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I.— GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kars Milletvekili Aziz Kaygısız, Kars hayvancı

lığının potansiyeli konusunda gündem dışı bir konuş
ma yaptı. 

Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyeliğe Ba
lıkesir Milletvekili İsmail Dayı seçildi. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kapıkule 
operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna 
(6/156) Adalet Bakanı M. Necat Eldem cevap ver
di; soru sahibi de cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/122), 
(6/145), (6/147), 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/136), 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/139), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/157), 
İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/163), 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/169), 

(6/170), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril

diğinden, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/135) ve 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/160), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri ilgili bakan

lar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/146) ve 

(6/149) esas numaralı sözlü soru önergeleri soru sa
hibi izinli olduğundan, 

Teklif 
1. — Martbu'l 'MıilöCveküıM Ercüment Konukman 

ve Zonguldak MıillSeiüvekiıli Peırtev Aşçiöğlu'nün; Kamu 
İktisadî Teşeiybüslerinin Tür'k'iye Büyük Milat Mec-
ıllifiJınüe Pemettenmeslinin Dlüzön/Iıenımösi Balkkında Ka
nun Teklfü (2/l'5Q) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Baişkamiğa gellitş terini : 11.10.1984) 

Raporlar ** 
1. — 29.3.1984 Tarih ve 2992 sayılı Adatet ©a-

ikanfoğııran TeşkÜIait ve Görevfeni Hakkımda Kamun 
HüikmiüiDde Kararnamenin Değişltâiiıiılıerek Kabulü. 
Hakkımda Kamunun 'Bazı MaddeflleöinJiın Değişitiriltoe-
sine, Îkü MalddeisinÜtn Yürürtikteın Kaldarıtoıasıınıa Dair 
Kanun Hütan'ünde Kafarnaımıe ve Adalet ve Anayasa 
tonlkyonflaın ıraptarılao (1 /502) (S. Sayısı : 123) <]Da-
ğıitaua terini : 12.10.1984) (GÜNDEME) 

ANAK ÖZETİ 

Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın (6/171) 
esas numaralı sözlü soru önergesi de soru sahibi gö
revli olduğundan; 

Ertelendiler. 

Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ce
za Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/102) 
(S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı; maddelerinin Komisyona ge
ri verilmesine dair Kahramanmaraş Milletvekili Alâ-
eddin Kısakürek ve arkadaşlarının önergesi kabul edi
lerek teklifin maddeleri Komisyona geri verildi. 

16 Ekim 1984 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime 16.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
ı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adana İçel 

Cüneyt Canver Durmuş Fikri Sağlar 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köy men 

2. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununum 
137 noi MadıdesÜmıin (b) 'Bendinim Dê tariJ&nreisli Hafc-
'kın/da Kanun Tatsaımsı ve İçltüzûğlüın 89 uncu Madde-
tsüne Göre Geri Verilen Muş M'ütetvekili Atila Sin'in, 
13.10.İİ983 TaaıifhM ve 2918 Numairaîı Karayolaırı Tıra-
f& Kanonunun 3 Kineü Maddesindeki İki Taınımıın 
Değiştiriılımösii Hakkında Kanun TeMLfi ve İçişten, 
iBaıyıridmraalk, (îmıaır, Ulaış'tıırmla ve Tuniiizm koımıilsyom-
lan raporüaırı (1/606, 2/78) (S. Sayısı : 121 ve 121'e 
1 linçi ek) ^Dağütoıa tarihi : 5,10,1984, 12.10.1984) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — RSze MIMeOvekM Turgut Haflk Kumterlin, 

çay üreitioilîeriniiın soranlari'na ilıiişikıiın »Maliye ve Güm
rük Bakanından •sözlü soru önergesi (6/189) (Başkam-
lığa geliş tedibi : l'l. 10.1984) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 10 . 1984 Cuma 
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2. — Ordu MİletveMıM Hüseyin Avni Saiğdsen'iın, 
Flslcobirük^in fındık üreticilerine olan (borcuma lişkin 
Başlbalkanldaın sözlü soru önergesi (6/190) (Başkamü-
ğa! ıgeliiş taırM1 : 11.10.1984) 

Yazılı Soru Önergesi 
1 .— Baüıfcesiır IM'ilildtveHciilıi Davut AbacıgliFıin, gün-

llük bir gazeteye halber ikonusu oJan bir Devlet memu-
ıruınum durumuna ilişkin Başbakandan yazılı som öner
gesi (7/217) (Başfcaınilığa gelliş tarihi : 11.10.1984) 

15 . 10 . 1984 Pazartesi 

Tezkereler 
1. — Akdeniz ÜnlıVersiıtösinin 1983 IBütçe Yıliı Ke-

sinttesalbıına Ait Gene! Uygunluk 'Billdiriîminin Sunul-
iduğuna llişlkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/578) 
<Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta-
dlMt : 12.10J1'984) 

2. — Çukurova Üniversitesinin 1983 Bütçe Yıllı 
Keisinhetsalbına Aiit Genel Uygunduk 'Billdüniimıinin Su
nulduğuna İlişkin (Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/579) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa gelliş ta
rihi : 12<10.<1984) 

3. — Fırait Üniversitesinin 1983 Bütçe Yılı Ke-
sinlhesalbiına Ait Gendi Uygunluk Bidıiriminin Sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/580) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş £a-
•rlilhi : 12.10.1984) 

4. — Hudut ve SahlMer Sağlik Genel Müdürlüğü-
vrtün 1983 'Bütçe Yılı KesıınhesaİJina Alt Genel1 Uy-
gunltuik Mdirteinliın Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı 'tezkeresi (3/581) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1984) 

5. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Bütçe 
Yılı Kdslnlhesafeına Ait Genel Uygunduk Bil'd'irıimıiniın 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ı(3/582) '(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
gelliş tarihli : 12.10.1984) 

6. — Ouımhüriyet Üniversitesinin 1983 Bütçe Yıdı 
Kesinıhesalbına Ait Genel Uygunluk BiMMmıiınin Su
nulduğuna Miskin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/583) 
(PÜan ve Bütçe Kom'îsyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 12.10.1984) 

7. —.Karayollları Geneli Müdürlüğünün 1983 Büt
çe Yıiı Ke^nhesalbına Ait Genel Uygunluk Bİdiri-
minin Sunullduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/584) (Plan ve Bütçe Komllsyonuna) (Baş-
fkamîığa geliş .tarihti : 12.10,1984) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1983 Bütçe Yılı 
Kesinhesıabıına Ait Gen'el Uygunluk M'ldlklimfinim Su-
'nıudiduğuıraa 'İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
(3/585) (Plan ve Bütçe Ktomiisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.10;ll984) 

9. — Marmara Üniivertsiitesiınlin 1983 Bütçe Yılı 
Kesıinfoesabına Ait Genel Uygunluk BiMirinıinin Su
nulduğuna ilişkilin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/586) 
(Plan ve Bütçe Komfcyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 12,10)1984) 

10. — Devlet Üretme ÇiftlMeni Genel Müdürlü
ğünün 1983 Bütçe Yılı Kesinhesalhına Ait Genel Uy
gunluk Bİlldiflimiiriin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş-
kanlluğı Tezkeresi (3/587) (Plan ve Bütçe KıorniSybnu-
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1984) 

11. — Orman Genel Müdürlüğünün 1983 Bütçe 
Yılı Kesiınhesabıına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sumulıduğuina Hlişklİın Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
(3/588) (Plan ve IBütçe Komiisyanuna) (Başkanlığa ge
liş tarM : 12.10.1984) 

12. — Devlet Su İşleri Genel MÜdüırlJüğünıün 1983 
Bütçe Yıllı Kesirihesalbıına Ait Genel Uygunluk BiıMi-
ırliminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/589) (Plan ve Bü*tçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa ıgdliş ıtaaühji : 12.10,1984) 

13. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
1983 (Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Gened • Uygunluk 
Bildirliımînin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığr 
Tezkeresi (3/590) (Plan ve Bü^çe Komisyonunla) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.10.1984) 

14. — Dıiöle Üniversitesinin 1983 Bütçe Yrtı Ke-
dnhesaibıına Alt Genel' Uygunluk Biidliriminıin Sunul
duğuna 'İlişkim Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/591) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa gelliş ta
mahı : U. 10.1984) 

15. — Bedlen Terbiyesi Genel M'üdürtlüğünıün 1983 
Bütçe Yıllı Kıesinhesabuna Ait Genel Uygunluk Bildi-
mimıinıin Sunullduğuına llişlk'in Sayıştay Başkanlığı Tez-
"keresli (3/592) (Plan ve Süitçe Kiomisyonuna) (Başkan
lığa geliş taıröhii : 12.'10.1984) 

16. — Devleit iHava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1983 Bütçe Yılı Kesinnefcalbına Ait 
Genıel Uygunlülk Mdürlkninin Sunulduğuna îişlkin Sa-

j yıştay Başkanlîığı Teikere'si (3/'593) '(Plan ve Bütçe 
j Komisyonuna) (B'aşkanaığa geliş tarihi : 12,10.1984) 
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17. — VaMar Genel MtidürMigiinlürı 1983 Bültçe 
Yıh Kesinhesabına Alt Genel Uygunduk BÜlkMtninin 
Sunulduğuma Uşkun Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
(3 / 594) (Plan ve 'Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geftiş itarîM : 12.10.1984) 

Sözlü Soru önergesi 
İ. — Sakarya Miİetvekii Ayhan Reyhan Sakal-

İıoglu'ııufn, mılsıır ürünü ithaline ve musir üreiticiil©rWın 

durumuna üşkltn Başbakaıridan SÖBKİ SÖ*U 
(6/191) ^Ba l̂canlığa ıgel'iş talihi : 12.10.19>84) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — Erzurum Mi'ltoüveküH Hilmi Nalbanit)oğlu''nun, 

Gaai Üaıüveradlteisâ 'Epfim Fakültesi, Eğitim Yönetici
liği ve Den«tç(ilağ(i Bölümü öğrenciteıniıne Bişktin Miıliî 
Eğitim OenoJik ve Spor IBakamınkfcm yazafli soru öner
gesi (7/218) (Başkanlığa geliş talihi : 12.10.1984) 

16 . 10.. 1984 Sak 

Tasarûar 
1. — 1985 Malî Yiı M ç e Kamunu Tasarısı 

(1/608) (Plan ve Bütçe Koımlisyonuma) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 15J10.1984) 

2. — Kaftana BültçeM1 idareler 1985 Mallî Yıto 'Büt
çe (Kanunu Tasaınsı (1/609) (Pfam ve Bültçe KJorrJs-
yonuraa) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1984) 

Tezkere 
1. — Gendi (Bütçeye. Aıit Oaürettetriıtı 1983 Bitçe 

YJIU KesMıesalbma Aıit Genel UygımSuk BiMiriminiın 
Sunulduğuna lişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
(3/595) <(Pian ve Bütçe Kbmlfcyonuna) (Başkanlığa 
geliş Itarlıi : 15.10.1984) 

Raporlar 
• ıh — 19 Mayıs Ürujvetfsiltesi 1976, 1977,1978, 1979^ 

1980, 1981 ve 1982 Mallî YıÜlaro KesMıeisap Kamumu 
Tasaraları ile Bu Yılana Aiıt Genel Uygumfluk Btilda-

Sayıştay Başkanbğı 
Tezikieffetİeri Ve Sayıştay Kondisyonu Raporu (î/413, 
3/l'8'3; 1/462, 3/184; 1/4114, 3/421; 1/415, 3/425; 
1/416, 3/426; 1/417, 3/427; 1/418, 3/185) (S. Sayı
sı : 122) ̂ Dağıltma ıtarilhi : 15.10,1984) (GÜNDEME) 

2. — 8.3,1950 TaırMi ve 5990 Saydlı «Ticaret ve 
Sanayi OdaHan», «Ticaret Odaları», «Sanayii Odaılan», 
«Demiz Ticaret OdaHaırı», «Ticaret Borsafları» ve «Tür
kiye Ticaret, Sanayii, Deniz Ticaret Odaları ve Tka-
ırıet Borsaları Birliği» Kamnuunun Bazı Maddeledmıin 
ıDeği^tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakttantta Kanun Hükmünde Kararname ve Bu 
Kararnamede Değişiklıilk Yapulmasına Dair 82 Sayılı 
Kamun Hükimünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Tatoaıret Komlfeyanu 'Raporu (1/-12, 1/13) (S. 
Sayj»ı : 124) (Dağıta. tarM : 15.10.1984) (GÜNDE
ME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yridınm Akbolut 
KATIP ÜYELER : Saffet Sakarya (Çankırı), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 

U t — BAŞKAINLIGIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

h— Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Muğ
la İlinin Kerme Körfesi Ören yakınında kurulmak 
istenen termik santral konusunda gündem dışı konuş
ması 
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(BAŞKAN — Bir sayın M'ilıldVekiline {gündem dı
şı söz vereceğim. 

Muğla Minin Kerme Körfezi, ören yakınında ku
rulmak istenen KemerkÖy Termik 'Santralı ile ilgili 
olarak, Muğla Milletvekili Sayın İdris Gürpınar, (bu
yurun efendim. 
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(fiDRfö-0Ü(RF!IINlAR..'(fMıı^a) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerH milletvekilleri; (Muğla linin 
çiok önemli bir «sorununu dile getirmek üzere huzuru-
nuıza çıkmış bulunuyorum. 

