenlemek, uygulamak ve yenilemek için Başbakanlığa bağlı ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemekıtiir. 

Başjbakan, bu teşkilatın yönetülm'i ile ilgili yetkileri nü gerekli gördüğü takdirde Devlet Balkanı vasıtası ile 
kutanalblir, 

Görev 

MADDE 2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır. 
a) Taşınmaz (malarla illgillli akitlerle her türlü tesdil işleriniin yapimasımı, Hazinenin sorumluluğu altındaki 

tapu sicililerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, siciller üzerinde değişikliklerin taJkülbin'i, denetlenmesini!, sicil 
ve belgelerin korunmasını ilgili mevzulata uygun olarak sağlamak, 

b) Yeni tapu sicililerinin düzenlenmesi içlin temel prensipleri tespiilt etmek, bu konudaki her tfürflü koor
dinasyonu sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapılmasını, uygulanmasını, değişikliklerin taklibini, deneti
mini, tekriik ve uygulama nilteliğM kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamak, 

c) Kadasıtral ve topografik haritaların düzenlenme si için nirengi, havadan fotoğraf alimi, havaî nirengi, 
değerlendirme, kartograf ya hizmetlerinin yürütülmesinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve koor
dinasyonu sağlamak, 

d) Tapu, kadastro ve tapu kadastro ile ilgili harita hikmetlerinin geliştirilmesini, koordinasyonu sağlaya-
cak esasları tespüt etmek, uygulamasını takip etmek, denetlemek, çalışanların niteliklerini belirlemek ve bunla
rın eğitimi ile ihtiyaçları planlamak ve satın alınmasını sağlamak.: 

Teşkilât 

MADDE 3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşklaltı Merkez ve Taşra Teşkilatından meydana ge
lir, 

İKİNCİ KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — Genel Müdürlük merkez teşkilâtı anah'izmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri 
ve yardımcı 'birimlerden meydana gelir. 

Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ekli cetvelde gösteriîmfışlür. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tapu ye Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, taşınmaz mallara ait aikitlerle her türlü tescil, kadastro, tapulama 
işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral ve topografik haritaları düzenlemek, uygulamak 
ye yenilemek için Başbakanlığa bağlı ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşki
lat ve görevlerine dair esaslan düzenlemektir. 

Başbakan, bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtası ile 
•kullanabilir. 

Görev 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Teşkilat 

MADDE 3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile doğrudan 
merkeze bağlı Tapu Kadastro Meslek Liselerinden meydana gelir. 

İKİNCİ KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
mistir* 
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;Hükümetin Teklifi) 

BİRİNOt.BÖLÜiM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 

MADDE 5. — Genel Müdür, Genel Müdürlüğün eri üst amiridir ve Genel Müdürlük 'Hizmetlerini mevzua
ta, millî güvenlik• siyasetine, kaBkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olaralk yürümekle ve genel mü
dürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kurulularla işjbiriiğü ve koordinasyonu sağlamıalkia görevi 
ve Başibafcana karşı sorumludur, 

Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilâtının faaliyetlerini, işlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve 
yetkilidir. 

Genel Müdür yardımcıları 

MADDE 6. — Tapu ve Kadastro Gendi Müdürlüğü nde anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birim
lerin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere üç genel müdür yardımcısı görevlen
dirilebilir. 

tKINCÎ BÖLÜM 
Ana'hizmet Birimleri 

MADDE 7. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Tasarruf işlemleri Dairesi Başkanlığı, 
b) Fen Dairesi Başkanlığı, 
c) Tapu Dairesi Başkanlığı, 
d) Kadastro Dairesi Başkanlığı, 
e) Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı, 
f) Tapu Arşiv Dairesi Başlkanlığı, 
g) Yalbancı İşler Dairesli Başkanlığı, 

. Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 8. — Tasarruf îşlemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır. 
a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra bir'ilmilerînden diğer kamu kurum ve kuruluş-

larından, özel ve tüzelkişilerden gelen tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili her türlü hukukî konuları incelemek 
ve sonucunu ilgililere bildirmek, 

b) Tapu ve kadastro bölge ve tapu sicil müdürlüklerince akit ve tescil işlemlerinin reddine dair verilen 
kararlara karşı yapılan İtirazları incelemek ve görüşünü Gendi Müdürlüğe sunmak, 

c) Tapu sicil müdürlükleri ve kadastro müdürlük leri ile şefliklerinin denetimi sonunda hazırlanan tef
tiş ve soruşturma raporlarının gereğini tespilt etmek ve bunların yerine getirilip getirilmediğini takip et
mek, . 

