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Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ve
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hurbaşkanlığı tezkeresi (3/800) 

3. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
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1. — TBMM'nin çalışmalarına, 29. Mayıs 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 65,103 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 65 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki 
teşkilatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/357) 65 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin 
kömür üretim ve satışlarına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 65 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şa
kır öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/308) 65 
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4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, memur ve işçi emeklilerinin maaş
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/312) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerine 
İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün. çarşı ve mahalle bekçilerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/317) 

8. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 
tasfiye halindeki bazı bankaların eski yöne
tim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/325) 

9. — Ankara Milletvekili M, Seyfi Ok
tay'ın, sıkıyönetimce işlerine son verilen kamu 
personeline ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ce
vabı (6/326) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 
Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapılması pro
jesine ortak olan bir firmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/328) 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıl
dığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/331) 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/336) 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, cezaevlerinde bulunan fikir suçluları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) 

14. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sır
rı Özbek'in, Atatürk Barajı göl alanında ka
lacak olan Samsat İlçesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/344) 

15. — Adıyaman Milletvekilli Ahmet Sır
rı Özbek'in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde 
kurulacağı iddia edilen termik santrala ilişkin 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/345) 

16. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Anavatan Partisi büyük kongresinde bazı 
Devlet memurlarının parti çalışmalarına alet 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm 
cevabı (6/350) 

17. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma 
Millî Koordinasyon Kuruluna ait paranın 
amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/353) 

18. — Çanakkale Milletvekili Onural Şe
ref Bozkurt'un, millî gelir dağılımını gösteren 
istatistik! verilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/354) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, muhtarların birikmiş 
ödeneklerine ilişkin Maliye ve Gümrük ve 
İçişleri bakanlarından sözlü soru önergesi 
(6/355) 

20. — Eskişehir Milletvekili Münir Se-
vinç'in, Kütahya İli eski Gediz İlçesinin be
lediye hizmetlerinden faydalanabilmesine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/356) 

21. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İli Cihanbeyli İlçesi entegre süt ma
mulleri ve soğuk hava deposuna ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/361) 

22. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İlindeki telefon santral sistemine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/363) 

23. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İli Beyşehir İlçesi linyit kömürü re
zervlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İli Beyşehir İlçesindeki spor tesisle
rine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/365) 

25. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İli Cihanbeyli İlçesi Devlet Hastane
sine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/366) 
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in, işkence yaptıkları iddiası dle yargılanan 
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kalkınmada öncelikli yörelerin altyapı soru
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Bakanı Ahmet Karaevli'nin yazılı cevabı 
(7/508) 103:110 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum Atatürk Üniversi
tesi Mühendislik Fakültesi inşaatına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'tin yazılı cevabı 
(7/515) 111:112 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
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m, başarısız olduğumuz spor dallarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı 
(7/528) 116:119 

8. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan İlinin bazı mahallelerine ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/535) 119:120 
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cevabı (7/537) 120:121 
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DİĞER İŞLER 71,80,98,100,102 
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lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
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Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 in
ci ek) 71 

2. — Maden Kanunu Tasarısı ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/662) (S. Sayı
sı : 319) 71:101,102 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI 100,101 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/340) ve 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/360); 
Sözlü soru önergelerini geri aldıklarına dair öner

geleri okundu; soru önergelerinin geri verildiği açık
landı. 

Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya ili Bey
şehir İlçesinin iç ve dış turizme açılmasına ilişkin 
sözlü soru önergesine (6/362) Kültür ve Turizm Ba
kanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu cevap verdi: so
ru sahibi de cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/357), (6/358), (6/359), 

istanbul Milletvekili Feridun Şakiı öğünç'ün 
(6/308), (6/309), (6/312), (6/317), 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/336), (6/361), 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in 

(6/344), (6/345), 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/350), 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un 

(6/354), 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit'in 

(6/355), 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/356) ve 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/367), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku-. 

rulda hazır bulunmadıklarından; 
içel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in (6/325), 
Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/328) ve 
içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri görevli ol

duklarından; 

Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın (6/326) ve 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/353) 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk

larından; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/342) sözlü 
soru önergesi, soru sahibi ve ilgili bakan Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/363), (6/364), 
(6/365) ve (6/366) sözlü soru önergeleri de, soru sa
hibinin aynı birleşimde görüşülmüş bir başka sorusu 
bulunduğundan; 

Ertelendiler. 

Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) komisyondan gelmediğinden, görü
şülmesi ertelendi. 