Ülkemizin iki büyük ekonomik potansiyelinden 
birisi tarım, ikincisi de turizmdir. Yüce Meclisin 
üyesi bulunan değerli milletvekillerinden herhalde (bü
yük (bir çoğunluğu Muğla finin çeşMi yerlerini gör
müş ve buralarda tatillerini geçirmişlerdir. Muğla'yı 
görenlerin çok iyi bildikleri gibi, Muğla ili Türk tu
rizminin belkemiğidir. Tabiat Muğla'ya cömert dav
ranmış, aynı zamanda yer altı zenginlikleri de bah
setmiştir. (Bunlardan biri de kömürdür. Şimdi Muğla* 
da bu geniş kömür rezervlerine dayalı 'termik sant-
rallar kurulmaktadır. Santrallardan biri Yatağan'da 
kuruldu ve 'faaliyete geçti. 

Yatağan, sanayisi bulunmayan bir ilçemiz oldu
ğu için, yapılan termik santralm sadece çevre köy
lere zararı dokundu. Daha bir sene geçmeden Yata
ğan Termik Santralının hemen komşusu olan Şahin
ler köyü ekonomik bakımdan felce uğradı. Çok il
ginç yönleri bulunan bu konuyu ayrıca .gündeme ge-
tireceğim.| 

(Bugün huzurunuza getirmek istediğim çok acil ve 
hayatî konu; Kerme Körfezinin tam orta noktasına 
yakın bir yere, yani Bodrum ile ööklova arasında bu
lunan ören'e yakın Tüırkevleri köyü arazisine kuru
lacak termik 'santraldir. IBugüne kadar yaptığım araş
tırmaya gör e durum şudur: Bu teşebbüse daha başın
da o zamanın valisi şiddetle karşı çıkmıştır. Turizm! 
(Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı ve Çevre Müste
şarlığının hepsi başlangıçta olaya karşı çıkmışlardır; 
fakat yetkililer, «(Burada büyük kömür rezervi varken 
bundan vazgeçmeyiz, kömürü başka yere taşımakta 
zahmetli olur» diyerek, Türk turziminin kalbi olan 
Kerme körifezi üzerine termik 'santral kurma kararı 
almışlardır. «Hidrolik metotla yapacağız, kirlenme 
olmayacak» diyorlar, ama «[Yatağan'da da kirlenme 
olmayacak» dendi, bir sene sonra durum meydan
da,. Bir termik santralın çevrede kirlenme yapmaya
cağını iddia etmek mümkün değildir. Çevre halkı 
olaya şiddetle karşı çıkmaktadır. Bana gelen haber
lere göre, köydeki kadın ve çocuklar termik santralın 
kurulacağı yerde fili durum yaratmışlar, kimseyi ara
zilerine, sokmamaktadırlar. Bodrum'da binlerce imzalı 
dilekçeler hazırlanmış, yöneticilere verilmiştir Daha il
ginç bir konu da, termik santralım bütün üniteleri, bi

dayette sahilden 25 kilometre içerideki Yeniköy'de 
kurulacak iken, sonradan iki ünitesi Ören sahilinde 
lojman yapabilmek için Türkevleri köyü arazisi içi
ne kaydırılmak istenmektedir. Ben, şahsen ülkemiz
de bu kadar bencil bir bürokrasi bulunduğuna inan
mıyorum. Sayın Hükümetlinizden bu konuyu aydın
latmasını rica ediyorum. 

Ayrıca, ören civarına yapılacak termik santral 
ünitesinden vazgeçilerek, bunun ilk kararda olduğu 
gibi, Yeniköy'e alınmasına karar verilmesini diliyo
rum. ©öylece Türk turizmi büyük bir (tehlikeden kur
tulmuş, halkın sesine kulak verilımiş olacaktır. Muğla' 
yi gören ve seven sayın mille'tvekillerinin tatilinin bir 
kısmını bu yaz Bodrum'da geçiren Sayın Başbaka
nın da bu konuya sahip çıkmasını diliyorum. 

Bu santralı yaptıktan sonra yeniden yıkmak gere
kebilir veya terk etmek gerekebilir. O zaman dizimizi 
dövmenin hiçbir yararı olmayacaktır. 

Yüce Meclise ve Hükümete yanlış veya noksan 
biügi verme endişesinden kurtulmak için, bu pazar 
Muğla'ya, Milas'a, oradan termik santralın bazı üni
telerinin yapılmakta olduğu Yeniköy'e ve iki ünite
sinin kaydırılması düşünülen Türkevleri Köyüne gi
derek bütün çevreyi dolaştım, fcöyülerle konuştum 

«ye gözümle gördüm ki, iki ünitenin Yeniköy'den Türk
evleri köyüne kaydırılması için hiçbir gerekçe yok
tur. «Denizden su alacağız» diyorlar; halbuki, Yeni-
köy Santralı için Dereköy'de akarsu bulunmuş ve bu 
su santrala pompalanmak üzere su tesisatı da ya
pılmıştır. lAyrıca, Ibu suyun artan kısmı da mevcut
tur, İstenildiği kadar su tekrar alınabilir. Burada kö
mür taşıma sorunu da yoktur; çünkü iki ünite Türk-
evleri'ne kurulursa, oraya 104/2 kilometrelik bir taşı
ma sorunu çıkacak/tır. Geriye kalıyor, lojmanların 
sahile yapılması işi. 

Duyduğuma göre galiba, termik santralın 5 kilo
metresinden daha uzağına lojman yapilmazmış. Sa-
nıyorumki, bunun bir yönetmelik veya bir prensip 
kararı olması gerekir. (Bu madde değiştirilsin. Sant
ralı getirmeden, Türkevlerindeki boş Hazine arazisi 
var, buraları alıp lojman yapsınlar. Buna ne köylü
ler, ne de .başka kimse karşı çıkmıyor, bu hususta çev
re halkı da herhangi bir direnç göstermiyor. Lojman 
yapmanın çevreye hiçbir sakıncası bulunmamakta
dır. Fakat, sahile gelebilmek için termik santralı de
nize 1 kilometre yaklaştırmak, Türk turizmine ona-
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rılması güç bir yara açacaktır. Birkaç yıl sonra Ker-
me Körfezine gelen turisltlerin, tepelerde kurumuş 
çamlar görmesini hiçbirimiz herhalde arzu etmeyiz. 
Bütün ilgilileri tekrar iyice düşünmeye ve odaya sa
hip çıkmaya davet ediyorum. 

Yüce 'Meclisi saygı ile selamlarım. ı(HP ve IMOP 
sıralarından alkışlar). 

İHAIŞIKIAIN — Teşekkür ederim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —-Bazı Milletvekillerine izin verilmesine dair 
Başkanlık Tezkeresi (3/596) 

!BA§K!AıN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin, «Sunuşlar» kısmında, iki sayın mil

letvekiline izin verilmesine dair, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi (Başkanlığının -bir tezkeresi vardır; okutup, 
ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında' gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 

7. — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçi
yoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık üyelik için 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BASKİAN — IBirinei soru için, 10.10.1984 tarihin
de 15 gün mehil verilmiş olmakla, ertelenmiştir. 

2 nci soruya geçiyoruz : 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, pa

saport almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen ko
misyonun tutumuna ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri 
Bakanı Ali Tanrıyar'ın cevabı (6/135) 

ıBAŞKIAN — ISayın Canver?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. 'Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Başkanlık Divanının 15.10.1984 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin tKaraduman 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
(Başkanı 

Tokat Milletvekili Talat Sargın, 14 gün mazere
ti nedeniyle 16.10J1984 tarihinden itibaren . 

•Ankara Milletvekili Halil Ş/ıvgın, 14 gün maze
reti nedeniyle 16.10.11984 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, oylarınıza arz 
edeceğim: 

«Tokat Milletvekili Talat Sargın, 14 gün maze
reti nedeniyle U6Jİ0.1984 tarihinden İtibaren» 

BAŞKİAN — Oylarımıza sunuyorum: (Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

niAnkara Miietvekili Halil Şıvgın, 14 gün maze
reti nedeniyle 16.10.1984 tarihinden itibaren» 

;BAŞ|KİAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

Halkçı Parti Grubunca Kırklareli Mille'üvekili Sayın 
firdl Ağagil aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum!: IKabul Edenler... Etmeyen
ler... IKabul edilmiştir. 

Gündemin «Sözlü sorular» kısmına geçiyoruz. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri ©akanı Sayın Ali 
Tannyar taraıfından sözlü olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 8,8.11984 

Cüneyt Canver 
Adana Milletvekili 

Yurt dışına çıkmak üzere yörelerinde bulunan 
pasaport dairelerine müracaat eden yurttaşların ya
kınlarının aranıp aranmadığını, aranıyor ise suçunun 
siyasî olup olmadığını tetkik etmek üzere Bakanlı
ğınız nezdinde bir 'komisyon kurulmuş olup, bu ko
misyon kararı gereği vatandaşlar pasaportalarını ala
bilmektedirler. Özellikle yurt dışına çıkmak isteyen 
vatandaşın yakını siyasî bir suçtan aranıyor ise bu 
komisyon pasaport vermemektedir. 

IV. — SEÇİMLER 

V, — SORULAR VE CEVAPLAR 
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1. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlara uy
gulanan bu muamele bir yöntem midir? Eğer suçlu
ları yakalamak için ojuşturulmuş Ibir yöntem ise şim
diye kadar Ibu yolla aranan kaç kişi yakalanabilimiş-
tir? 

12, Hukuk devletlerinde «Cezaların şahsîliği» 
prensibi anayasalara kadar girmiştir. IBizim gerek 
Anayasamızda ve (gerekse Ceza Hukukumuzda ce
zaların şahsîliği prensibi carî olup, suçlu kim ise o ce
za gördüğüne (göre yakınlarını ilzam edecek kanun
larımızda toir açıklık olmadığına göre Ibu tür uygula
malar hangi hukuk mantıjğı ile bağdaşmaktadır.? 

3. Demokrasilerde keyfî ve antidemokratik uygu
lamalar vatandaşların devlete olan güvenlerini sars
makta ve • kişiler demşokrasilere olan inançlarım gi
derek kaybetmektedirler. Bu İtibarla, bir kısım vatan
daşlarımıza uygulanan bu haksız muamelelerden vaz
geçilerek, onlara da yurt dışına çıkış izni verilmesi 
yolunda çalışmalarınız var mıdır? 

'5, lYurt dışına çıkmak isteyen vatandaşın yakını 
«Adî bir suçtan» aranıyor, ise dışarı çıkışına izin ve
rilmekte, ancak suçu siyasî ise izin verilmemektedir. 
Bu ayrımın hukuk sistemimizdeki yeri nedir? Bu 
ayrım için hangi ölçüler esas alınmıştır? 

5. Siyasî bir suçtan yangılanmış, ancak beraat 
etmiş ve yine mahkûm olup, ancak cezasını çekmiş 
ve yine ceza almış, ancak cezası tescil olmuş vatan-
daşiarımıza da yurt dışına çıkış izni verilmesi husu
sunda Bakanlığınız nezdinde zorluklar çıkarıldığı 
gözHenrnekıtedir. Ayrıca (Bakanlığınıza bağlı teşkilat
larınız bünyesinde bu vatandaşlara kötü muamele 
edildiği yolunda şikâyetler giderek artmaktadır. Bu 
tür olayların önlenmesi için tedbirler alınmakta mı
dır? Vatandaşlarımıza lâyık oldukları veçhile iyi 
muamele yapılması için girişimleriniz var mıdır? 

(BAŞKAN.— Buyurun Sayın ıBafcan. 
'ÎOİlŞUBRJt (BAKAM AUt TANRIYAR (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın miletivekilleri; Sayın Cü
neyt Canver'in sözlü sorusunu cevaplandırıyorum. 

12 Eylül 1980 Bayrak Harekâtından sonra çeşitli 
sebeplerle yurt dışına çıkmış ve aranan şahısların 
Türkiye'deki yakınlarının muhteliıf 'vesilelerle yurt dı
şına çıkarak aranan yakınları ile temas ettikleri; bu 
durumun yurt dışında aranan şahıslar olarak bulu
nanların dış ülkelerde kalmalarını kolaylaştırıcı se
beplerden birisi olduğu, bunların yargılanmalarını 
engellediği ve ülkemize yönelik zararlı güçlerin eri
tilmesini zorlaştırdığı tespit edilmiştir. Bu sebeple, 
Bakanlığımızca valiliklere yapılan bir genelgeyle bu 
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şekilde pasaport (taleplerinin .Bakanlıktan sorulması 
istenmiştir. Bu tür müracaatlar Bakanlığımızda de
taylı olarak incelemeye 'tabi tutulmuş, yetkili 'diğer 
güvenlik makamlarının da görüşü alınarak, 5682 sa
yılı Pasaport Kanununun 2418 sayılı Kanunla de
ğişik 212 nci maddesine :göre devlet güvenliği aleyhin
de suç işleyenler tahdide 'tabi tutulmuşlardır. Bun
ların dışında muhtelif sebeplerle yurt dışına kaçan 
ve arananların yakınlarının pasaport talepleri, kbnu-
nunun önemi ve hassasiyeti nedeniyle detaylı incele
me ve değerlendirmeye tabi tutularak, yürüdükteki 
mevzuata göre işlemler yürütülmüştür. Çocuk, hasta
lık hallerinde, özellikle yurt dışına çıkışlar ile ilgi
li izinlere öncelik verilmektedir. 

Bu hususa ilave olarak, iddia edildiği gibi, bu ko
nuda Bakanlığımız nezdinde kurulmuş bir komisyon 
mevcut olmayıp, kurulması da mevzubahis değildir. 

Saygılarımla.. 

BAŞKAN — Verilen cevabın bilgilerinize uygun 
olup olmadığı hakkında konuşmak istiyorsanız, bu
yurun Sayın Canver. 