d) Taşınmaz malarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında tdknlik yönden Genel Mü
dürlük görüşünü hazırlamak, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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(Adalet Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

BÎRtNCl BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 indi Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Genel Müdür yardımcıları 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı Maiddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-
tir< 

ÎKİNCt BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiş
tir, 

Tasarruf işlemleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 8. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir* 
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[(Hükümetin Teklifi) 

Fen Dairesi Başkanlığı 

MADDE 9. — Fen Dairesi Başkanlığımın görevleri şunlardır : 
a) Tapu ve Kadastro Bölge müdürlüMerince akit ve. tescil işlemlerinin reddine dair verilen kararlara 

karşı yapılan Mrazfları fenni yönden incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak, 
Ib) Yenilenmesi istenen kadastro ve tapulama paf'tatarının yenielnmesine gerek olup, olmadığını fennî 

yönden incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak, 
c) Fen işleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve teknik şartname tasarı taslakları hakkında teknik yön

den Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak, 
d) Kaldaströ ve tapulama paftaları ille fennî belge lerîn'in merkez ve taşrada arşıivlenmesini düzenlemek ve 

paftalar üzerinde değişiklikleri talkip etmek, istek halinde kamu kurum ve kuruluşları Me düğer illgülere 
kopyalarını vermek, 

e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra biriTmlerinden, diğer kamu kurum ve kuruluş
larından, özel ve tüzdkişiilerden geîen harita, kadastro ve yenileme işlemleri ile ilgili her türlü fennî 'konuları 
ince'temfc ve sonucunu ilgililere bildirmek, 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Tapu Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10. — Tapu Dairesi Başkanlığınin görevleri şunlardır : 
a) Tapu Sicil MüdürıHüMerini sevk ve idare etmek, yerleştim, personel donatım ve ikmal planlamasını yap

mak, 
b) Tapu SM1 Müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık çaîışima programlarını hazırlamak ve yeniden 

düzenlenmelerini planlamak, 
c) Tapu Sicil Müdürlüklerinin yaptıkları işlemlere ait istatlsltiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve so

nuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek, 
d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapimak. 

Kadastro Dairesi Başkanlığı 

MADDE 11. — Kadsatro Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Taşınmaz malların kadastrosunu ve tapulamasını yapmak ve modern tapu sicillerini düzenlemek, bu 

amaçla kalkınma planları ve yıllık programlara uıygun olarak iş planlanmasını yapmalk, kadastro çalışmalarını 
yönlendirmek ve yönetmek, her türlü iısttMikıi bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 

'b) ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak özel kadastro çalışmalarını planlamak ve yürütmek, 
c) Kadastro ve Tapulama Müdürlükleri ve Şefliklerini yönetmek ve bunların personel, yerleşıim, dona

tım ve ikmal planlamasını yapmak, 
d) Teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesinin yıllık 'çalış

ma programlarını yapmak, yapılan işleri takip ederek gerekli tedbirleri almak, 
e) İmar, toprak ve tarım reformu, arazi tapulaştırması ve diğer sebeplerle meydana gelen zemin düzenle

meleri ile değişikliklerin tescili le ilgili fennî işlerin yapılmasını planlamak, izlemek ve gerekli tedbirleri alimak, 
f) Genel Müdürlükçe -verilecek benzeri görevleri yapmak., 

Foto'grametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı 

MADDE 12. — Fotoğrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Kalkınma planı ve yılık programlar çerçevesırde harita yapımı ile gerekli personel, ödenek, araç ve 

gereçleri planlamak, ekipleri sevk ve idare etmek, çalınmaları takip ve değerlendirmek. 
b) Harka çalışmalarında, uçuş, fotoğraf alımı, kıymetlendirme ve çalışma programları yapmak, 
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Fen Dairesi Başkanlığı 

MADDE 9. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu Maıdıdesii Komisyonumuzca aynan kabul edilmiş
tir* 

Tapu Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Kadastro Dairesi Başkanlığı 

MADDE 11. — Kadastro Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Taşınmaz malların kadastrosunu ve tapulamasını yapmak ve modern tapu sicillerini düzenlemek, bu 

amaçla kalkınma planlan ve yıllık programlara uygun olarak iş planlamasını yapmak, kadastro çalışmalarını 
yönlendirmek ve yönetmek, her türlü istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek. 

b) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak özel kadastro çalışmalarım planlamak ve yürütmek. 
c) Kadastro ve Tapulama Müdürlükleri ve Şefliklerini yönetmek ve bunların personel, yerleşim, donatım 

ve ikmal planlamasını yapmak. 
d) Teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesinin yıllık çalışma 

programlarını yapmak, yapılan işleri takip ederek gerekli tedbirleri almak. 
e) İmar, toprak ve tarım reformu, arazi toplulaştırması ve diğer sebeplerle meydana gelen zemin dü

zenlemeleri ve değişikliklerin tescili ile ilgili fennî işlerin yapılmasını planlamak, izlemek ve gerekli tedbirleri 
almak, 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı 

MADDE 12. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci Maddesi Kamüsyionumuzca aynen kabul edil-
miştiırj 
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c) Havadan fotoğraf alımı, foto-laboratuvar ve kıymetlendirme işlerini yürütmek, 
d) Programlanan iş bölgelerinde havai nirengi yapmak. 
e) Her türlü geodezik ve fotogrametrik aletlerin bakım ve onarımlarını yapmak, 
f) Fotogrametrik harita yapımı ile ilgili dokümanları arşivlemek, 
h) Harita ve kadastro çalışmalarında nirengi hizmetleri yönünden ilgili kuruluşlarla müşterek planlama 

ve çalışma programları yapmak, 
ı) Harita yapımı programlanan yerlerde ülke nirengi şebekesini sıklaştırmak, gereken" yerlerde mahallî ni

rengi şebekelerini kurmak, 
i) Ülke nirengisi ve mahallî nirengiler ile ilgili her türlü bügi ve değerleri arşivlemek, 
j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13. — Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Yurt içi ve yurt dışında tesis edilmiş tapu kayıt ve belgeleri ile ilgili merkezî ve taşra arşivleme hiz

metlerini düzenlemek, kayıt ve belgeleri değerlendirmek, 
b) Tarihî değeri olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini yurt içi ve yurt dışından gelen uzmanların ilmî 

çalışmalarına hazırlamak ve yardımcı olmak, sonuçlarını değerlendirmek, 
c) Modern arşivleme usul ve metodları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit 

etmek ve uygulamalarını sağlamak, 
d) Tapu ve kadastro, birimlerinin mahkemelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve ilgililerin isteği 

üzerine tapu kayıtlarının kopyalarını çıkarmak ve vermek, 
e) Eski yazılı tapu kayıtlarını gerektiğinde yeni yazıya çevirmek, hizmetlerini planlamak ve uygulamayı 

sağlamak, • - . • . 
f) Genel 'Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak, 

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 14. — Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olupta, hariçte oturanların Tür

kiye'deki taşınmaz malları ile ilgili her çeşit tapu ve kadastro işlemlerini .takip etmek, düzjenlemek ve arşiv
lemek, 

b) ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzelkişilerin 
yurt dışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak, 

c) Bakanlık ve kuruluşlar arası toplantılar ile ilgili olarak devletler arası emlak müzakereleri için görev 
alanındaki belgeleri toplamak ve ilgililere iletmek, 

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak* 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 15. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü rmerköz kuruluşundaki danışma ve denetiim birim
leri şunlardır : 

a) Teftiş Kurulu, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 
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Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 14. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maiddıesi Komisyonumuzca aynen kalbul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 15. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birim
leri suntadır : 

a) Teftiş Kuruta Başkanlığı, 
lb) Hukuk Müşavirliği, 
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 
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Teftiş Kurulu 

MADDE 16. — Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki 
görevleri yapar. . 

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle .ilgili olarak teftiş, 
inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
, b) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 

Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ile müfettişlerin çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 17. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî malî, cezaî sonuçlar doğu

racak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında al

mak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 Sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri 

hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek, 
d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışma

sını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, 
e) Genel Müdürlük birimleri tarafından teknik yönden hazırlanan veya diğer kuruluşlardan yahut Başba

kanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

MADDE 1'8. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programar, Bakanlar Kurulu Kararları 

ve Millî Güvenlik Siyaseti çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit et
mek, bu esaslara uygun olarak Genel Müdürlüğün ana hizmet politikasının ve programının hazırlanmasına 
yardımcı olmak, 