Maden Kanunu Tasarısı (1/662) (S. Sayısı : 319) 
üzerindeki görüşmelere devam edildi; 12 noi maddeye 
kadar (12 nci madde dahil) kabul edildi 

28 Mayıs 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 18.53'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Karal 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Muzaffer Yıldırım 

Kâtip Üye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 5 . 1985 Pazartesi 

Teklifler 

1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/242) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.5.1985) 

2. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 
6 Arkadaşının, 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendika
lar Kanununun 22, 25, 34, 35, 47, 61 ve Geçici Dör
düncü Maddesinin Değiştirilmesini Öngören Kanun 

Teklifi (2/243) (Adalet; Sağlık ve Sosyal işler komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.5.1985) 

3. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 
6 Arkadaşının, 5.5.1983 Tarih ve 2822 sayılı Toplu iş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 12, 15, 16, 
17, 21, 22, 23, 29, 37, 38, 43, 48, 53 üncü Maddele
rinin Değiştirilmesini öngören Kanun Teklifi (2/244) 
(Adalet; Sağlık ve Sosyal işler komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.5.1985) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 sayılı Kanuna Bir Ek 

— 56 
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Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/245) 
(İçişleri; Tarım Orman ve Köy İşleri komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.5.1985) 

5. — Erzurum Milletvekili Hülmi Nalbantoğlu'nun, 
13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/246) (İçişleri; Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.5.1985) 

6. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 
20-21 Mayıs 1963 Olayları Dolayısıyla Harp Oku
lundaki Öğrenimlerini Tamamlayamayarak Ayrılan 
Askerî öğrencilerin Okulda Geçen Sürelerinin -Borç-
lanmaksızın Fiilî Hizmet Sürelerine ilavesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/247) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.5.1985) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bağ-Kur 
Üyelerinin Hastalık Sigortasından Yararlanmalarına 
İlişkin Yasa önerisi (2/248) (Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonuna) (Başkanlığa-geliş tarihi : 23.5.1985) 

8. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı ve. 9 Ar
kadaşının, 12 Eylül 1980 Tarihinden Sonra Harp Okul
larından Yüksek Disiplin Kurulu Kararları ile ilişik
leri Kesilen Öğrencilerin Askerlik Durumları ve Taz
minatları Hakkında Kanun Teklifi (2/249) (Millî Sa
vunma; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.5.1985) 

9. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 1.9.1971 
Tarih ve 1475 sayılı iş Kanununun 29.7.1983 Tarih ve 
2869 sayılı Kanunla Değişik 25 inci Maddesinin (A) 
Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tek
lifi (2/250) (Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.5.1985) 

Raporlar 
1. — 4.7.1972 Tarihli ve 1602 sayılı Askerî Yüksek 

idare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 326) 
(Dağıtma tarihi : 27.5.1985) (GÜNDEME) 

2. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (1/687) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 27.5.1985) 
(GÜNDEME) 

3. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hiz
metlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; 
Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt içi Alımları 
Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Askerî Perso
nel Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/636) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 27.5.1985) (GÜNDEME) 

4. — 21.12.1984 Tarihli ve 3140 sayılı 1985 Malî 
Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/689) (S, Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi . 27.5.1985) 
(GÜNDEME) 

5 . - 2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 sayılı Kuzey 
Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür 
Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve 
Tesis İşlerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/654) (S. 
Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi: 27.5.1985) (GÜNDE
ME) 

28 . 5 . 1985 Salı 

Teklif 
1. — Balıkesir Milletvekilli Cahit Tutum ve 4 Ar

kadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/251) (Sağlık ve Sosyal işler; 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.5.1985) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT 

nin «İnkılap kanunlarına aykırı hareket ettiğiiddia-
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/373) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1985) 

2. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or
man köy ve köylüsüne yansıtılan «fon» gelirlerine 

ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/374) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.5.1985) 

3. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/375) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.5.1985) 

4. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İz
mir Alisanoak Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) 
başkanlığa geliş tarihi : 24.54985) 



T. B. M. M. B : 104 28 .. 5 . 1985 O : 1 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir îlinlîn bazı ilçelerimin okul sorununa ilişkin Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/563) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1985) 

2, — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, «Atatürk heykel ve anıtları»na ilişkin İçişleri 
Balkanından yazılı soru önergesi (7/564) (Başkanlığa 
geliş taılihi i 24.5.1985) 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Suriye Devletinin Hatay İlimizi kendi sınırları için
de gösteren broşürler dağıttığı iddiasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/565) (Başkanlığa geliş 
tarl'hi : 24.5.1985) 

4. — Hatay Milletvekili Muştala Murat Söfcmen-
oğlu'nun, Suudi Arabistana yapılan canlı hayvan ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından yazılı soru önergesi (7/566) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.5.1985) 

*>m <m> ••" 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Sa iti : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ledin Barlas 
KÂTİP ÜYELER : CUnejyt Canver (Âdâna), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 
üncü Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, 
yoruz. 

görüşmelere başlı-

IV. — BAŞKANLIĞIN |GEN-X KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Ba

kanı A. Mesut Yılmaz'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Dışişleri Bakanı Vahit HalefoğMnun ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/801) 

BAŞKAN — Gündemin, «Sunuşlar» bölümünde 
Cumhurbaşkanlığının 2 tezkeresi vardır; ayrı ayrı 
okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
23-26 Mayıs 1985 tarihleri arasında Federal Al

manya'ya gidecek olan Devlet Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dışişler'i 
Bakanı Vahit Halefoğlu'nun vekillik etmesinin, Başba-
kanve'kilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

(BAŞKAN — Bllgilerinfize sunulmuştur. 
2. — İtalya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Vey

sel Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, 

Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/800) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansının 28 
Mayıs - 2 Haziran 1985 tarihleri arasında Roma'da 
yapılacak olağan toplantısına katılmak üzere, İtalya' 
ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığnıa, Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ve-
kMik etoesinin, Basbafcanvefcilmin teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinlize sunarım. 

(Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur,] 

3, — Konya Milletvekili Salim Erel'in, (6/366) sa
yılı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi (4/114) 

IBAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine 
dair tezkere var, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya ili Cihanbeyli İlçesi Devlet Hastanesine 

ilişkin ve (6/3!66) sıra sayılı, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergemi, önergemde belirt' 
tiğim konu ile ilgili çalışmaların yapıldığını sayın ba
kandan öğrendiğim için geri çekiyorunı.. 

Arz ederim., 
Saygılarımla.! 

Salim Erel 
. Konya Milletvekili 

(BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 
1. v— TBMM'nin çalışmalarına, 29 Mayıs 1985 

Çarşamba günü 1 gün ara verilmesine dair Anavatan 
Partisi Grubunun önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partiisi Grubunun İçtüzü
ğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre verilmiş 
bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Türidye Büyük Millet Meclisi Başkanlığma 
' 28.5.1985 tarihinde toplanan Danışma Kurulunda 

siyasî parti grupları arasında oybirliği sağlanamadı-
ğından, grubumuzun aşağıdaki önerisin'in, İçtüzüğün 
19 uncu maddesinin son fikrası uyarınca Genel Ku
rulun onayına sunulmasını arz ederim* 

Ercüment Konukman 
Anavatan Partisi Grubu 

IBaşkanvek'üi 

Öneri : Türkiye Büyük Millet Meclislinin çalışma
larına 29 Mayıs 1985 Çarşamba günü ara verilmesi 
önerilmiştir.* 

(BAŞKAN — Öneri üzerinde söz isteği var. 
İSaym Fenni tslimyeli; aleyhte buyurunuz efendim, 

süreniz 10 dakika öfen'dim.ı 
[FENNİ İSLİM^EUİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değeri milletvekilleri; biraz önce Okunan önerge
den anlıyoruz ki, 29 Mayıs Çarşamba günü Meclis 
tatile sokulmak istenmektedir. Şüphesiz konu; İstan
bul'da ikinci bir köprünün temeli atılması bahis ko
nusudur. Bu sebeple, yüksek Meclîsin tatile sokulma-
sı talep edilmektedir. 

Hemen ifade etmek isterim ki, İstanbul'da 2 neti 
bir köprünün yapılması bir zaruretin, bir gereğin ifa
desidir. Bu noktada, yarınki merasimde hükümete ba
şarı düeMeriımi ifade etmek benim için ayrı bir zevk
tir. Ancak, Medistimizin gündeminde çeşitli madde
ler vardır ve bu maddelerin bitirilmesi ve Meclisin 
yaz tatiline girebilmesi için -basından öğrendiğimize 

— 59 

göre- kltidar partisi gece çalışmayı öngören birtakım 
'tasarılar içindedir., Bir taraftan taUil yapacağız, bir 
taraftan yeni tasarılar için munzam mesai yapılma
sı zarureti hâsıl olacak... Şüphesiz bu ikü fikir bir
biriyle çelişki halindedir. 

Değerlli milletve'killerine davetiye gönderilmiş ola
bilir; ama davetiye gönderilmiş olsa dahi, mutlaka 
bütün MeclMn tatile sokulması gibi bir zaruretin ol
madığı da açık bir keyfiyettir. Meclisin hiçbir tarihte 
böyle hir olay nedeniyle tatile sokulması düşünülme
miştir ve olmamıştır^ 

'Bir noktayı da ifade etmekte fayda mülahaza edi
yorum, değerli milletvekilleri. Hükümetlin, pekâlâ, te
mel atma gününü, çok daha evvelden "bir tatil günü 
olarak tespit etmesi mümkün olabilirdi. İşin şüphesiz 
bir tatil gününe raslatılması dolayısıyla dairelerin ve 
Meclisin faaliyetini akamete uğratacak bir tutam içi
ne girilmemesi pekâlâ düşünülebilirdi. 

'Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu tutum ile 
Hükümet, maalesef icra olarak, teşriî kuvvetin işine 
müdahale eder görünmektedir ve bu müdahaleleri o 
kadar çoğalma temayülü göstermektedir ki, âdeta gün
dem Meclis tarafından değil hükümet tarafından ta
yin edilir hale gelmektedir. Hep beraber hassasiyet
le üzerinde durmamız lazım gelen keyfiyetlerden bir 
tanesi budur. 

IBu itibarla biz MMyetçii Demokrasi Partisi Mec
lis Grubu olarak şimdiye kadar daima yapıcı, daima 
bilinçli ve ciddî bir muhalefetin örneklerini vermeye 
çalıştık. Bu itibarla diyoruz M; Meclisin önünde bu 
kadar fazla bir mesai yapacak mevzu var ise Mecli
si tatile sokmayınız, bir taraftan İstanbul köprüsü için 
gerekli merasim yapılsın, bir taraftan da bu Meclis 
çalışmaya devam etsin. 