CÜNEYT CAİNVİEIR (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; böyle bir komisyonun, İçişle
ri (Bakanlığı nezdinde bulunduğunu bir tesadüf eseri 
öğrenmiş bulunmaktayım. Müracaat ettiği halde, 

oğlu siyasî suçlu olduğu ve arandığı (gerekçesiyle ken^ 
dişine pasaport verilmeyen bir Adanalı seçmenim, 
bana, bu işini halletmem için müracaat etti. Kendi
sinden başvuru tarih ve numarasını alarak, bu başvu
runun İçişleri Bakanlığına veya Pasaport Şube Mü
dürlüğüne intikal edip etmediğini araştırdım ve kar
şıma çıkan /İçişleri Bakanlığında görevli olan bir ba
yan eleman - Sayın Bakan arzu ederse kendisine özel 
olarak ismini verebilirim- '«(Sayın milletvekilim, Ba
kanlığımızda daha öncedpn kalma, görevini yürtmek-
te olan bir komisyon vardır. IBu komisyon, (Sayın 
Bakanın da demin açıkladığı mülahaza ile) yakınla
rı arananlara, özellikle işlediği suç siyasî suç ise, pa
saport verilip verilmeyeceği hususunda bir inceleme 
yapar» dedi. Ancak, bu komisyonun kendileri zama
nında kurulmadığını, 12 Eylül Hükümetince kurul
duğunu ifade ettiler. Yani, böyle bir komisyonun varlı
ğını bana, o kamu görevlisi bayan doğruladı, 

Pasaport Kanununun incelenmesi halinde -ki Sa
yın Bakan yürürlükteki mevzuat dairesinde bu iş
lemlerin halledildiğini söyledi- 22 nci maddede pasa
port /veya vesika verilmesi yasak olan haller şöyle sı
ralanmıştır: 
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«Genel emniyet nezaretinde bulunanlara, yabancı 
memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananla-
ra, yabancı memiektlerde geçinmek için müsait selbep 
ve şartlara malik olduklarım İspat edemeyenlere, 
memleke'Eten ayrılmalarında ıgenel güvenlik bakımın-
dan mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit 
edilenlere, vergi borcu olduğu pasaport vermeye yet
kili makamlara bildirilenîere ve ayrıca; 

a) Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında 
58llı6 sayılı Kanun ile Devrim /Kanunlarına aykırı ha
reket etmek suçlarından; 

IbJ Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birin
ci babında yazılı, devlet şahsiyetine karşı işlenen suç
lardan;; 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının seki
zinci babının üçüncü faslında yazılı tfuhşiyata tahrik 
suçlarından; 

ıf) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, do
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hile
li iflas ıgifoi yüz kızartıcı suçlardan; 

ıg) Yukarıda sayılanlar dışında ağır hapis cezası
nı 'gerektiren diğer suçlardan; 

i) Siyasî ve ideolojik amaçlarla işlenen Türk Ce
za Kanununun 516 (Takibi şikâyete bağlı fıkrası ha
riç) 517, 5316, ve 537 nci maddelerinde yazılı «uç
lardan;/ 

Sanık bulunanlara, haklarında bu suçları nede
niyle verilecek takipsizlik, beraat veya düşme karar
ları kesinleşinceye; mahkûm olanlara da infazı ge
reken mahkûmiyetleri tamamlanıncaya kadar pasa-

.pora veya seyahat vesikası verilmez» deniyor. 

Yani; Sanık bulunanlar ile, ceza almış ve cezası
nı hlenüz çekmekte olanlara pasaport verilemeyece
ği kanunun âmir hükmü. Ancak buradan anlaşılıyor 
ki, cezasını çektikten sonra bir şahsın devletten pasa
port isteme hakkı var. Kaldı ki, kanunun tümüyle in
celediğinizde, hiçbir maddesinde, bir yakını aranana 
pasaport verilemeyeceğine dair bir hükme rastlaya-
mayacaksınız. Siz, hangi mülahaza ile olursa olsun, 
vatandaşların seyahat etme özgürlüğünü kısı'Üayamaz-
sınız. Çünkü, Türk hukuk sisteminde ve dünya hu
kuk sistemlerinde, kişi işlediği suçtan dolayı kendisi 
cezaî mesuliyeti nıüstelzimdir. Anasını, babasını, 
kardeşini veya bir yakınını, o kişinin işlediği suçtan 
dolayı hiçbir biçimde sorumlu tutamazsınız; buna 
hakkınız yok. Bunu istediğiniz kadar hukukî mev
zuata sığdırmaya çalışın, sıiğmayacaktır. IBu, ida
renin kötü niyetidir. Bunu böyle kabul ediyorum. 

6 Kasım seçimlerinden sonra demokratik nizama, 
düzene yeniden geçilmiştir ve bir parîemen'to oluş
muş, bu dönemde antidemokratik uygulamaların da 
giderek azaltılması ve vatandaşlarca demokrasinin 
faziletlerinin hissedilmesini sağlamak, Hükümete dü
şen en büyük görevlerden biridir. Aksi halde, hür 
seçimlerin yapılmış olmasının ve bu Yüce Parlamen
tonun çalışmaya başlamasının hiçbir anlamı kalma
yacaktır. 

Sayın İçişleri Bakanımız, bundan böyle polisiye 
tedbirlerle vatandaşlarımızı tedirgin etmemeliyiz. Ak
sine, vatandaşlarımızı rahatlatıcı, hak ve özgürlükle
rinin kullanımını arttırıcı 'önlemler alarak, Türk hal
kına demokrasinin en iyi rejim olduğunu kanMama-
lıyız. Kaldı ki, benim halkım, bunu çoktan hak et
miş bir halktır. 

iSayın üyeler, sözlerimi Sayın Cumhurbaşkanımı
zın çok yakında söylediği bir cümle ile tamamlamak 
İstiyorum. Şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanımız: 
«Adalet mülkün temelidir diyoruz. (Mülkün teme
linin sağlam olabilmesi için, adaletin de sağlam olma
sı gerekir. Eğer vatandaşlar arasında adalet duygu
su sarsılırsa, o zaman Devlet bundan zarar görecek 
Ve haltta Devlet çökecektir.»: 

Hepinize saygılar sunarım. l(IHP sıralarından al
kışlar). 

ıBAŞKlAiN — İkinci sıradaki soru cevaplandırıl
mıştır. 

3. — Ağrı Milletvekili Paşa Sartoğlu'nun, isken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydtyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

(BAŞKAN — 3 ünCü sıradaki soru, 26.9.1984 ta
rihinden itibaren bir ay mehil istenmiş olması ne
deniyle ertelenmiştir. 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki soru, 25.9.1984 ta
rihinden itibaren bir ay mehil istenmiş olması nede
niyle ertelenmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olayları
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 
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BAŞKAN — 5 inci sırattaki soru, 26.9.1984 tari
hinden itibaren bir ay mehil istenmiş olması nedeniy
le ertelenmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(61146) 

ıBASjKlAN — 6 ncı sıradaki soru, soru sahibinin 
11.10.19(84 tarihinden itibaren 8 gün izinli olunması 
nedeniyle ertelenmiştir. 

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

IBAŞIKAN — 7 nci sıradaki soru, 10.110.1984 ta
rihinden itibaren 15 gün mehil istenmiş olması nede
niyle ertelenmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/149) 

BAŞKAN — 8 inci sıradaki soru, soru sahibinin 
1H.10.19S4 tarihinden itibaren 8 ıgün izinli olunması 
nedeniyle ertelenmiştir. 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beya
nına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/157) 

»AŞKİAN — 9 uncu sırada yer alan soru, 4.10.1984 
tarihinden itibaren bir ay mehil istenmiş olması ne
deniyle ertelenmiştir. 

10. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada yer alan sözlü so
runun (görüşülmesine geçiyoruz. 

iSayın Fırat?.. Burada 
Sayın Bakan?.. 

(MALİYE VE (GÜİMlR'ÜfK BAKANI VURAL 
ARIK!AN (fernir) — Sayın Başkan, bu soru Devlet 
Bakanı ive Başbakan Yardımcılığını ikilendiriyor. 
Bu nedenle ben, soruyu Türkiye Büyük (Millet 'Mec
lisine iade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Maliye ve Gümrük Baka
nımız tarafından kendi bakanlığını ilgilendirmedi
ği nedeniyle aide edildiği ve Meclise bilgi verildiği 
beyan edilmiştir, bu nedenle sorunun görüşülmesini 
erteliyorum. 

/ / . — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
«Dünya gençlik yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

IBAŞKIAN — 11 inci sırada yer alan sözlü soru 
önergesi, 3.10.1984 tarihinden itibaren 15 gün mehil 
istenmiş olması nedeniyle ertelenmiştir. 

12. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, mil
lî çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

13. — İstanbul Milletvekili İbrahim Vral'ın, air-
bus uçaklarının alımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/170) 

BİAŞKAN — 12 ve 13 üncü sıralarda yer alan söz
lü soruların görüşülmesi, 9.10.1984 tarihinden itiba
ren 20 ,gün mehil. istenmiş olması nedeniyle ertelen
miştir. 

14. — Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın, 
Kelkit Sümerbank Ayakkabı Fabrikasına ilişkin söz
lü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin 
cevabı (6/171) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada yer alan sözlü soru 
önergesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

(Sayın İbrahim Turan?. Burada., 
Sayın ıBakan? Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Gümüşhane'nin Kelkit İlçesinde yapılan Sümer

bank Ayakkabı Fabrikasının bina kısmı tamamen 
bitmiştir, Fakat makine aksamı monte edilmediğin
den üretime geçememiştir. Milyonlarca lira harca-. 
narak yapılan tesisin üretime ıgeçebilmesi için Sayın 
Devlet IBakanı Ahmet IKurtcebe Alp'temoçin'in, Sa
yın Başkanlığınız aracılığı ile aşağıdaki suallerimi söz
lü olarak cevaplandırımasını saygılarımla arz ede
rim. 

1. !Sözü edilen fabrikanın üretime başlaması için 
herhangi bir çalışma yapılıyor mu? 

2. Kelkit Sümerbank Ayakkabı Fabrikası ne za
man üretime başlayacaktır? 

3. (Üretime başlamayacaksa, milyonlarca liraya 
mal olan tesis yıkılmaya mı terk edilecektir? 

'İbrahim Turan 
Gümüşhane iMiHetivekili 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

ıtfKonya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sa
yın 'İbrahim Turan'ın .Kelkit Ayakkabı Fabrikası kb-
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nusunda yönelttikleri sözlü soruya cevap arz edece
ğim. 

Bilindiği üzere, Sümerbank'ın 1976 yatırım prog
ramında 7 adet ayakkabı fabrikası projesi yer almak
taydı. /Bunlardan biri de Kelkit Ayakkalbı Tesisi pro
jesidir. 

lO dönemde uygulanmaya başlanan bu projelerin, 
daha sonra ayakkalbı üretim-tüketim durumundaki 
gelişmeler ve Sümerlbank'ın oltaya çıkan finansman 
.güçlükleri nedeniyle yeniden bir değerlendirmeye ta
bi tutulması gerekmiştir. Neticede, bu 7 tesisten 4 ta
nesinin ertelenmesine karar verilmiştir. Kelkit Fab
rikası da bunlardan biridir. 

Erteleme konusunda daha kesin bilgi sunabilmek 
için Sümerbanfc 'fabrikalarının faaliyetlerine de kısa
ca değinmek istiyorum. Yurdumuzda halen Sümer-
bank'ın 4 ayakkabı fabrikası vardır. Bunların toplam 
üretim kapasitesi 7 milyon çift ayakkabı olduğu hal
de, 1983 yılında 2 milyon 440 bin çift, 1984 yılında 
ise, 8 aylık dönemde sadece 1 milyon 800 bin çift 
ayakkabı imal edilebllmiştür. 

Oörülüyor ki, fabrikaların üretim kapasitesinin 
sadece yüzde 4.1'i kullanılabilmektedir. İBu durumda, 
takdir buyuruîacağı üzere, yapılması gerekli iş, yeni 
tesisler kurmak değil, bu 4 fabrikanın üretim kapa
sitesini artırmaya yönelik tedbirleri almaktır. 

(Yukarıdaki (görüşten hareketle ve mevcut finans
man güçlükleri nedeniyle Kelkit'e yeni bir yatırım 
yapılması düşünülmemektedir. Bununla beraber, o 
yöredeki müteşebbislerimiz bölge ihtiyaçlarına ce
vap verecek rantabl bir tesis kurma hazırlığına gir
meleri halinde, bu fabrika binasının müsait sarkarla 
kendilerine devri ıher zaman mümkündür. 

Saygılarımla. 

BAlŞfKjAİN — Sayın İbrahim Turan, (görüş bildir
mek istiyor musunuz efendim? 

itBRMMM TURİAN OManisa) — Teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞ|K|AN — Soru cevaplandırılmıştır. 
15 inci soruya geçiyoruz. 
75. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya -

Ereğli İlçesinde baskın düzenledikleri iddia edilen em
niyet mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/172) 

İBAŞKAİN — Sayın Salim Erel?.. Burada. 
Saym Bakan?.. Yok. 
İBu nedenle, sorunun görüşülmesi ertelenmiştir., 
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16 ncı soruya geçiyoruz: 
16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

Ereğli Şeker Fabrikasının yapımına ilişkin sözlü so
rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın cevabı (6/173) 

BAŞKAN — Sayın Salim Erel?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim sorumun Sanayi ve Ticaret 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
için gereğini saygı ile arz ederim. 

Salim Erel 
Konya Milletvekili 

Ereğli (Konya) (İlçesinde yapılmasına karar veri
len, arazisi kamulaştırılan ve 1 Eylül 1979 tarihinde 
yapılan törenle devrin (Başbakanı tarafından temeli 
atılan «Ereğli Şeker Fabrikası» ile ilgili olarak bu
güne kadar hiç gelişme olmamıştır. 