Ib) Uzun vadeli planlarla, ^kalkınma planlarında ve yıllık programlarda önceliklerle yer alması gerekli gö
rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak. 
Genel Müdürün onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Kalkınma plan ve programları ile Genel Müdürlük yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulan
ması sırasında Genel Müdürlük ibirimlerinde ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve 
tıkanıklıkları giderici tedbirleri tespit ederek, Genel Müdüre sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yü
rütmek, • ' 

d) Hizmet ve faaliyetlerin müessir ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme 
gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesi 
uygulamasını takip etmek, 

e) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak, 
f) Toprak, insan münasebetleri hakkında araştırmalar yapmak, sonucunu ilgililere bildirmek, 

g) .Tapu, kadastro ve harita hizmetlerinde bilgi işlem sistemine geçmeye yönelik araştırma ve çalışmalar 
yapmak, 

ıh) Meslekî ve idarî konularda gelişmeyi sağlayıcı, verimi artırıcı araştırmalar yapmak, meslekî yayımlar
da bulunmak, 

ı) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 16. — Teftiş Kurulu Genel Müdürünün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki 
görevleri yapaır. 

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, in
celeme ve soruşturma işlerini yürütmek. 

b) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ile müfettişlerin çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 17. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
mişltiiır. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

MADDE 18. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Pa&resi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğün hükümet programı, kalkınma planları, yılık programlar, Balkanlar Kurulu Kararları 

ve Millî Güvenlik Siyaseti çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çaıkşma esaslarını tespit et
mek, bu esıasliaıra uygun olarak Genel Müdürlüğün anahizmet politikasının ve programının hazırlanmaısıına yar
dımcı ollmıaik, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü
len hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağla
mak, Genel Müdürün onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Kalkınma plan ve programları ile Genel Müdürlük yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulan
ması sırasında Genel Müdürlük birimlerinde ortaya çıkan, çözütolenimösi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tı
kanıklıkları giderici tedbirleri tespit ederek, Genel.Müdüre sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürüt
mek, 

d) Hizmet ve 'faaliyetlerin müeslsıir ve ekonomik bir şekilde "yerine getirilmesi için insan, para ve malze
me gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük 
bütçesi uygulamasını takip etmek, 

e) Genel Müdürlük, yıllık çalışma programlarını hazırlamak, 
f) Toprak, insan. münasebetleri hakkında araştırmalar yapmak, sonucunu ilgililere bildirmek, 

g) Tapu, Kadastro ve harita hizmetlerinlde bilgi işlem sistemine geçmeye yönelik araştırma ve çalışmalar 
yapmak, 

h) Meslekî ve idarî konularda gelişmeyi sağlayıcı, verimi artırıcı araştırmalar yapmak, meslekî yayımlarda 
bulunmak, 

ı) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 'yapmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 



- 16 — 

(Hükümetin Teklifi) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
•• — • Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 19. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki yardımcı birimler şunlardır 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, . 
c) İdarî ve Malî işler Dai re Başkanlığı, 
d) Savunma Uzmanlığı. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

M A D D E 20. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Gene l Müdür lüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak; per

sonel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde b u l u n m a k , 
b) Gene l Müdür lük personelinin, tayin, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemlerini yapmak, 
c) Gene l Müdür lükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

M A D D E 21. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevler i şunlardır: 
a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının eğitim planım hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını 

takip etmek, 
b) Genel Müdürlük merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 

düzenlemek ve uygulamak. * 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

M A D D E 22. — İdarî ve Malî İçler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İh t iyaç duyulan b ina ve arazinin k i ra lanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, ona r ım ve taşıma hizmetlerimi yapmak, 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
e) Gene l M ü d ü r l ü k personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını 'sağlamak, 
f) Genel Müdürlüğün basım işlerini yürütmek, 
g) Genel Müdür lüğün tahakkuk işlerini yürütmek, 
h ) Gene l Müdür lüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Genel M ü d ü r veya Gene l M ü d ü r Yardımcı

larına sunmak, 
ı) Gene l Müdür lüğün direktif ve emirlerini ilgililere duyu rmak ve işlemlerini takip etmek, 
!i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
k) Gene l Müdür lüğü iligilendiiren toplantı, brifing ve görüşmelerini düzenlemek, bunlara ait önemli not 

ve tutanakları tu tmak ve yaymak, 
1) Gene l evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
m) Basım ve halkla münasebetlerle ilgili faaliyetleri planlamak usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 
n) Gene l Müdür lüğün iç ve dış protokol hizmetler ini mevcut direktif ve emirlere gö re yürütmek, 
p) Gene l Müdür lükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı BiramJier 