Sizlere saygılarımı sunuyorum. (MDP ve HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın tslimyeli. 
Aleyhte Sayın Ömer Kuşhan; buyurunuz efen

dim;, süreniz 10ı dakikadır^ 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkanım. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok değerli üyeleri; Halkçı Parti Grubu olarak, Danış
ma Kuruluna getirilmiş olan bu öneriye karşı çıktık. 
Elbetlteki karşı çıkışımızın gerekçeleri vardı. Danışma 
Kurulundan çıkarılamayan bu sonucu, teamül haline 
getirildiği üzere, İçtüzüğün ve Anayasanın sağladığı 
haklardan istifade ile, önermek suretiyle burada gö
rüşüp neticeye bağlamak yönteminin şimdi bir defa 
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daha uygulanmakta olduğunu ve bunun üzerindeki 
tartışmaları yapmakta olduğumuzu üzülerek idrak 
ediyoruz. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — 
Üzülmeye hacet yok, en tabiî hakkınız.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Değerli milletvekil
leri, bugün bir taraftan Danışma Kurulundan öneri 
gedeceksiniz veya getireceğiz, sabahlara kadar Mec
lisi çalıştırmak suretiyle gündemimizdeki ya Maden 
Yasasını veya diğer yasaları çıkarmak için Meclisi 
sabaha kadar çalıştırmanın yollarını arayacağız; bir 
taraftan da (tabirimi istemeyerek kullanıyorum ama), 
düzenlenmiş olan bir şovda milletvekillerini kullan
ma cesaretini göstermek suretiyle istanbul'da yapaca
ğımız Boğaz köprüsü temel atma törenine MeclM 
tatil etmek suretiyle mületvekillerini götürmeye çalı
şacağız. (ANAP sıralarından gürültüler: HP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Siz mecbur değilsiniz gelmeye., 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Değerli milletve
killeri, bazı gerçekler vardır ki, o gerçeklerin üzerin
de hassasiyetle durmak iktiza eder. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale et
meyelim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Hükümet 
üyelerinden bir tanesinin, «Mecbursunuz katılmaya» 
ifadesini... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Hayır, «Mecbur değilsiniz» dedim; değilsiniz; «Mec
bur değilsiniz» dedim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Yalnız, Meclisi 
tatile sokmaya da yetkidar değilsiniz Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, memleketimizde böylesine 
önemli olayların cereyan ettiği bir dönemde, olaylar 
böylesine büyümüş ve Meclisin görevleri böylesine 
önem kazandığı bir dönemde İstanbul'da yapılacak 
olan ikinci Boğaz köprüsünün temel atma törenine 
katılmak üzere arabalar kiralanmak suretiyle göste
rişle milletvekillerini, Meclisi tatile sokmak suretiyle 
götürmenin mantığını izah etmek mümkün değildir, 
biraz önce söylediğim epsrinin dışında, 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Emsali de yoktur, 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Biraz önce söy

lediğim esprinin dışında diyorum, çünkü o espriyi 
bir daha terennüm etmek istemiyorum; ama realiteyi 
r~ enn'im etmemek de, değiştirmek de mümkün değil
dir. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Tarihî bir görev
dir, bilakis gurur duymalısınız. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Değerli arkada
şım, şunu çok iyi biliniz ki, bir milletvekilinin tarihî 
görevi, parlamento çatısı altında başlar, parlamen
to çatısı altında büyür ve parlamento çatısı altında 
yücelir. Bir köprünün temel atma törenine katıl
manın bir milletvekili için tarihî bir görev olduğunu 
ben kabul etmiyorum, Türkiye'nin bugününde kabul 
etmek veya önermek de, en az üzerinde düşünülme
si gereken bir konudur. 

NtHAT AKPAK (Sakarya) — Gurur duymalısı
nız, gurur. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, biz, parlamenterler olarak parlamentonun 
saygınlığını her şeyin üstünde tutmak mecburiyetin
deyiz. iktidar şöyle düşünüyor olabilir, hükümet 
konuya böyle yaklaşıyor olabilir; ama bizim, parla
menterler olarak, parlamentonun saygınlığına gölge 
düşürecek her şeyin karşısında olmamız iktiza eder; 
iktidarımızla ve muhalefetimizle bunu yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Şöylesine yapmak mecburiyetindeyiz ki, hükü
met istedi diye parlamento tatile girecek, hükümet 
istedi diye milletvekilleri bir yerdeki temel atma tö
renine katılacak, hükümet istedi diye parlamentodaki 
toplantılar tehir edilecek, hükümet istiyorsa Anadolu' 
va gidilecek, hükümet istemiyorsa Anadoluya da gi
dilmeyecek. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul) 
—• Hükümetle ilgisi yok. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Milletvekili
yiz biz, kararı biz vereceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen müsaade 
eder misiniz bir dakika efendim. Hükümetin bir is
teği yoktur, bir parti grubundan gelmiş öneri vardır 
ve okutulmuştur. Onun için devamlı olarak hükü
metin isteği olarak ifade etmeyiniz, gerçeği söyle
yiniz. efendim. 

Teşekkür ederim efendim. 
(Buyurunuz devam ediniz. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, geçenlerde bir başka ko

nuşmamda özellikle söylemiş idim ve burada da üze
rine bastıra bastıra söylüyorum, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, ordumuz savaşırken dahi, bir taraftan 
çalışmalarına devam etmişti. Şartlar elbetteki p gün-
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kü kadar ağır olamayabilir, ama parlamenterlerin 
görevi burada olmaktır. 

'Biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi, parlamen
to hem sabaha kadar çalıştırılmak istenecek, hem 
de tatile sokulmak suretiyle bir yerdeki temel atma 
törenine milletvekilleri götürülmeye çalışılacak; bu
nun mantığını bulmak veya isyan da etseniz bunu 
izah etmek mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — İsyan etmiyoruz, 
doğru olduğunu söylüyoruz, isyan eden sizsiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, endişe ediyorum; endişe ediyorum çünkü 
sayın hükümetimiz bu alışkanlığını devam ettirecek 
ve sayın iktidar milletvekilleri de hükümetin emrinin 
dışına çıkma imkânını bugüne kadar bulamadıkları 
veya bu performansı göstermediklerine göre, yarın
dan sonra atılacak bütün temellere parlamento tatil 
edilmek suretiyle hepimiz gitmek mecburiyetinde 
bırakılacağız! (HP sıralarından alkışlar, ANAP sı
ralarından «Ayıp, ayıp» sesleri) 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Anayasal hakkı
mızı kullanıyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, parlamenter olmanın insana vermiş olduğu 
birçok onurlu yetkilerin ötesinde sorumluluklar da 
vardır. Hükümet şöyle düşünüyor veya iktidar ka
nadı böyle düşünüyor olabilir; ama parlamento mut
laka saygınlığını korumak mecburiyetindedir. Biz 
bunları ufak tefek şeyler diyoruz, o şekilde tavsif 
ediyoruz; ama şunu unutmamak gerikir ki, bütünler 
ufaklardan oluşur, bütünler ufak parçalardan mey
dana gelir. Bu şekilde kötü teamüller, kötü uygula
malar, endişe ederimki parlamentonun saygınlığına 
gölge düşürecek boyutlara varır. İşte ben bugün 
Özellikle parlamentonun yarmlardaki saygınlığına 
gölge düşürecek bu tip küçük olaylara kesinlikle mü
saade edilmesini önlemek için konuşuyorum. 

Değerli milletvekilleri, elbetteki biz bir aile gibi
yiz parlamento olarak, aile gibiyiz Başkanlık Diva
nımızla, üyelerimizle; birbirimizi kollamak, birbiri
mizi korumak, birbirimize rehberlik etmek, birbiri
mizi her şeyden sakınmak ve aydınlatmak mecbu
riyetindeyiz. 

İzin verirseniz bu konuda Başkanlık Divanının 
tutumunu da yermek istiyorum. Çünkü Parlamen
tonun saygınlığını, bir noktada Başkanlık Divanı 
kendisi görev olarak üstlenmek ve devam ettirmek 
mecburiyetindedir; fakat bugüne kadarki görüntü
den algıladığımız kadarıyla, Meclis Başkanlığı bu 
görevini bugüne kadar yapamamıştır. 

Temenni ediyoruz ve bu temenniden sonra da 
ikaz ediyoruz, parlamentonun saygınlığını kollayıcı, 
koruyucu, yüceltici girişimlerde mutlaka bulunsun 
diyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Dîvanı. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Çoğunluk bizde. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Değerli milletve
killeri, elbetteki çoğunluk olmanın insana sağladığı 
birçok avantajlar vardır; ama demokrasinin fazile
tinden istifade etmek istiyorsanız, çoğunluk olmanın 
sağladığı avantajları milletin ve memleketin menfaa-
tına kullanırsanız, hem çoğunluk olarak yücelir, hem 
parlamento olarak yücelir, hem de hizmetleri yücelt
mek mümkün olur. Ben bugüne kadar milletin men-
faatına, milletin faydasına olan şeylerde çoğunlu
ğun baskısını göremedim. Bunun endişesini, bunun 
üzüntüsünü taşıyorum; temenni ediyorum ki bundan 
sonraki çalışmalarda, çoğunluğun parlamenter de
mokratik sistemde sağlamış olduğu bu yetkiler, bu 
güçler milletin menfaatma olan şeylerde kullanılır. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, size bir öneri getiriyorum. 
«İstanbul'da Boğaz köprüsünün temelini atmak tarihî 
bir görevdir» diyen kardeşlerim, arkadaşlarım; asıl 
tarihî görev Anadoluda cayır cayır yanan insanlara 
gidip onların yangınına su dökebilmektir. Sizi da
vet ediyorum. Arabayı ben kiralayacağım. Anadolu-
ya davet ediyorum sizi, gelin de sayenizde Anadolu 
insanının çektiği ıstırapları görmeye gidelim. (HP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; (ANAP sıra
larından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, endişe ediyorum ve üzülü
yorum, eğer bu köprüyü Türkiye'den bir firma al
mış ve yapmış olsaydı, parlamenterler, şovmen olarak 
İstanbul'a götürülme gibi bir temayüle girilmeye
cekti. (ANAP sıralarından gürültüler) 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — O sensin. 
Sayın Başkan, lafım geri alsın. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Ecnebi sermaye

siyle yapmak istediğimiz, bunların arkasından topar
lanmak istenen görüntüyü (ANAP sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar) ben bu kürsüden 
protesto ediyorum; sizin el hareketlerinizle değil, duy
gu ve düşüncelerimle protesto ediyorum. (ANAP sı
ralarından gürültüler). 
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BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süreniz doldu efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Varsa içinizde 
cesaret, çıkabiliyorsanız Anadoluya, sizi Anadolu ge
zilerine davet ediyorum, İstanbul'a değil. (ANAP sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar, HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süreniz doldu efen
dim. 