Ereğli Seker Fabrikasının yapılmasına karar ve
rildikten ve Fabrika için arazi kamulaştırması, (ben
zeri işlemler yapıldığı halde Fabrika inşaatına hangi 
sebeplerden başlanılmadı? 

Fabrika yapımına hangi tarihlerde başlamayı ve 
bitirmeyi programlamış bulunuyorsunuz? 

ıBA$KAıN — IBuyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TtOARET BAKANI HÜSEYİN 
OAHİT AİRJAL (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; Konya Milletvekilimiz 
Sayın Salim Erel Beyin Konya Ereğli'sinde başlanmış 
bulunan, fakat henüz devam etmeyen şeker fabrikası
na ait olan sözlü sorusunu cevaplandıracağım. 

Muhterem nületvekilimiz, tabiatıyla haklı bir so
ru tevcih dtoıiştir. Senelerce önce 'başlanmış ve def
ter kayıtlarına (göre 789 milyon 600 bin lira para sarf 
edimiş bir yatırım şu dakika durmaktadır. Bu yatı
rım için bu rakamın detayını da Yüce Meclîse arz 
etmek istiyorum. 

Satın alınan arazi için 303 milyon; kuruluş gider
leri 55 milyon: müşterek giderler 99,6 milyon; mal
zeme ambarı (ki, bugün inşaat malzemesini teşkil 
eden çelik könstrüksiyon) 232 milyon 500 bin; yapıl
makta olan inşaatlar ve makine 34 milyon 400 bin; 
tesisler 5|1 milyon 100 bin; demirbaşlar da 13 mil
yon 200 bin lira olarak görülüyor ve toplam da 789 
milyon 600 bin lira olarak defter kayıtlarında bulun
maktadır. 

Türkiye'de, Erciş, Çarşamba ve Konya Ereğli' 
sinde bu 3 fabrikanın yapımına daha evvel başlan-
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mış; fakat Bakanlar Kurulu ve aynı zamanda da 
planlamanın muhtelif görüşüleriyle ertelenmişti. Son 
yapılan planlamaya göre, malumunuz olduğu üzere, 
2-3 gün önce Ağrı Şeker Fabrikası açıldı, Allah nasip 
ederse gelecek sene ekim ayında Elbistan Şeker Fab
rikası açılacaktır. Omdan sonra Çarşamba, muhteme
len o arada veya o seneye yetiştiremezsek bir sene 
sonra da Ereğli Şeker Fabrikası da devreye girmiş 
olacaktır. 

(Bu arada ön plana alınmış olan diğer 2 fabrikayı 
da bilgilerinize arz edeyim': (Birisi Erciş'deki Şeker 
fabrikası, diğeri de (Kars veya İğdır'da; Muhtemelen 
Kars'ta kurulacak şeker fabrikasıdır. Ereğli Şeker 
Fabrikası, önümüzdeki yıl içinde makinelerinin bir 
kısmı yapılmak suretiyle, Öbür yıl da ihalesi yapıl
mak suretiyle bizim iktidarımız döneminde yüzde 
yüz, Allahın izniyle devreye girecektir. 

'Billgillerinize arz ederim. 
BA$KİAN — Sayın Erel, görüş bildirmek istiyor 

musunuz elfendim? 

,'SÂLHM EREL i(lKonya) — Bvdt efendim. 

İBAŞIKAN — Buyurun. 
ISAUÎ1M EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; ülkemizin kaderinin, ekonomisinin ve 
sosyal düzeninin mutlaka «bacasız sanayi» dediğimiz 
tarım sektörüne bağlı olduğu, üzerinde tartışma ya
pılması gereksiz olan bir konudur. Bu bacasız sana
yi içerisinde şeker sanayiimizin TDürkiyeMe ayrı bir 
özelliği vardır. Şeker sanayiinin girmiş olduğu bölge
lerde tarım, daha rasyonel, birim araziden daha faz
la verim alınarak, Türk çiftçîsinin yüzünü güldüre
cek bir gelişme göstermektedir. 

Bu anlayış içerisinde, her bakımdan tarımsal faa
liyetlere müsait ve müstahak olan Ereğli'de de şeker 
fabrikasının yapılması, çok önceleri etüt safihasına 

1. — 29.3.1984 Tarih ve 2992 sayılı Adalet Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Anayasa 
komisyonları raporları (1/502) (S. Sayısı : 123) (1) 

(1) 123 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

girmiş, plan*ve projesi tekemmül etmiş, Devlet Plan
lama Teşkilatının onayından sonra, Devletimizin 
bütçesine kaderi bırakılmıştır. 

Ben geçmiş dönemlerin eleştirisini yapmak iste
miyorum. Temeli atılmıştır, fabrika bugüne kadar 
kalmıştır. Sayın IBakanımıza bilhassa çok teşekkür 
ediyorum ve şunu da gönülden rica ediyorum: Bu 
fabrikanın yapılması sizin iktidarınıza nasip olsun 
ve (bu memleketin yüzünün gülmesine işsizliğin hiç 
değilse biraz daha azaltılmasına ve tarımımızın in-
tensi'f bir şekle dönüşmesine bu fabrikanın katkısı 
olsun. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. (Alkışlar). 
iflAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
17. — Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık' 

in, Kastamonu Taşköprü İlçesi SEKA Kâğıt Fabri-
kasınca sürdürülen çubuk kendir atımlarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (61174) 

'ÖAŞKAN — 17 nci sırada yer alan soru önergesi, 
bir hafta mehil istenmiş olması nedeniyle ertelenmiş
tir. 

18 inci soruya geçiyoruz. 
'İS. — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, Batı 

Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza yapılan baskıla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/175) 

BAŞKAN — Sayın Şardağ?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
ıl9 uncu soruya geçiyoruz. 
19. — Rize Milletvekili Fehmi MemişoŞMnun, 

çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

(BAŞfKAN — Sayın Memişoğlu?.. .Burada. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanının soruyu ce

vaplamak üzere bir ay mehil istediği anlaşıldığından, 
bu soru önergesinin görüşülmesi bir ay süreyle erte
lenmiştir. 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

Birinci sıradaki, 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine, iki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER tŞLER 
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Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyo
ruz. 

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

larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

293.1984 Tarih ve 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Defetirümesine İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Ka
nunun 14 nücü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Danışma ve denetim birimleri 
Madde 14. — Adalet Bakanlığı merkez kurulu

şundaki dam|ma ve denetim birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Ku

rulu Başkanlığı, 
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.» 

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

Değişiklik önergesi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza. sunuyorum. Kaibul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Ka

nunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Madde 16. — Araştırma, Planlama ve Koordinas
yon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Bakanlığa, hükümet programı, kalkınma plan
ları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve 
millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve 
görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını 

tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın 
anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanması-

I na yardımcı olmak, 
I b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında 
I ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
I görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
I politikaların" ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
I sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet 
I Planlama Teşkilatına göndermek, 
I c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve mües-
I sir bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve 
I malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve ve-
I rimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Ba-
I kanlık Bütçesini plan ve program esaslarına göre ha-
I zırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

I d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını diğer 
I hizmet birimlerinin tekliflerini alarak hazırlamak, 
I e) Kalkınma plan ve programlan ile Bakanlık 
I yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasın-
I da, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi 
I gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Ba-
I kanlık veya Bakanlıklararası seviyede giderici ted-
I birleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon 
I ve metot hizmetlerind yürütmek, 

I f) Planlama ve koordinasyon konularında veri-
1 len diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma 
I programlarının yürütülmesini takip etmek, 
I g) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
I h) Bakan tarafından verilen konularda araştırma 
I ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.» 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
I sayın üye?.. Yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
I T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü-
I saadenizle bir noktayı açıklamak istiyorum efendim. 
I Asıl metinde vardı, ancak burada baskı hatası se-
I bebiyte çıkmamış, Maddenin (c) 'bendinin «Hizmet 
j ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde ye-
I rine getirilmesi için insan, para* sekinde başlayan 
I ilk cümlesinin, «yerine getirilmesi için insangücü ile 
I para» şeklinde olması gerekiyor efendim. Yani bura-
I daki «insan» kelimesi insangücü olacak, bir de «ile» 
I bağlacı ilave edilecek. 
I Bir de (e) bendinin ikinci satırında ortaya çıkan 
I ve çözümlenmesi gereken» denilmesi lazım getrken, 
I «ortaya çıkan çözümlenmesi gereken» şeklinde yazıl-
I mış. Yani buraya da bir «ve» bağlacının ilavesi ge-
I rekiyor. 
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Arz ettiğim bu İki değişikliğin içtüzüğümüzün | 
ilgili hükümlerine göre redaksiyon açısından değer- I 
lendirilerek Sayın Başkanlıkça nazarı iti'bare alınma
sını rica ediyorum. I 

BAŞKAN — (c) ve (e) fıkralarını, Sayın Komis
yonun belirttiği istikamette düzeltilmiş şekliyle bir 
kere daha okutuyorum. I 

«c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve mües- I 
sir bir şekilde yerine getirilmesi için insangücü ile I 
para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun I 
ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere I 
Bakanlık Bütçesini plan ve program esaslarına göre I 
hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek,» I 

«e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık I 
yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sıra- I 
sında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan ve çözüm- I 
lenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanık- I 
lıfcları Bakanlık veya Bakanlıklararaisı seviyede gide- I 
rici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, orga- I 
nizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,» I 

BAŞKAN — Bu düzeltilmiş şekliyle maddeyi oy- I 
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen- I 
ler... Kabul edilmiştir. I 

3 üncü maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 3. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Ka

nuna, 16 ncı maddeden sonra aşağıdaki 16/A m ad- I 
desi eklenmiştir. I 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği I 
Madde 16/A — Bakanlıkta, basın ve halkla ilgili I 

faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça I 
belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağ- I 
lamak üzere, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği I 
teşkil edilebilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. I 
Buyurun. I 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — I 

Efendim, 14 üncü madde Basın ve Halkla İlişkiler I 
Müşavirliğini zorunlu bir birim olarak getiriyor, bu- I 
rada teşkilini takdire bırakıyor. Acaba bir çelişki I 
olmuyor mu? «Edilebilir» dediği takdirde, bunu tak- I 
dire bırakmış oluyor, 14 üncü maddede ise bu birim I 
zorunlu 'bir birimdir. I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi efendim, bu 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bu çerçeve ka- I 
nunun 26 ncı maddesinde yazılıdır. Orada diyor ki : I 
«Bakanlıklarda, 'basın ve halkla ilişkilerle ilgili faa- I 
liyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek I 

| usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebi
lir» Bu itibarla, Bakanlık lüzum gördüğü takdirde bu 
teşkil edilebilir, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, çerçeve kanunundaki ibare haklıdır. Bir 

I bakanlık lüzum görürse bunu teşkil edecek, lüzum 
I görmezse etmeyecek. Orada takdir var; ama Adalet 
I Bakanlığı teşkilatına dair bu kanunun 14 üncü mad-
I desinde bu birimi zorunlu bir birim olarak gösteri-
I yoruz. Halbuki şimdi müzakere ettiğimiz maddede, 
I kurulması takdire dayalı b<r birim olarak gösteriyo-
I ruz. Bu kanunda çelişki var kanısındayım, yoksa çer-
I çeve kanununun içinde kalsa, Sayın Komisyon Baş-
I kanının maruzatı yerindedir. Yani bir yanlışlığa ma-
I hal verilmesin diye arz ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, çerçeve 

I kanununda esaslar tespit edilmiştir. Burada da o esas-
! lara uygun olarak, paralel olarak hüküm getirilmiş-
I tir. Bakanlık Teşkilat Kanunundaki o «kurulur» kela-
I mesi, bunların paralelinde nazarı itibare alınacak, 
I yani kurulabildiği zaman kurulur manasındadır. Bir 
I çelişki yok, ihtiyarîdir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 4 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Ka-
I nunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 
I Yardımcı birimler , 
I Madde 1.7. — Adalet Bakanlığı merkez kurulu-
I şundatoi yardımcı birimler şunlardır : 
I a) Personel Genel Müdürlüğü, 
I b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
I c) İdarî ve Malî İşler Dairesi- 'Başkanlığı, 
I d) Savunma Sekreterliği, 

e) Özel Kalem Müdürlüğü. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I 5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Ka-

I nunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştinil-
| mistir. 
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idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 
Madde 21. — idarî ve Malî İşler Dairesi Başkan

lığının görevleri şunlardır : 
a) ' Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzeme

nin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 

satın alma işlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın malî işler ile ilgili hizmetlerini yü

rütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 

ve taşıma hizmetleriııi yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile il

gili hizmetleri yapmak, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık 

hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) IBakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gereken

lerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak, 
h) Balkan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini 

ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Ba
kanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak, 

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tu
tanakları tutmak ve yaymak, 

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

1) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görev
leri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

MADDE 6. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Ka
nunun 35 inci maddesi aşağıdaki sekide değiştiril
miştir. 

Cetvellerde değişiklik 
Madde 35. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Kanumma ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerin «Birinci 
sınıfa ayrılmış» bölümlerine, «Araştırma, Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanfiğı ve Üyeliği» gö
rev unvanları eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

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

7 noi maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Ka

nuna ekli 1 sayılı cetvelin «Danışma ve Denetim Bi
rimleri» ve «Yardımcı Birimler» bölümleri aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

- Danışma ve Denetim Birimleri 
1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
2. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kuru

lu Başkanlığı 
3. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Yardımcı Birimler 
1. Personel Genel Müdürlüğü 
2. Eğitim Dairesi Başkanlığı 
3. idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 
4. Savunma Sekreterliği 
5. özel Kalem Müdürlüğü 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Ydk. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 8. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Ka
nunun 19 ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırıl
mış ve kanuna aşağıdaki geçici 8 inci madde eklen
miştir. 