Yardımcı birimler 

MADDE 19. — Kanun Hülkmünde Kararnamenin 19 uncu Maddesi Komisyonumuzca aynen •kalbul edil-
iniştir* 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Kanun Hükmünde Kararnamemin 20 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21. — Kânun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edi'l-
miştirv 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Kanun Hükmünde Kaırarnamenin 22 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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Savunma Uzmanlığı 

MADDE 23. — Savunma Uzmanlığı Özel kanunlarda gösterilen görevlerini yerine getirir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı 

Ta^ra teşkilatı 

MADDE 24. — Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumluluğu 

MADDE 25. — Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bu
lundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara 
uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 26. — Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacakları 
esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlaya
cak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Genel Müdürlük diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara dair faaliyetlerinde Başbakanlıkça be
lirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan so
rumludur. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 27. — Genel Müdürlük hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

Genel Müdürlüğün, düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 28. — Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yönet
melik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 

MADDE 29. — Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şar
tıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kal
dırmaz. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Savunma Uzmanlığı 

MADDE 23. — Kanun Hüklmünde Kaırarnaınenım 23 üncü Maddesi Komisyonumuzca aynen fcalbul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilata 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü Malddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumluluğu 

MADDE 25. — Kanun Hülfcmlünde Kaırarnamenin 25 inci Maddesi Köniifeyonumuzca aynen 'kabul edil
miştir, 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 26. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı Maddesi Komiısyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 27. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen 'kabul edil
miştir, 

Genel müdürlüğün, düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 28. — Kanun Hükmünde Kaırarnamenin 28 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yetki devri 

'MADDE 29. — Kamun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-

Taşra teşkilatı 

MADDE 24. — 
mistir,. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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(Hükümette Teklifi) 

BEŞÎNCÎ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 

MADDE 30. — 25 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları 
Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devrede
bilir. 

Genel Müdür en az dört yıllık yüksek tahsil görmüş olanlar arasından tayin olunur. 

Kadrolar 
I 

MADDE 31. — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara dair diğer hususlar Genel Kad
ro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 3 2 . - 5 Haziran 1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Va
zifeleri Hakkındaki Kanun, 2 Temmuz 1932 tarih ve 2015 sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Mu
hafızlığı Teşkilatına Dair Kanun ile bunların ek ve değişikliklerine dair kanunlar ve diğer kanunların bu Ka
nun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeni
den düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar, bu Kanun Hükmümde Kararnamenin 
yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro 
ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uy
gun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde 
kaldıkları sürece şahıslarına bağli olarak saklı tutulur. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlana
cak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmün
de Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, 
değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra 
teşkilatının üniteleri tarafından yürütülmeye devam olunur. 

Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uy
gun hale getirir. _ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BEStNCÎ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama ' 

MADDE 30. — Kanun Hükmünde Kararnamenin *30 uncu Mıalddesi Komisyonumuzca ayrran kabul edil-
•rrfiştliir* 

Kadrolar 

MADDE 31. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen 'kabul edil-
mlgtıiır* 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 32. — 5 Haziran 1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Va
zifeleri Hakkımda Kanım, 2 Temmuz 1932 tarih ve 2015 sayiı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Mu-
haJftzluğı Teşkilatıma Dair Kanun ile bunların etk ve d&ğîşM3fcteriine dair kanunlar ve diğer kamunlaırıın Bu Ka
nuna aykırı hükümleri yürüdükten fcaldıolmıştır. 

GEÇÎGİ MADDE 1. — Genel Müdürdük teşifcilaitı bu Kanun esaslarına 'göre yeniden düzenleninceye ve 
bu düzenleme uyanınca Gene! Kadro ve Usulü Hakkımda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göm 
yeni kadrolar tespit ve ımdas edilinceye kadar, bu 'kanunun yürürlüğe girdiği.tarihte uygulanmakta olan mev
cut (kadroların kuililaınımımıa devam olunur. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Bu Kamunla yapılan yeni-düzenleme sebdbi ile kadro ve görev unvanları değişi 
meyenler yenıi kadrolarıma aıtanmıış sayilıriaır. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya toaildırılanlıaır yeni b'iır kadroya altamıncaya kadar, durumlarına uy
gun işlerde görevlendirirler ve eski kadrolarına ailt aylılk, ek gösterge ve iher türlü halkları yeni görevlerimde 
kal'dıklan sürece şatolarıma bağlı olarak saklı tutulur. 