ÖMER ıRUŞHAN (Devamla) — Saygılar suna
rım. (ANAP sıralarından gürültüler, HP sıraların
dan alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Ben milletvekili

yim, artist değilim. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; tutanaklar 

getirilecektir. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Ben gitmiyorum, 

hiçbir kuvvet de beni götüremez. (Gürültüler) 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Elini cebinden çek 

de konuş, elini cebinden çek. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Şovmenlik yapmı

yorum, artist değilim. (HP sıralarından «Elini ce
binden çıkart da konuş» sesleri, gürültüler) 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Milletvekili olmak 
şovmenlik değildir. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Sayın milletvekilleri, sayın konuşmacının Baş

kanlık Divanının sorumluluğu üzerindeki konuşma
larına cevap vermek isterim: Başkanlık Divanı so
rumluluğunu müdrik olarak görev yapmaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Lehinde Sayın Pertev Aşçıoğlu; buyurunuz efen

dim. 
Sayın milletvekilleri, tutanaklar getirtilip tetkik 

edilecek, varsa gereği yapılacaktır. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, aziz arkadaşlarım; lütfen sakin olalım, cidden. 
(HP sıralarından «Sen sakin ol» sesleri, gülüşmeler) 

Aziz milletvekilleri, Anavatan Partisinin bir öne
risi geldi; Danışma Kurulunda ittifak sağlanmaması 
sebebiyle, parti önerisi olarak getirdik. Konu şu
dur: Yarın İstanbul'da Fatih Köprüsünün temelinin 
atılması münasebetiyle milletvekili arkadaşlarımız 
da bu büyük törene katılmak istemeleri sebebiyle, 
Meclisimizin de bu güzel günde, bu büyük günde tam 
bir kadro ile temsil edilmesini teminen yüce Meclisin 
yarın, bir gün için tatile girmesi önerildi. Bu öneri
mize karşı, demin 2 sayın üye burada konuşma yap

tılar. Yapılan konuşmaları ben ve pek çok arkadaşım 
ibretle müşahede ettik, ibretle dinledik. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İbret alınması la
zım. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, 
biz şuna inanıyoruz: Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
muhalefetiyle iktidarıyla bir bütündür. Demin, «2 
muhalefet partisine mensup arkadaşım» demedim; 
«Bu yüce Meclisin 2 üyesi konuşma yaptılar, bu ko
nuşmaları ibretle müşahade ettik» dedim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İbret almak gerekir. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Arkadaş
lar, şunun için ibretle müşahede ettik: O kadar ba
sit bir olay ki, şu kürsüye getirilmeye dahi değmez. 

' Burada oylanır, kabul edilir veya edilmez. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 

Meclisi, tatil ediyorsunuz; o kadar basit mi? 
ÖZER GÜRB.ÜZ (Sinop) — Tatil ediyorsunuz. 

o kadar basit mi? 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Ben arka

daşlarımdan şunu bilmelerini rica ediyorum: Kür-
siye, demin burada konuşan arkadaşlarımın göster
mek istedikleri oyuna ve taktiğe gelmemek için, kı
sa konuşmak üzere çıktım. 

Biz burada geçen haftanın son 2 günü Madeu 
Kanunu Tasarısını görüşmeye başladık. O 2 günde bu
rada müşahede ettik ki, bu kanunun mümkün oldu
ğu kadar geç geçmesi veyahut da müzakeresinin 
uzaması için muhalefet partisine mensup arkadaş
larımız en sudan se'beplerle bahane arıyorlar. Bugün 
burada kürsüye çıkıp da, bu hadise içinde 10'ar da
kika konuşmalarını dahi, zaman kazanmaktan baş
ka bir gayeye matuf görmedim; çünkü demin konu
şan arkadaşlarımızın, yarın istanbul'da yapılacak bü
yük merasimin önemini ve ehemmiyetini en az bizler 
kadar takdir ettiklerine inanmak istiyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) 
— Sayın Aşçıoğlu, Tercüman Gazetesi «Meclis tatil 
edildi» diye yazıyor. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Temel atmak için 
Meclisin tatile girmesini normal bulmuyoruz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Arkadaş
lar, cevap vermek istemiyorum, burada o kadar lü
zumsuz ve tahrik edici ifadeler kullanıldı ki; bugüne 
kadar görülmemiş bir uygulama, çok kötü teamül
ler yaratılıyor. «Hükümet, Meclisin teşriî faaliyetine 
müdahale eder duruma geldi» dendi ve en sonunda 
da, «Yarın oraya gidecek parlamenterler şovmen ola
rak kullanılmak isteniyor» gibi, söyleyen arkadaşı-