«Geçici Madde 8 .— Bu Kanunla kaldırılmış bi
rimlerde görevli personel durumlarına uygun kadro
lara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her tür
lü haklan yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıs
larına bağlı olarak saklı tutulur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen?.. Yok. -
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. • . . ' 

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

Tasarının tümünü oylamadan evvel, oyunun ren
gini belirtmek isteyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece tasarı kanunlaşmış bulunmaktadır. 
Hayırlı olsun. 

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

BAŞKAN — İkinci sırada yer alan kanun teklifi
nin, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre Komisyona ve
rilen maddeleri henüz Komisyondan gelmemiştir. Bu 
sebeple bunu geçiyoruz. 

3. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
137 nci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 89 uncu Madde
sine GÖre Geri Verilen Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 
13.10.1983 Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Tra
fik Kanununun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları ra
porları (1/606, 2/78) (S. Sayısı : 121 ve 121 'e 1 inci 
Ek) (2) 

BAŞKAN — Gündemin üçüncü sırasındaki tasa
rının görüşülmesine geçiyoruz. 

Gündemin üçüncü sırasında 2918 Sayılı Karayolla
rı Trafik Kanununun 137 nci Maddesinin (b) Bendi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçtü
züğün 89 uncu Maddesine Göre Geri Verilen Muş 
Milletvekili Atilla Sin'in, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 
Numaralı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü Mad
desindeki iki Tanımın Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve içişleri; Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu raporları yer almaktadır. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6,1984 tarihli 85 in
ci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Bas
mayan 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına 
eklidir. 

(2) 121 S. Sayılı Basmayazı 9.10.1984 tarihli 9 un
cu Birleşim, 121'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı bu 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 

sunuyorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde grupları adma söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Şahısları adına söz almak isteyen var mı? 
Buyurun, Sayın ismail Şengün, 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; Ka
rayolları Trafik Kanununun bir maddesinin bir ben
diyle, Muş Milletvekili Sayın Atilla Sin'in teklifini 
kapsayan bu teklif ve birleşik tasarı üzerindeki görüş
lerimi kısaca arz etmek istiyorum. 

Sayın Atilla Sin, gerçekten Trafik Kanununa ge
çen yıl girmiş, fakat ekonomik kuralların işlemesi ne
deniyle bir türlü uygulanamayan bir hususu bu defa 
kanun maddesi haline getirmeyi amaçlayan ve bizce 
gayet yerinde olan bir teklifte bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bundan önceki kanunda mi
nibüs tanımı içine, «10 kişi kadar yolcu taşıyan va
sıta» ibaresi girmekteydi. Sayın Atilla Sin teklifinin 
gerekçesinde de belirttiği üzere, minibüs yolcu taşıma 
sayısının 14'e çıkarılmasıyla bazı ekonomik yararlar 
sağlanmış olacaktır. 

Biz, bu görüşe katılmakla beraber, aslında yapılan 
teklifin, ekonominin tabiî kurallarına uyacak bir tek
lif olduğu ve daha çok tüketici yönünden, vatandaş 
yönünden büyük değer taşıdığı kanısındayız. 

Şöyle ki, bir minibüs 14 kişi alabilecekken, kanun 
icabı bu sayı 10 kişi olarak kabul edilmiştir. Bir ör
nek vermek lazımsa, bir minibüsün bir noktadan di
ğer bir noktaya hareketi, amortismanı, sürücü ücreti, 
benzini, kârı vesairesiyle birlikte 400 lira ise, bu mini
büsün her yolcusu için taşıma fiyatının da 40 lira 
olması lazım gelir. 

Halbuki, 40 lira olan dolmuş ücreti üzerinden 14 
kişi bindiği takdirde aşağı yukarı ücret yüzde 40 faz
lasıyla alınmakta ye bu yüzden dolmuşa binen va
tandaşlar karşısında minibüs çalıştırıcıları, haksız bir 
kazanç sağlar duruma girmektedirler; işte meselenin 
püf noktası budur. 10 kişilik dolmuş, trafiğin bütün 
denetlemelerine rağmen 14 kişi ile hareket etmekte ve 
böylece bizim ödediğimiz dolmuş ücretleri aslında öde
necek olan miktarın yüzde 40 fazlası yani 560 ol-
maktadır değerli arkadaşlarım. 

Bu nedenle, Sayın Atilla Sin'in getirdiği teklifi 
vatandaş yönünden içtenlikle benimsiyoruz. 
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Diğer konuya gelince : Karayolları Trafik Kanu
nu, aşağı yukarı bir yıl önce, 13.10.1983 tarihiride 
çıkmıştır. Karayolları Trafik Kanununa göre çıkarıl
ması gereken yönetmelikler için de bir yıl süre tanın
mış ve bununla ilgili süre de 18 Ekim 1984 tarihinde, 
yani iki gün sonra sona ermektedir. 

Hükümetimiz aşağı yukarı 10 aydan beri iktidar
da iken, «Biz bu yönetmelikleri hazırlayamadık, ha
zırlatamadık; bize 8 ay daha zaman lazımdır» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, size bir sayı yereyim : Geçen 
yıl Türkiye'de 4 500 kişi trafik kazalarında hayatını 
kaybetmiş, 50 bin kişi de yaralanmıştır. Bu rakam
lar hadisenin vüsatini, vahametini belirtmekte ve acil 
tedbirler almması yönünden sanıyorum bize çok açık 
olarak bir yol göstermektedir. 

Hükümetimiz, «Acelemiz var» diye işbaşına gelir
ken, «Ben bu işi yaparım» diye işbaşına gelirken, ara
dan 10 ay geçtikten sonra, «Ben bu yönetmelikleri ha
zırlayamadım» diye huzurunuza gelmekte ve yeniden 
8 ay süre istemektedir. 

Trafik kazalarında günde 14 kişinin öldüğü Türki
ye'de, günde fllö kişinin trafik kazalarında yaralan
dığı Türkiye'de bu Kanunun uygulanmasını kolaylaş
tıracak ve- bu Kanunla istenen hedefe varılmasını 
sağlayacak olan yönetmelikler maalesef hazırlanma
mış durumdadır. Bunların içinden, birkaçının hazırla-
namama&ım bazı nedenlerle, özellikle malî nedenlerle 
yerinde' görürüm. Ancak, Hükümetin bir parça gayre
tiyle İçişleri Bakanlığımızın biraz çalışmasıyla düzen
lenebilecek olan bu yönetmelikler bugüne kadar niçin 
düzenlenmemiştir? Bunun cevabını Sayın Hükümetten 
ika. ediyorum. 

Sözkonusu olan vatandaşın hayatıdır, sözkonusu 
olan vatandaşın trafik keşmekeşinden bir an önce 
daha salim bir ortama getirilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bununla beraber huzurunuz
da bulunduğum şu sırada İçişleri Bakanlığımızın bir sü
re önce aldığı bir tedbiri de zikretmeden geçemeyece
ğim. İçişleri Bakanlığımız şehirlerarası otobüslerde vi
deo ekranlarını yasaklamıştır. Kendilerini bu müna
sebetle içten kutlarım. Şehirlerarası otobüslerinde 7-
8 saat yolculuk yapıyorsunuz, bunun 6-7 saatinde, 
zaman zaman denerimden kaçmış ve kesinlikle zevk
ten ârî, belki bizim örf ve âdetlerimiz dışındaki bir
takım davranışların yer aldığı filmler seyretmek zo-
rvrada kalıyorsunuz. Kulağınızı tıkasantz, gözünüzü 
kapassnız^ uykuya dalsanız dahi bu uzun mesafe için
de mutlaka ba videonun tesirinde kalıyorsunuz; siz 
değil sadece, başta şoför olmak üzere o otobüsün gü

venliğinden sorumlu olanlar da kalıyor ve bu şekilde 
Türkiye'de - istatistikleri Emniyet Genel Müdürlüğü
müzde yar mı bilmiyorum - pek çok kazalar olmuş
tur değerli arkadaşlarım. 

Bu kanun münasebetiyle söz almışken burada Em
niyet Teşkilatımızın, dolayısıyla İçişleri Bakanlığımı
zın videoyu yasaklama konusunda aldığı tedbiri de 
büyük memnuniyetle karşıladığımızı belirtir, hepinize 
en derin saygılar sunarım sayın üyeler. (Âlkışlaa) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Başka söz isteyen yar mı? 
Buyurun Sayın Sağesen, 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 137 nci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Teklifi, Türkiye gene
linde ilk bakışta bir tasarruf getiriyor gibi görünüyor 
ise de, iş aslında hiç de böyle değildir. Yolcu taşıma
larında, özellikle şehir içi yolcu taşımalarında en ucuz 
taşıma metrodur. Metrodan sonra sıra tramvay, kö
rüklü otobüs, otobüs, küçük otobüs, minibüs, dolmuş, 
taksi diye devam eder ve en pahalısı da özel otomo
bildir. Yani minibüslerle yapılan taşımalar; ucuzluk 
sırasına göre dördüncü veya beşinci sırada yer almak
tadır, en pahalı taşımalardan bir tanesidir diyebiliriz. 

Kanun, teklif edildiği şekilde Yüce Meclisten çıktı
ğı ahvalde, minibüslerle yapılan taşımalar toplu taşı
ma çalışmalarını büyük çapta engelleyecektir ve mi
nibüs alım satımını tahrik edici olması yönünden ül
ke çıkarlarına da ters düşecektir. 

Şehir içi otobüslerde, otobüs içinde metrekareye 
6 kişi hesap edilir. Bu, şu demektir : 

Yaklaşık olarak bir otobüsün kullanma sahası 
25 metrekare civarındadır. Bu, bir otobüsün 150 ila 
160 kişi arasında yolcu taşımakta olduğunu gösteren 
bir rakamdır. Aynı miktarda yolcuyu taşıyabilmek için, 
minibüsleri 10 kişi taşır kabul edersek, 15 minibüs; 
yolcu adedini 14'e çıkartırsak 11-12 minibüs gere
kecektir. 

Gelelim masraflarına : 
Yakıt masraflarını ve buna mümasil diğer masraf

ları vesairesini hesap ederseniz oran 1/3'tür. Ya
ni 3 minibüse harcadığınız masrafla 1 otobüs çalıştır
manız mümkündür. Aynı masrafla minibüsün 11 misli 
yolcu taşımanız mümkün olmaktadır. Yani, 5 misli da
ha pahalı bir taşımayı bununla teşvik etmiş ve getir
miş olacağız. 

O yönden, kanun tasarısının geri alınmasını veya
hut diğer maddeleri için bir şey demiyorum ama, yol-
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cu adedinin 10'dan 14'e çıkarılması konusundaki tek
lifin reddedilmesinde ve eskisi gibi kalmasında zaru
ret vardır. Bu hususu kabul edip bu işi körüklersek 
yarın geri de dönemeyiz ve başımıza bir yığın yeni 
problemleri getirmese bile, bir yığın atılımı durdurmuş, 
takoz koymuş olacağız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Yo£ 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 3 üncü Maddesindeki İki Tanım ile 137 
nci Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 3 üncü maddesindeki iki tanım aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Minibüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka se
kiz ila ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için 
imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 

Otobüs ; Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en 
az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 
edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bü 
sınıfa dahildir. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka

nununun 137 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

c) Diğer maddeleri de bu Kanunun yayımı tari
hinden 20 ay sonra, 

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

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Bir soru sorabilir 
miyim efendim? 

BAŞKAN — Tabiî buyurun efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Efendim, biraz 
önce yaptığım konuşmada hasseten Hükümetimizden, 
geçen 10-11 aylık dönemde yönetmeliklerin çıkartıl
ması mümkün iken, çıkarılamaması nedeniyle yeniden 
8 aylık süre talep etmelerinin nedenini, meseleyi tüm 
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vüsatiyle ortaya koymak suretiyle sormuştum. Lüt
fetsin Sayın Bakanımız bizi bu konuda aydınlatsın. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —«Soruya cevap vermek istiyor musu
nuz efendim? 

DEVLET BAKANI SUDI TÜREL (Antalya) — 
Tabiî efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SUDI TÜREL (Antalya) — 
Efendim, birçok maddî ve manevî zararlara sebep 
olan trafik kazalarının en asgariye nidirilmesi ve bir 
ıstırap haline gelen bu yaranın kapatılması için Hü
kümetimiz de bu kanun tasarısının bir an önce çıka
rılması yolunda gayret sarf etmekte idi. Yalnız İsmail 
Şengün arkadaşımız lütfedip okurlarsa, gerekçede ga
yet açık olarak niçin bunun bu kadar geri kaldığı ifa
de edilmektedir. İsterseniz okuyayım veyahut da ken
dileri gerekçeden okusunlar efendim. 

Okuyayım mı efendim, müsaade eder misiniz? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Ben gerekçeyi 
okudum. Kürsüye çıkan insan gerekçayi okuyarak çı
kar. 

DEVLET BAKANI SUDI TÜREL (Antalya) — 
Gerekçede var efendim. Bundan başka bir gerekçe 
de serdetmemiz mümkün değil; gerekçesi budur. Bü
rokrasiyi azaltmak için bazı girişimlere başlanılmış
tır. Bu kanun tasarısıyla bir çakışma olmasın diye yö
netmeliklerin çıkartılması geri kalmış ve bu kanun ta
sarısının çıkartılması uygun mütalaa edilmiştir. 

Bunu herhalde siz de tasvip edersiniz ama bile
miyorum bu gerekçeye rağmen bu suali niçin tevcih 
ettiniz? 

FERİT MELEN (Van) — Buna ipe un serme der
ler. 