GEOİGİ MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasını ıgöstermek üzere hazi'rianıacak tüzük ve yönetmelik
ler yürüdüğe girinceye kjadar mevcut tüzük ve yönetm'slıHderin bu Kanuna aykırı otonaıyaın hükümlerinin uy
gulanmana devam olunur. 

GEÇtÖt iMADDE 4. — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya UöadOr, değişen ya da yenliden 
kurulan ibiırimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilatının üniteDeri tarafın
dan yürüMfaeye devam olunun 

Genel Müdürlük, teşkilatımı ve kadrolarını en geç altı ay içimde bu Kanuna uygun hale getirir. 

GEÇÎCİ MADDE 5. — a) 15.2.1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 28.64966 
tarih ve 766 sayılı Tapulama. Kanunu, «Kadastro Kanunu» olarak düzenlenip yürürlüğe girinceye kadar, 
kadastro ve tapulama müdürlüklerinin görev ve yetkileri, kadastro müdürlüğü veya şefHklerince yerine ge
tirilir ve sözü edilen kanunların uygulanmasına devam edilin 

'Bu işlerde çalışan memurlara hizmet gereği olarak anılan kanunlardaki unvan, görev ve yetkiler verilebi
lir: 

b) özel Kanunlarıyla tapu fen memurluklarına verüen görevler, kadastro müdürlük ve şeflikleri teknik 
görevlilerince yerine getirilir., 

c) Tapu sicil muhafızlıklarına veya tapu memurlarına kanun, tüzük ve yönetmeliklerle her türlü akit ve 
tescile ait verilen görev, yetki ve sorumluluklar bu kanun ile kabul edilen tapu sicil müdürleri tarafından yü
rütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MAÖDE 33. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 34. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Kenan EVREN 
, Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Babanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Devlet Bakam 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Balkanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençİk ve Spor Bakam 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırana Bakanı 
V. A t as oy 

Sanayi ve Ticaret Balkanı V. 
C. Büyükbaş 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân B'akam 
/. S. Giray 

Tarım, Orman ve Köy îşteri Bakanı 
//. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Mal'iye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyail Yandım Bakam 
M. Aydın 

Çarşına ve Sosyal Güvenlik Bak. V. 
M. Aydın 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Tasçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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(Adalet Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 33. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürüklüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 34. — Bu Kanun bükümlerini Bafcanfeır Kurulu yürütür, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MERKEZ TEŞKİLATI 

Genel Müdür Yrd. Anahizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler 

Genel Müdür Yrd. 1. Tasarruf İşlemleri Dai. Bşk. 1. Teftiş Kurulu 
Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 

2. 
3. 
4. 
5, 

6. 
7. 

Fen Dai. 
Tapu Dai. Bşk. 
Kadastro Dal. Bşk. 
Fotogrametri ve Geodezi 
Dai. Bşk. 
Tapu Arşiv Dai. Bşk. 
Yabancı İşler Dai. Bşk. 

2. Hukuk Müşavirliği 
3. Araştırma, Planlama ve Koor

dinasyon Dai. Bşk. 

ls Personel Dai. Bşk. 
21 Eğitim Dai. Bşk. 
3. İdarî ve Malî İşi. Dad. Bşk. 
4. Savunma Uzmanlığı 



KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MERKEZ TEŞKİLATI 

Genel Müdür 

Genel Müdür 

Genel Müdür Yrd. 

Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 

1. 
2. 
3. 
4. 

6. 

Anahizmet Birimleri 

Tasarruf İşlemleri Dai. Bşk. 
Fen Dai Bşk. 
Tapu Dai. Bşk. 
Kadastro Dai. Bşk. 
Fotogrametri ve Geodezi 
Dai. Bşk. 
Tapu Arşiv Dai. Bşk. 

Danışma ve Denetim Birimleri 

1. teftiş Kurulu 
2i Hukuk Müşavirliği 
3. Araştırma, Planlama ve Koor

dinasyon Dai. Bşk. 

Yardımcı Birimler 

1, Personel Dai. Bşk. 
2, Eğitim Dai. Bşk. 
3. tdarî ve Malî îşl. Dai. Bşk. 
4. Savunma Uzmanlığı 

7. Yabancı İşler Dai. Bşk. 
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