T. B. M. M. B : 104 28 . 5 . 1985 0 : 1 

ma dahi katiyen yakıştıramadığım talihsiz bir ifade 
bu kürsüden söylendi. Bunu esefle karşılıyorum ve 
arkadaşım adına, bütün milletvekili arkadaşlarımı 
böyle bir durumdan tenzih ediyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yapmayın öyleyse, 
biz kendimize yakıştırmıyoruz zaten. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu Mecli
sin hiçbir üyesi; ama hiçbir üyesi, söylenen sıfata 
layık değildirler arkadaşlarım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gitmeyerek gösterir
ler onu. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Diğer hu
suslara cevap vermek istemiyorum. Hepsini talihsiz 
ifadeler olarak zikrediliyor ve zabıtlara, tarihin ha
zinesine dercediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, siz ne derseniz deyin, hepini
zin, bütün yüce Meclisin üyelerinin aynı kanaatte 
oldukları inancındayım; yarın istanbul'da, belki de 
son yılların en büyük eserinin temeli atılacaktır. Fa
tih Sultan Mehmet Köprüsü ve bu köprü ile bera
ber 200 kilometrelik büyük otoyolun temeli atılacak; 
büyük Türkiye idealine Anavatan Partisi sayesinde 
bir adım daha yaklaşmamızın temelini atacağız ar
kadaşlar. (ANAP sıraalrından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Biz yarın İstanbul'a, «istanbul'un fethi ne bü
yük hadisedir, onu yapan asker ne güzel askerdir» 
diyen Peygamberimizin sözünü anarak, Fatih Sul
tan Mehmet'in istanbul'u fethettiğinin yıldönümü
nü de beraber kutlamaya gidiyoruz. Bu mutlu güne 
bütün Meclisi davet ediyoruz. Bütün arkadaşlarımın 
da aynı inanç içinde oldukları kanaatindeyim. Bu 
kanaatle önerimizi getirdik ve .Meclisimizin de tasvi
bine arz ediyoruz. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum efendim. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Kurtuluş Sava
şı sırasında dahi Meclis tatil edilmedi. 

SALIM EREL (Konya) — Hilton Oteline de da
vetiye var mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşçıoğlu. 
Sayın iskender Cenap Ege; lehte, buyurunuz 

efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; bir usul meselesi var orta
da; Danışma Kuruluna bir teklif getirilmiştir; fakat 
onaylanmamıştır, içtüzüğün 19 uncu maddesi gereği 
bu burada oylama iile tespit edilecektir. 

Ancak, hiçbir arkadaşım kusuruma bakmasın, 
yıllarca şu çatının altında, çok güzel sözler arasında 
kem sözler de dinlemiş kulaklara sahip olan bir kim
seyim. Hele köprü meselesinde büyük bir hassasi
yet içerisindeyim. Bu memlekette «köprü» denildi, 
karşısına kolera çıkarıldı; bu memlekette «köprü» de
nildi, «Zengine köprü, fakire kolera» denildi. Bu 
memlekette köprüye ve her türlü yatırıma karşı çı
kılan zihniyetle yıllarca mücadele ettik. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; HP sıralarından 
«Biz köprüye değil, tatile girmeye karşıyız» sesleri) 

Baraj yapıldı, «Köstebekler deler» denildi. Elektrik 
istihsal edildi, «Toprağa mı vereceksiniz?» diye ba
kanlık yapmış kişiler kürsülere geldi haykırdı. (ANAP 
sıralarından «Bravo Başkan» sesleri) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Tatilden bahsede
lim, tatilden... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Eğer 
eski zabıtları biraz gözden geçirirseniz, bunların ne
ler olduğunu gayet iyi görürsünüz. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Hangi adrese?.. 
SALIM EREL (Konya) — Mesaj kime Sayın 

Başkan? 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Mesaj yerine ulaştı. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, Meclisin bu mesele ile ilgili 1 gün 
tatil yapıp - yapmama meselesi başka, köprü mesele
sini ele alarak «Anadolu'da ışıksız, yolsuz yerler 
vardır, köprü mü, Anadolu mu?» meselesini kürsüye 
getirmek başka şeylerdir. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Konuşmayı an
lamamışsın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Doğudan başlasın
lar. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bu 
memlekette, bu memleketi kalkındırmak için maddî, 
manevî gecesini gündüzüne katan insanların böyle 
yerli yersiz tenkitlerle ne hale getirildiğini ve sadece 
iktidarlara değil, sonunda parlamentoya mal olan 
hadiselerle karşılaştığımızı unutmayalım. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, benim indimde bütün 
partilere saygım üstündür; hiçbir partiyi diğer par
tiden ayrı görmüyorum. Ben, Türkiye Büyük Mil
let Meclislini bir bütün, bir kül olarak görüyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Mesaj verildi, me
saj yerine ulaştı. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Kimse
ye mesaj vermeye ihtiyacım yok. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye
lim. Devam edin, devam edin efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ben 
eğer mesaj veriyorsam, milletime mesaj veririm. O mil
let, bu memlekete bir çivü çakana karşı minnet du
yar. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Meclis çalışarak çivi 
çakılır, tatil edilerek değil. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bu ba
kımdan keşke her sene 1 tane böyle büyük, istanbul' 
da Fatih'in adına izafe edilen köprü gibi, eserlerin 
temeli atılsa da, sene de bir gün tatile girsek. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ne oluyor; bir 
gün tatil yaptık. Peki, büyük tatile 5 gün sonra gire
lim, o elimizde değil mi? (ANAP sıralarından alkış
lar). Onda oyumuzu kullanalım. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Onu biz söyledik, biz; onu biz söyledik. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Onda 
oyumuzu kullanalım. Eğer hükümet mevcut tasarı ve 
tekliflerti geçirmeden tatile girmeye kalkarsa, cümle
miz onun karşısında duralım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, milletimizin heyecanla 
beklediği bir temel atma merasiminde, ne olursunuz, 
gelin el ele, yürek yüreğe olalım. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Lütfen buna, bu işlere 
politika karıştırmayalım. Muhalefet bu değil muh
terem arkadaşlarım, muhalefet bu değil. (HP sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Siz politika karış
tırdınız, köprüye karşı çıkan yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müdahale 
etmeyiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, zabıtları şimdi getirtsin Sayın Baş
kan görülür; eğer burada «Köprü yerine Anadolu'ya 
gidilsin, ışıksız, bakımsız köye gidilsin» tabiri kullanıl-
masaydı kürsüye çıkmayacaktım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Buna hakkınız yok, bu muhalefet yapmak de
ğil, bu tenkit değil. Bu temeli atılacak eser için «Ne 
gün tamamlayacaksınız?» diye sıkıştırmak varken; 
«Bunu yapalım mı, yapmayalım mı?» meselesini kür
süye getirirseniz, elbette müteessir olan insanlar olur. 
(ANAP sıralarından alkışlar, HP sıralarından gürül
tüler) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Biz tatile karşı çı
kıyoruz, köprüye değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
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İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ben 
yarın için oyumu müspet kullanacağımı ifade eder, 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar, HP 
sıralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Açıkça sataşma var, 
söz istiyorum. Başkanlık Divanı tarafsız olmak mec
buriyetindedir, bana söz vereceksiniz Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından gürültüler, «Sataşma yok» ses
leri) 