DEVLET BAKANI SUDI TÜREL (Devamla) — 
Hayır efendim, ipe un serme bir rüzgârla müzgârla . 
herhalde gider; fakat gerekçedeki yazı böyle kolay 
kolay silinmez Sayın Melen. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun 18.İ0.1984 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde, hakkında söz almak 

isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde hakkında söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylamadan evvel söz almak iste

yen sayın milletvekili var mı? Yok. 

16 , 10 , 1984 O : 1 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece tasarı kanunlaşmıştır. 
(Hayırlı olsun efendim., 
Sayın milletvekilleri gündemimizde görüşülecek 

başka konu kalmamıştır. Bu nedenle sözlü sorularla, 
güödeme girecek olan 122 ve 124 sıra sayılı 'kanun 
tasarılarını sırasıyla görüşmek için 17 Ekim 1984 Çar-
şarriba günü saat 15.00 t̂e toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,30 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbcmtoğlu'nun, 
Erzurum'da deprem konutları yapan firmaların mal
zeme alımlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/182) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kam tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Sayglarımla.1 
Hilmi NaUbantoğlu 

Erzurum Milletvekilli, 
Erzurum mahallî gazetelerinden Hürsöz Gazete-

siriin 10 Ağustos 1984 tarihli sayısında «Deprem ev
lerini yapan firmalar bölgecilik mi yapıyor?» başlıklı 
bir yazı çıkmıştır. 

iSoru 1. — Deprem konutlarını yapan firmalar hiç
bir malzemeyi Erzurum'dan almamakta mıdırlar? 

Soru 2. — Erzurum'da olduğu hakle çok uzaklar
dan alınıp getirilen malzemeye (tuğla gibi) Bakanlık 
(veya Emlâk Kredi Bankası) illâ da bu keyfî uzak 
taşıma için nakliye vermek zorunda mıdır? 

İSoru 3. — Bu keyfî ödemelerden dolayı konut edi
necek vatandaşların yükü daha da artmayacak mıdır? 

TC 
15 Ekim 1984 Bayındırlık ve Mân Bakanlığı 

iSayı : L-06-04/064/9907 
Konu : Erzurum - Kars 

deprem konutları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 3 Eylül 1984 gün 7/182-1767/06576 sayılı 

yazınız. 
ligi yazınız eki Erzurum 'Milletvekili Sayın Hilmi 

Nalbantoğlu'na ait yazılı soru önergesi ile Erzuruni' 
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da deprem konutları yapan firmaların malzeme alım
larına ilişkin soruların cevaplandırılması istenmekte
dir̂  

Bilindiği gibi 30 Ekim 1983 tarihinde Erzurum ve 
Kars 'bölgesinde meydana gelen depremde ağır ha
sar gören ve yeniden yapılması gereken yaklaşık 
3 000 adet konut inşaatı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.Ş. ne yaptırılmak
tadır. 

Söz konusu 3 000 konutun yapımı Türkiye Em
lâk Kredi Bankasınca yedi ayrı firmaya ihale edil
miştir. 

Bankaca mümkün olduğu kadar mahallî imkân
ların kullanılması yolunda yapılan uyarılara rağmen 
yöresel çeşitli güçlükler, yapım süresinin kısalığı, kış 
mevsimi gelmeden konutların bitirilmesi gerekliliği, 
lüzumlu malzeme miktarının büyüklüğü yüzünden 
taşaron firmalar malzeme satın alımlarında genellik
le yeterli özelliklere sahip, istikrarlı ve en çabuk yol
ları tercih etmektedir. 

Tercih edilen bu yol sonucu; 
1. Söz konusu konutlar için nakliyeye tabi ana 

inşaat girdilerinden demir, çimento, saç ve tomruk 
çeşitli Kamu Kuruluşlarından, ahşap doğrama ise 
Afet işleri Genel Müdürlüğünce sağlanmaktadır. Kum 
ve çakıl mahallinden temin edilmekte olup Genel 
Şartnamelere göre nereden temin edilirse edilsin nak
liye bedeli ödenmeyecek malzemeler için Bakanlık 
olarak ancak kalite kontrolü yapılmakta malzemenin 
satın alındığı yere müdahale edilememektedir. Firma
lar malzemeleri emniyetli, ucuz ve en çabuk temin ede
bildikleri mahalden almaktadırlar. Erzurum'daki sa
tıcıların da bu esaslara uygun malzeme satmaları ha
linde firmaların mahallinden malzeme almayı tercih 
edecekleri ortadadır. 
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2. Kamu Kuruluşlarından sağlananların dışında 
nakliye bedeli ödenen malzemelerden sadece tuğla, 
yöre dışından getirilmektedir. Teknik üstünlük ve ka
lite bakımından yörede mevcut olan harman tuğlası 
yerine inşaatlarda düşey delikli fabrika tuğlası kul
lanılmaktadır. 

Yapılmakta olan 3 000 konutun ihtiyacına yetecek 
miktarda fabrika tuğlası ise mahallinde bulunmamak
tadır. Zamanın kısıtlı ve kullanılacak düşey delikli 
tuğlanın fazıla olmsı Bakanlığımızı çeşitli kaynaklar
dan tuğla teminine zorlanmıştır. Bu husus maliyeti ar
tırıcı bir unsur olmalkla birlikte başkaca bir çözüm 
yoluda bulunmamaktadır. 

3. Yukarıda da açıklandığı gibi, yaklaşık 3 000 
konut oldukça güç şartlarda, çok kısa süre içinde ve 
hak sahiplerinin de takdirini kazanarak tamamlan
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Balkan 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum ve civarındaki petrol arama çalışma
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı İsmail Öz-
dağlar'ın yazılı cevabı (7/202) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

SORU 1. Senelerden beri petrol olduğu söyle
nen ve zaman zaman bazı araştırma ve sondajların 
da yapıldığı bilinen aşağıdaki yerlerde yapılmış olan 
araştırmaların sonucunun detaylı olarak bildirilme
sini : 

1. Baylburt ilçesinin Çimağıl Köyü 
2. Aşkale îlçesinin Evreni Köyü 
3. Pasinler ilçesi içi ve Tortan Köyü 
4. Tekman İlçesi Katranlı Köyü 
5. Hınıs ilçesi Divanhüseyin köyü' 
6. Bulanık İlçesinin Niftik Köyü 
Soru 2. Bunlardan ümit var görülen yörede 1985 

yılı programına alınmak suretiyle ciddi bir araştırma 
ve sondaj yaptırmayı uygun bulur musunuz? 

(1) Soru cevabına ekli harita yayınlanamamıştır, 
(7/202) esas numaralı dosyasındadır, 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.10.1984 
Sayı : 07-48/2874 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎLGİ : T.B.MJM. Genel Sekreterliğinin 21.9.1984 
tarih ve 7/202/1852/07039 sayın yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Er
zurum ve civarındaki petrol arama çalışmalarına 
ilişkin yazılı soru önergesi üzerine hazırlanan rapor 
ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ismail özdağlar 
DeVlet Bakanı 

ERZURUM - Hasankale Bölgesi 
Bu yöredeki; petrol sızıntıları kaplıcalar civarın

da bulunmakta ve sıcak kaplıca suları ile birlikte 
yükselen petrol yeryüzüne ulaşarak birikimler mey
dana getirmektedir. Bu petrol sızıntıları Hasankale 
ovasını kateden tabiî kırıklar boyunca yeryüzüne 
ulaşırlar ve Volkanik kökenli kayalar içinde bulu
nurlar. 

Bu 'bölgede MTA Enstitüsü tarafından 1965 ve 
1971 yıllarında çok geniş kapsamlı jeolojik ve jeo-
fizik-özellikle sismik-çalışmalar yapılmıştır. Yine ay
nı yörede Türkiye Petrolleri A.Ş. tarafındaa 1971 ve 
1976 yıllarında detay jeolojik çalışmalar gerçekleş
tirilmiştir. Yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar 
sonucunda MTA Enstitüsü tarafından 3 adet kuyu 
lokasyonu tespit edilmiş ve bu kuyular 1969-1970-
1971 yılları içinde delinmişlerdir. 

Pasinler-1 (1607 m.), Pasinler-2 (2343 m.) ve Pa-
sinler-3 (3497 m.) adı verilen bu kuyuların son iki 
adedinde 'bazı petrol emarelerine rastlanmış olması
na rağmen yapılan testlerde üretim sağlanacak bir 
petrol potansiyeli görülmemiştir. 

ERZURUM-Tekman Bölgesi 
Bu bölgedeki petrol sızıntısı Katranlı Köyü ya

kınında ve bu köyden geçen derenin kenarında bu
lunmaktadır. Yine bu sızıntı da volkanik kayaların 
içinde yeralmakta ve petrol bir tabii kırık boyunca 
derinden gelerek yeryüzüne ulaşmaktadır. 

Tekman yöresinde MTA Enstitüsünce 1965 ve' 
1971 yıllarında jeolojik ve jeofizik çalışmalar; Tür
kiye Petrolleri A. Ş. tarafından ise 1971, 1973 ve 
1976 yıllarında detay jeoloji çalışmaları gerçekleş
tirilmiştir. 
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MTA Enstitüsü, yapilan saba. <çalışmalan ve de
mlendirmeler sonucunda belirlediği alanlarda 5 adet 
arama sondajı açmıştır. 

Bu !kuyular Katranlı - 1 (1100 m.), Katranlı - 2 
CS70. m), Katranlı - 3 (24154 m.) Katranlı - 4 (833 
m.) ve Katranlı - 5 '(2480 m.) dir. 

Açılan »bu kuyulardan yalnızca Katranlı • 1 ve Kat
ranlı 3 sondajları esnasında bazı küçük petrol ema-
releriae rastlanmış, fakat üretim yapılabilecek bir 
petrol potansiyeli tespit edifememiştk. 

MUŞ - Hınıs Bölgesi 
Bu (bölgede Divanıhüseyin ve Tirkrş Köyleri ile, 

Hamurpet dağındaki Niftik (Seçme) köyü civarında 
petrol sızıntıları (bulunmaktadır. 

Sızıntıların da içinde 'bulunduğu çok geniş bir 
alanda MTA Enstitüsü 1966, 1971 yıllarında jeolo
jik çalışmalar; Türkiye Petrolleri A.S. ise 1972 ve 
1973 yılarında detay jeoloji ve jeofizik (sismik) ça
lışmaları gerçekleştirmişlerdir. Yapılan çalışmalar 
sonucunda tüm petrol sızıntılarının Şirketimizce «Gü-
müşali Formasyonu» olarak isimlendirilen kaya top
luluğundan geldiği öğrenilmiştir. Fakat bu yöredeki 
sızıntılar civarında ta kayaların yeryüzüne kadar 
yükselerek petrol imkanını kaybetmesi nedeniyle; 
ta kayaların daha derinlerde bulunduğu ve içindeki 
petrollü muhafaza edebileceği alanlar tespit edilmiş 
ve ta yörelerde Şirketimiz tarafından 2 adet arama 
'kuyusu açılmıştır. Bunlardan 'Malazgirt - 1 de 2098 
m., Alpaslan - Tde 80 m. ilerlenmiş olup, program
lanan seviyelere ulaşılmasına rağmen petrol veya 
gaza rastlanmamıştır. 

'BAYBURT - Çımağıl Köyü Yöresi 
Sızıntı ihbarı yapılan bölge 1970 yılında detaylı 

olarak incelenmiş ve jeoloji 'haritaları yapılmıştır. Bu 
çalışmalar esnasında herhangibir petrol emaresine 
rastlanmamaktır. 1979 yılında Çimağ;ıl Köyü muhtarı 
Faik Karakuş'un ihbarını yerinde değerlendirmek 
maksadıyla bir mühendisimiz bölgeye gönderilmiş
tir. Fakat »bizzat Faik Karakuş tarafından gezdirilen 
mühendisimiz petrol emaresi veya sızıntı görmemiş
tir. 

49S2 yılında "Necini Baydemir ve Feyzi Torlak 
yine aynı 'bölgenin incelenmesi için Ortaklığımıza 
başvuruda 'bulunmuşlar ve kendilerine analiz yapı-
lablımetti için sözkonu&u sızıntıdan numune gönde
rilmesini isteyen bir cevabî yazı gönderilmiştir. 

Pasinter-Toıtan Köyü Yöresi 
iBu köy ve civarında 1970 yılında detay araştır

ma ve jeolojik 'harita alımı gcrçekkftiritmiçttr. Bu 

çalışmalar esnasında 'bir petrol sızıntısına rastlanma
dığı 'gibi, Ortaklığımıza bu yöre ile ilgili hehangi bir 
Übar yapılmamıştır. 

©una rağmen Pasinler yöresinde gerçekleştirilen 
sondajlar açılmazdan önce bu köy ve tüm civar 
alanlar yeniden incelenmiş ve yapılan 3 adet sondaj 
en ümitti, en uygun yerlerde açılmışlardır. 

1976 yılında aynı yörede Ortaklığımız tarafın
dan ilave jeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç olarak, Erzurum ve Muş vilayetleri yöre
sinde gerek MTA Enstitüsü, gerekse Türkiye Pet
rolleri A.Ş. tarafından geniş kapsamlı ve detaylı jeo-
'lojik-jeofizik etüdler yapılmıştır. Çalışmaların de
ğerlendirilmesi sonucunda belirlenen uygun alanlar
da 10 adet arama sondajı açılmıştır. Bu kuyularda 
(bazı küçük petrol emarelerine rastlanmış, fakat üre
tim yapılabilecek bir petrol veya gaz potansiyeline 
rastlamak mümkün 'Olmamıştır. 

Tüm bu çalışmalar sonucunda; söz konusu böl
gelerde hakim olan son derece, hareketli ve yoğun 
jeolojik olayların etkisi altında, petrolü oluşturan ve 
depolayan kayaların çoğunlukla kırılıp yükselerek 
yeryüzüne çıktıkları, ta nedenle petrol potansiyelle
rini büyük oranda yitirdikleri sonucuna varılmıştır. 

Mevcut karmaşıklık içinde en sakin ve elverişli 
alanlarda yapılan sondajların da olumsuz sonuç ver
mesi üzerine arama çalışmaları yeterli 'bulunarak ça
lışmalara son verilmiştir. 

'Bölgede mevcut tüm petrol sızıntıları ekli hari
tada gösterilmiştir. 

3. — Malatya Mîlletvekil Ayhan Fırat'ın, bugü
ne kadar verilen tapu tahsis belgelerinin sayısına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa G'tray'm yazüı cevabı (7/208) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim sualimin Bayındırlık ve İs

kân Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan Fırat 

Malatya Milletvekili 
Sorularım : 
1. 'Bugüne kadar üç büyük şehirde müstakil kaç 

gecekonduya tapı tahsis belgesi verilmiştir? 
2. Yine bu Üç 'büyük ilde 2 veya daha çok katlı 

veya 100 m2 den büyük 'kaç yapıya tapu tahsis bel
gesi verilmiştir? 

3. Bilhassa Boğazın iki yakasında inşa edilmiş 
Olan İSO m3 ve daha 'büyük tek veya çok katlı kaç 
yapıya tapu tahsis beHgasi verilmiştir. 
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4. Gerek 2981 sayılı Kanunda kurulması öngö
rülen «Yeminli özel Teknik BüroMar ve gerekse 
2981 sayılı «İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı 
İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştiilmesi Hak
kında Kanun»dan ibeklenen fayda sağlanabilecek ve 
yüzhinlerce gecekondu sahibi vatandaşın tapu soru
nu halTolabilecek midir? 

5. Eylül sonu sona ereceği söylenen müracaat 
müddeti sonunda, müracaat etmemiş olan gecekon
du sahiplerine ve gecekondularına taflbik edilecek iş
lem ne olacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 12 Ekim 1984 

Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü 

A n k a r a 
Sayı: 1.07. Tek. Yrd. Da. Bşk. 000096024 

10234 - 6368 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliğinin 21.9.1984 gün ve 7/208-1871/07173 sayılı 
yazısı ve eki soru önergesi. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın ilgi yazı ekin
de Bakanlığımıza intikal eden yazılı soru önergesinin 
cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. — Bu güne kadar üç büyük şehirde müs
takil kaç gecekonduya Tapu Tahsis Belgesi verilmiş
tir? 

Cevap — Bu güne kadar üç büyük şehirde 2981 
sayılı Kanun kapsamında kalan gecekondu ve kaçak 
yapılar için 566 374 adet başvuru yapılmıştır. 

Anılan Kanuna göre gecekondu ve kaçak yapı 
sahiplerinin Yeminli özel Teknik Bürolara başvur
ması ve bu bürolarca tespit ve değerlendirme işlem
lerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu işlemleri 
tamamlanan gecekondulara Tapu Tahsis Belgesi ve
rilmektedir. 

Ekim ayı başına kadar, üç büyük şehir metropol 
belediyelerinde 28 978 adet Tapu Tahsis Belgesi ve
rilmiş olup, bu çalışmalar sürdürülmektedir, önü
müzdeki günlerde tüm gecekonduları kapsayacak şe
kilde bu rakam artacaktır. 

Soru 2. — Yine bu üç büyük ilde 2 veya daha 
ço,k katlı veya 100 m2 den büyük tek veya çok katlı 
kaç yapıya Tapu Tahsis Belgesi verilmiştir. 

Cevap — istenilen bilgileri kapsayacak şekilde 
istatistiki çalışmalar sürdürülmekte olup, henüz so
nuçlanmamış ise de; mevcut bilgilere göre : 

Ankara Belediyesi, ve Maliye Hazinesi üzerinde
ki yapılardan Tapu Tahsis Belgesi verilen gecekon
duların kat adedine ve m2 alanlarına göre bir tasni
fin henüz yapılamadığı, bu nedenle de m2 ve kat ade
di olarak bilgi verilemeyeceği, 

izmir Belediye Hudutları içinde 2 ve daha çok 
katlı yapıya 5 adet, 100 m2 den büyük yapıya 38 
adet, Tapu Tahsis Belgesi verildiği, 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesince verilen 8 271 
adet Tapu Tahsis Belgesinin tasnif ve ayırım işlem
lerinin henüz neticelenmediği, bu nedenle de m2 ve 
kat adedi olarak bilgi verilemeyeceği, 

Millî Emlak Müdürlüğünce, 2 ve daha çok katlı 
yapılar için 1 109 adet, 100 m2 ve daha büyük yapı
lar için 5 279 adet, 

Vakıflar Baş Müdürlüğünce, 100 m2 nin üzerin
deki yapılar için 739 adet Tapu Tahsis Belgesi veril
diği, 

Ayrıca; 1 katlı binalara 888 adet, 

2 katlı binalara 169 adet, 
3 katlı binalara 41 adet, 
4 katlı binalara 9 adet, 
5 katlı binalara 1 adet, 
6 katlı binalara 1 adet, 
7 katlı binalara 1 adet, 

Tapu Tahsis Belgesi verilmiştir. 
Soru 3. — Bilhassa Boğaz'ın iki yakasında inşa 

edilmiş olan 100 m2 ve daha büyük tek veya çok kat
lı kaç yapıya Tapu Tahsis Belgesi verilmiştir? 

Cevap — Keza bu konudaki istatistiki çalışmala
rımız neticelenmemiş ise de, mevcut bilgilere göre 
Boğaz'ın iki yakasında; 

1. — Millî Emlak Müdürlüğünce, 100 m2 ve da
ha küçük yapılar için 2 113 adet, 100 m2 ve daha 
büyük yapılar için 1 931 adet, 

2. — Vakıflar Baş Müdürlüğünce, 100 m2 ve da
ha küçük yapılar için 251 adet, 100 m2 ve daha bü
yük yapılar için 206 adet, 

3. — istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığın
ca 1 772 adet Tapu Tahsis Belgesi verilmiş olup, is
tatistiki çalışmalar sürdürülmektedir. 

Soru 4. — Gerek 2981 sayılı Kanunda kurulması 
öngörülen «Yeminli Özel Teknik Bürolar» ve gerek
se «2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Ay
kırı Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler ve 6785 sa
yılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
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Hakkındaki Kanun» dan beklenen fayda sağlanabi
lecek ve yüzbinlerce gecekondu sahibi vatandaşın ta
pu sorunu hallolabilecek midir? 

Cevap — 2981 sayılı Kanun mevcut gecekondu 
ve kaçak'yapıların yasallaştırılması ve gecekondula
ra tapu verilmesi ve bu çeşit düzensiz ve sağlıksız 
mahallerin, düzene sokulması amacıyla çıkarılmıştır. 

Bu Kanundan yararlanmak amacıyla başvuruda 
bulunan gecekondu hak sahiplerine tapuları verilmek 
suretiyle amaç yerine getirilmiş olacaktır. 

Bu nedenle tüm Valiliklerde gerekli çalışmalar 
sürdürülmekte olup, çalışmaların sonuçlanmasını mü
teakip amaçlanan hedefe varılmış olacaktır. 

16,10.1984 0 : 1 
Soru 5. — Eylül sonu sona ereceği söylenen mü

racaat müddeti sonunda, müracaat etmemiş olan ge
cekondu sahiplerine ve gecekondularına tatbik edile
cek işlem ne olacaktır? 

Cevap — 2981 sayılı Kanunun ön gördüğü baş
vuru süresi içerisinde başvuruda bulunmayanlar bu 
Kanunun getirdiği aftan yararlanamayacaklardır. 

Arz ederim. 

I. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanı 

-< i^»— «•..-
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

12 NCt BİRLEŞİM 

16.10.1984 Salı 

Seat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

.2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

• 3 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in pasa
port almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so-

. ru önergesi (6/135) 

3. — Ağrı Mtöletvekili Paşa Sanoğlu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden 'ihraç kaydıyla 
alınan kütük denilirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına 'ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) .. 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutumuna 'ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145)' 

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

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

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/149J 

9. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

10. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

• 

11. — tsltanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
«iDünya gençlik yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

12. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

13. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, ıaiılbus 
uçaklarının alımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/170) 

14. — Gümüşhane Milletvekili ibrahim Turanın, 
Kelkit6 iSümerbank Ayakkabı Fabrikasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

15. — Konya Milletvekili Salih Ererin, Konya -
Ereğli İlçesinde baskın' düzenledikleri iddia edilen 
emniyet mensuplarına ilişkin İçişleri 'Bakanından söz
lü soru önergesi (6/172) 

16. — Konya Milletvekili Salim Ereliin, Konya -
Ereğli Şeker Fabrikasının yapımına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi {6/173) 

(Devamı arkada) 



17. — Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık'ın, 
Kastamonu Taşköprü İlçesi SEKA Kâğıt Fabrilfcasın-
ca sürdürülen çubuk kendir alımlarına iMşlkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) ~~ 

18. — tzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, Batı 
Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza yapılan baskılara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/175) 

19. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi (6/176) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 29.3.1984 Tartı ve 2992 sayılı Adalet Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kalbulü Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

İlki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Anayasa 
komisyonları raporları (1/502) (S. Sayısı : 123) (Da
ğıtma tarihi: 12.10.1984) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Tiiı'k 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 indi tik) (Dağıtma tarihi :• 25.6.1984; 9.10.1984) 

3. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
137 nci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 89 uncu Madde
sine Göre Geri Verilen Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 
13.10.1983 Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları 
Trafik Kanununun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/606, (2/78) (S. Sayısı : 121 ve 121'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi : 5.10.1984; 12.10.1984)' 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 123 

2 9 . 3 . 1 9 8 4 Tarih ve 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet ve Anayasa Komisyonları Ra

porları (1/502) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18.6.1984 

18/101 - 1/173/04763 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«29.3.1984 Tarih ve 2992 Saydı Adalet Bakanlığınızı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnaınıenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Baza Maddelerinin Değiştirilmesine, İkt Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve 
Anayasanın 91 İnci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte göuıdertHmiştk-. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bakanlar Kurulunca, Bakanlıkların Kurutuş ve Görevleri Hakkımda 174 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamede, bazı birimlerin 
kaldırılması, bazılarının isminin değiştirilmesi ve bazılarının da görevlerinde değişiklikler yapılması karşısında 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 175 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun iîgü maddeleıünde de değişiklik yapılması za
rurî görülmüştür. 

Değişiklik metinleri hazırlanırken 175 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde görüşülerek kabul edilen hükümleri ile 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilmesine 
dair metinler, Adalet Bakanlığının merkez teşkilatında görevli 'bulunanların hâkim ve savcı sınıfından bulun
maları da dikkate alınarak birlikte değerlendirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Birinle maddede, Kanunun Danışma ve Denetim Birimleri başMdı 14 üncü maddesi değiştirilmek su
retiyle Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının adı «Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı» şeklinde yeniden yazılmış, maddeye (c) bendi altında Basın ve Halkla İliş
kiler Müşavirliği 'ilave edirnişlJir. 
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2. İkinci madde Kanunun 16 ncı maddesinin değlişfikl'iği il© ilgiftdlir. Söz konusu ımaddeyıle Araştırma, 
Planlama ve Koordlinasyon Kurulunun görevleri yenliden düzenlenmektedir. 

3. Üçündü maddeyle Kanuna, sistematiğin bozulması bakımından 16 ncı ımaddeden sonra (16/A) mad
desi eklenmekte ve bu maddeyle Basın ve Halkla Mşkiler Müşavirliğinin kurulmasına 'imkân verilmektedir. 

4< Dördüncü maddede, Yardımcı Hizmetler başlıklı 17 nci madde değiştfirlmek suretiyle, Komptrotörlük 
Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik birimler] kaldırılmakta, yeni birim ola
rak İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı ilave edilmektedir. 

5. . Beşinci madde Kanunun 21 inci maddesinde değişikfği öngörmektedir. Bu madıdede yeni kurulan 
İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

6. Altıncı madde Kanunun 35 inci maddesinde değişiklik yaparak, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununa efclıi (1) ve (2) sayılı cetvellere ilave edilmiş 'bulunan «Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordi
nasyon Kurulu Başkanliğı ve üyeliği» görev unvanlarını 14 üncü maddedeki yeni' unvana göre değiştfirmekte-
diir, 

7< Yedinci madde, Kanuna ekli Bakanlık Merkez Teşkilat şemasında değişiklik yaparak kaldırılan ve 
İave edlilen 'birimleri göstermektedir. 

8. Sekizindi madde, kaldırılan Komptrölörlük Da'ire Başkanlığı ile Genel Sekreterliği düzenleyen 19 ve 
22 nci maddelerin yürürlükten fcaMırıJmasına ilişkindir. 

9i Dokuzuncu madde yürürlük, onuncu madde yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Addet Komisyonu 
Esas No. : 1/502 
Karar No. : 41 

5.7.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK! MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

29.3.1984 Tarih ve 2992 Sayılı Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kalbultt Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, İkii Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ilgili Bakanlıklar tem^ildlerinin de katıl
dığı toplantıda Komisyonumuzca linoelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçliılmesii ka
bul edilmiş ve kararnamede bulunan «Bu Kanun Hükmünde Kararname» ibareleri kararnamenin kanunlaşa
cak olması nedeniyle «IBu Kanun» şeklinde değtfıştMmefc suretiyle kabul edilmiştir.. 

Raporumuz Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Ahmet llhami Kösem 

Malatya 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

ÜVe 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

tiya 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

üye 
Salahattin Taflıoğlu 

Yozgat 
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Anayasa Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/502 
Karar No._ : 12 

11 Ekim 1984 

TÜRKIYE BÜYÜK MJLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet MecM Başkanlığınca 6 Temmuz 1984 günü Komisyonumuza gönderilen, 29.3.1984 
Tarflh ve 2992 sayılı Adalet Bakanıkğınm Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, İki Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Karamam©, Komisyonumuzun 3 Ekim 1984 günlü toplantısında Dev
let Personel Dairesi Başkam ve Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde incelenmiştir, 

Komisyonumuz, Kanun Hükmünde Kararnamenin tümünü olumlu bulmuş ve maddelerinin görüşülmesine 
geçmiştir^ 

Komisyonumuz, 2992 sayılı Kanunun Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile yeniden dü
zenlenen 14 üncü maddesini aynen kabul etmiş, ancak maddenin (c) bendinde yer alan «Basın ve Halkla iliş
kiler Müşavirliği» biriminde, hâkim sınıfından olmayan ve sadece bir adet Basın ve Halkla İlişkiler Müşa
virinin görevlendirilebileceği hususunun açıkça Komisyon raporunda belirtilmesini kararlaştırmıştır. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Komisyonumuz, Kanun Hükmünde Kararnamenin 8, 9 ve 10 uncu maddelerini Kanun Hükmünde Karar
namenin kanunlaşacağı düşüncesiyle, Adalet Komisyonunun da yaptığı gibi «Kanun Hükmünde Kararname» 
ibarelerini «Kanun» olarak değiştirerek kabul etmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye , 
Ahmet Turan Soğanaoğlu 

Sivas 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTTÎĞÎ METİN 

29.3.1984 Tarih ve 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Baklanda Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, İki Maddesinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

Adalet Bakanlığınım Teşkilat ve Görevleri Hakkında 29.3.1984 Tarih ve 2992 sayılı Kanunun 'bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve iki maddesinin yürürlükten kaldırılması, 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun 

v verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Danışma ve Denetim Birimleri 

Madde 14. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır: 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.» 

MADDE 2. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Madde 16. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığa, hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve 

millî güvenlik siyaseiti' çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarım tespit 
etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardıma ol
mak, 

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 sağlamak, 
Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

ç) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malze
me gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık Bütçesi
ni plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarım diğer hizmet birimlerinin tekliflerini alarak hazırlamak, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Ba
kanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya 
Bakanliiklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metot hizmetleri
ni yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma program
larının yürütülmesini takip etmek, 

~g) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
h) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.» 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

29.3.1984 Tarih ve 2992 Saydı Adalet Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kamın 

Tasarısı 

MADDE 1. — Kararnamenin 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 2H — Kararnamenin 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

29.3.1984 Tarih ve 2992 Saydı Adalet Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, İki Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun 

Tasarın 

'MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Kainim Hükmünde Kararnamenin 
2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 123) 



— 6 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Kanuna, 16 ncı maddeden sonra aşağıdaki 16/A maddesi 
eklenmiştir. 

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Madde 16/A — Bakanlıkta, basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça 
belirlenecek usul ve ikelere göre yürütülmesiıni sağlamak üzere, Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği teşkil 
edilebilir.» 

ıMAlDDE 4. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yardımcı birimler 

Madde 17. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır: 
a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
c) idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) özel Kalem Müdürlüğü». 

MADDE 5. — 29.3.1984 ttaıHh ve 2992 ısaıyılı Kanunun 21 linçi maiddösli aşağıdaki şjefciflide dleğişt'irüm^Öif. 

«İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı : 

'Madde '21. — Hd'arî ve 'Mali İşjer Daliıresi Öaşlkanlıgının giörevferii şunlardır : 
a) IBalkamÜik 'ilcin gerekil anaç, gereç 've malizemenlin temiınli Ülle ülgffli ıh'izmetlerl yiürîiltimelk, 
!b) liMyaç duyulan bina ve arazlinin k'irallianmra, saltm ataa 'iş'lerilnü ylüıriülümelk, 
c) IBataaıiığın anall! juller İ e İgl i MiırnefcllerM yünüiümdk, 
d) Temizlik, aıydıırialümıa, nsıılömla, 'balkıim, onarım ve taşıma Mtemtöiileıliınli yapmak, 
e) Sasıya! ıtiasMeıiin 'kıurufllması ve yönetimi İle illlgfffi IhizımöBleıri yaipmialk, 
ıf) BaikanMc peıtsionelün'in ve a'ilelerfinün saığlılk hikmetlerinden yarManmalarını ısağllıalmalk, 
ıg) IBalkanlıiğa ıgellen yaızı ve ırnesajliaırdan ıgferekenfller̂ in (Balkan veyia Mülslteşara sunulmasını sağlamak, 
Ih) Balkan ve Mlüsteşarın vdliırdk(lıBf ve emlMerırii ilglilere d'uytuırimalk Ve ü^eımleıM töalkiip dtlmek, 'Balkan-

ıhğuı üç. ve dıiş pnoitlokıol Ihizımetlertoi yiMiltaıielk, 
ı) Slüırelli evrakın zaimanınıda 'işleme (konutaasını 'sağlamnatk, 
j) IBalkanlhğı ilgilendiren 'ttoptanıtı, IbfMng ve göuiülşjmıelerii düaenllem'elk, Ibtorilafa 'alJt önemü1 nolt ve *u-

ıtam'alkîlaırı ıtuitlmalk ve yaymıalk, 
Ik) Genel evrak, anşiv ve faalber meırfcbzflnin hfcmdt ve tfaalye/ÜeıM1 düzenlemek ve yürültmeOc, 
1) IBalfcan ve Mlülsiteşarca verilecek dlisğer gomevlerli1 yapmialk.» 

İMADDE 6. — 29.3J984 ıtaA ve 2992 sayılı Kanunun 35 tad ımıaıdldeıs aişağıfctalkl şeküdb değiştüdtaıiş-
ilir. 

Cetvellerde değişiklik : 

Madde 35. — 2802 saiyılh Hâlklimfflar ve Savcılar Kanununa eki ı(!l) ve '02) sayiı cdBveHlIeırİn «IBMmoi Sınıfla 
ayrıllmış» IböfflümterJne, «Atfaçltaima, Pl'artUaıma ve Koordinasyon Kurulu 'Başkanlığı ve Üyeliği1» görev unvan
ları ©Menmligtöilr.» 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Kararnamenin 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4j — Kararnamenin 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kararnamenin 5 (inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. 
Komisyonumuzca 

— Kararnamenin 6 ncı maddesi 
aynen kalbul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
3 üncü maddesli Komisyonumuzca aynen kabul edil-

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
4 üncü maddesi Komisyomumuzca aynen kalbul edil
miştir. 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
5 indi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edü-
mİŞtür. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 29.3.1984 ıtarih vie 2992 «ayılı Kanuna eMi 1 sayılı ceitfveftı «IDamşman ve Denedim B'irim-
leri» ve «Yardımcı B(iı"i!mler» toölülmfer'i aşağıdaki şekfilde deği§)Ml!mfi§tt!iır. 

«Danıişma ve Denelim Büirlilmlbri» 

1. TdM'ş IKıumud'u Başkanlığı 
2. Araişitımma, Pfl&nlaima ve Koordinasyon Kurulu Baş

kanlığı 
3. Basın Ve Halkla llşkier Müşavirliği 

«Yiartiıimıcı IBMİmDer» 

1. Personel Gbıel MfükMiğü 
2. EğMltı Daire Başkanlığı 

3. (İdarî ve Malî «İdiler Da&re Başkanlığı 
4. Savunma Sekrdterfffği 
5. özd Kalem Müdürlüğü 

MADDE 8. — 29.3.1984 torin ve 2992 sayılı kanunun 19 ve 22 otdiı maddeleri ylürüriükten kaldırılmış ve 
tauna aşağıdaki gec'M '8 inci ımadde* eklenmiştir. 

«Geçici Madde 8. — BU Kamun Hükmünde Karar nialme ille kaMırfmış toirlimlierdte görevli personel durum
larına uygun kadrolara altanıriar. Bunların aylık, ek gjöisttJertgj© ve Ihler lllüırti haklara yeni igörevlerinde kalldıfc-
jfiaırı sUineice şahıslarına balğlı olarak saklı tutulur.» 

MADDE 9. — Bu Kanun Hüklmıünide kararname /yaıynmuitarlhüride ylüjiüırilüğe glirer. 

MADDE 10. — Bu Kianun Hükmümde Kararname MklülmÜerîkii İBak'anDkr Kurulu ylürlüitür. 

T. Özal 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 

/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

Mililî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

-Sanayi ve Tkardt Balkanı V. 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
ÜT. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım, Orman ve Köy.İşleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 
C Büyükbaş 

Kenan EVREN 
Oumlhuırlba'şkanı 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
İ. özdağlar 

Millî Savunma Bakam 
Z, Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Ar ikan 

Sağlık ve Sosyali! Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Stosyal1 Güvenllc Bak. V. 
M. Aydın 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Kararnamenin 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Ka
nunun 19 ve 22 nci maddeleri yürürlükten kandırıl
mış ve kanuna aşağıdaki geçici 8 inci madde eklen
miştir. 

«Geçici Madde 8. — Bu Kanunla kaldırılmış bi
limlerde görevli personel durumlarına uygun kadro
lara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her tür
lü hakları yenü görevlerinde kaldıkları sürece şahıs
larına bağltı olarak saklı tutulur.» 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7, — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Adalet Komisyonunun 8 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edlilmiştir. 

MADDE 9. — Adalet Komisyonunun 9 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Adalet Komisyonunun 10 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

mmm> 
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Dönem : 17 Yasama ym : 2 

TÜRKİYE BüYüK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 121VI inci Ek 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 137 nci Maddesinin 
(b) Bendinin. Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ve İçtüzü
ğün 89 uncu Maddesine Göre Geri Verilen Muş Milletvekili Atilla 
Sin'in 13 . 10 .1983 Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik 
Kanununun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi Hak
kmda Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm 

Komisyonu Raporu (1/606, 2/78) 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm* Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Mfflet Meclîsi • ' 
Bayındırlık, lmw, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu v 11.10.1984 
Esas No. : 1/606, 2/78 

Karar No..-; 7 

TÜRKÜYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz 4.10.1984 tarihlinde toplanarak 2918 «ayılı Karayolları Trafik Kanununun 137 nci madde
sinin (b) bendinin değiştirilmedi hakkında Kanun tasamı itte gündemin Kanun tasarısı ve teklifleriyle Komis
yonlardan gelen diğer işler bölümünün 4 üncü sırasında yer alan «Muş MiMeitvdklili Atilla Sinsin Kanun tektöfi 
Komisyonumuzda görüşülecek olan Kanun tasarısı ile 'birlikte görüşülmek üzere Genel Kuruldan İçtüzüğün 
89 tmcu mıaddesine göre geri ahamış ve neticede .ÜÜgili; Hükümet Temsilcilerininde katılması suretiyle görüşü
lerek tasarı fca'bul edilmiş ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmuş (idi. 

Genel Kurulun 9.10.1984 tarihli ve 9 uncu Birleşiminde Komisyonumuz İçtüzüğün 88 inci maddesine 
göre mezkûr Tasarıyı oynatmak suretiyle geıf almış ve Höksütepet tem^dlerininde iştir^yîe 11.10.1984 ta
rihlînde yenliden toplanarak Tasarıyı tetkik ve müz^ereNetintfftiır. 

Komisyonumuzun 440.1984 tarihli toplantısında Tasarıya ilave edilen ve 2 nci madde olarak kabul edi
len 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (a) 'bendi Genel Kurulda verilen önergenin 
Komisyonumuzca oylandıktan sonra söz konusu madde metinden çıkarılmıştır. 

Bu nedenle Tasarıtun Başlığı «13.10.1983 Tarihli ve 29*18 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü 
Maddesindeki M Tanım ile 137 nci Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şek
linde yeniden düzenlenmiştir. 

Teklifin 1 inci Maddesi Komisyonumuzun 4.10.1984 Tarihli toplantısında kabul edildiği şekilde aynen 
muhafaza edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun değiştirerek kabul ettiği tasarının 1 inci maddesi, 2 nci madde olarak kabul edil
miştir. -
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Tasannm 2 nci maddesine açıklık getirmek ve bir boşluğu doldurmak amaciyle metne «18.10.1984 ta
rihinden geçerli olmak üzere» ibaresi eklenmiş ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca 3 üncü madde olarak 
kabul edilmiştir, -

Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Başkan 
İbrahim özdemir 

İstanbul 

Kâtip 
•: Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Münir Sevinç 

Bskişelhİr 

Üye 
Behiç Sadi Abbasoğlu 

İstanbul 
s 

Üye 
Arife Necla Tekinel 

İstanbul 

Başkanvekilı 
Yaşan Albayrak 

İstanbul 

Üye . 
Hüseyin Barlas Doğu 

' ' ÂnÜcara 

Üye 
Süleyman Koyuncugil 

Gaziantep 

Üye 
Bedrettin Doğancan Akyürek 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Üner 

'Kayseri 

Üye. 
Ali Mazhat Haznedar 

<5rdu 

Sözcü 
Recep Kaya 

Bilecik 

üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 

Üye. 
Tevfik Bilal 

Hatay 

Üye 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

. . ü y e * . 
Altınok Esen 

Konya 

T. B. M.M. (S. Sayısı : 121'e linçi ek) 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

13,10.1983 Tarihli ve 1918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü Maddesindeki İki Tamm 8e 137 nci 
Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesindeki iki tanım aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Minibüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka sekiz ila ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için 
imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 

Otobüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 
edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. 

MADDE 2. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 137 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde 
«değiiştirfilmiştiri 

c) «Diğer maddeleri de bu Kanunun yayımı tarihinden 20 ay sonra», 

MADDE 3. — Bu Kanun TS.1Q.1984 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. B. M. M. (S. Saym : 121*e 1 inci ek) 
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