BAŞKAN — Buyurunuz yerinize efendim, sataş
ma yok; asıl sataşan sizsiniz; lütfen oturun efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sataşma var, bana 
söz vereceksiniz. 

BAŞKAN — Her defasında sataşıyorsunuz; bu
yurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlık Divanı 
tarafsız olmak mecburiyetindedir. Bana sataşma var. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Hayır söz ver-, 
miyorum efendim, buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bana sataşma var, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — İhtar ediyorum, devam ettiğiniz tak
dirde içtüzüğün 67 nci maddesinin ikinci fıkrasını uy
gulayacağım hakkınızda. Buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tarafsızlığınıza göl
ge düşürüyorsunuz. Elinizdeki yetkiyi kullanıp beni 
atabilirsiniz; ama beni susturamazsınız. 

BAŞKAN — Size ikinci defa ihtar ediyorum. 
(HP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubunun 
29 Mayıs 1985 Çarşamba günü Meclisin çalışmasına 
ara vermesini isteyen önerisini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (HP sıraların
dan «Köprüye karşı değiliz, tatile karşıyız» sesleri) 

KAZIM İPEK (Amasya) — Köprüye evet, tatile 
hayır. 

BAŞKAN — öneri kabul edilmiştir efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, deminki konuşmasında Sayın 
Ömer Kuşhan şu kelimeleri kullanmıştır : «Değerli 
milletvekilleri, endişe ediyorum ve üzülüyorum, eğer 
bu köprüyü Türkiye'den bir tane firma almış olsa 
da yapmış olsaydı, parlamenterler, şovmen olarak İs
tanbul'a götürülme gibi bir temayüle girilmeyecekti.» 

64 — 
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Bu kelime içtüzüğün 68 inci maddesindeki «kaba 
ve yaralayıcı sözler» kapsamına girmektedir. 

Sayın Kuşhan'ın, bulunduğu yerden, bu sözlerini 
geri almasını istiyorum. 

Buyurunuz Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu
güne kadarki yaptığım bütün konuşmalarda parla
mentoya ne kadar saygılı olduğumu her zaman ispat 
etmiş durumdayım. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
U i— ^Erzurum Milletvekili Hilmi Ndbantoğlu1 

nun, [bakanlıkların dış ülkelerdeki [teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) 

BAŞKAN — Gündemini «'Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 
1 inci sırada, Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-' 

oğlu'nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Hilmi Nallbanıtoğiu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. \—\Erzurum Milletvekili {Hilmi Naîbantoğlu' 

nunr Türkiye \Kömür İşletmelerinin kömür [üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji \ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) , 

BAŞKAN — 2 nci sırada, yine Erzurum Millet
vekili Hilmi Nallbantoğlu'nun,, Türtkiye Kömür iş
letmelerinin kömür üretim ve satışlarına ilişkin Enerji 
ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Nallbantoğlu burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. *Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5., ı— istanbul Milletvekili Feridun 'Sakir Öğüne' 

ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Feridun Şakir Öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Öğünç?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. s— istanbul \Milletvekili Feridun Sakir Öğünç' 

ün, \memur 've işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 

BAŞKAN — Sözünüzü geri alın efendim, «Şov
men» kelimesini geri alınız efendim. Sözünüzü geri 
alıyor musunuz? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aldınız. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben parlamentonun 

saygınlığına çok saygı gösteren bir insanım, onun 
için sözümü geri alıyorum. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sözünüzü geri aldınız; peki teşek
kür ederim. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik {Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

5. •— istanbul Milletvekili Feridun İŞakir Öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve \Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

'BAŞKAN — 4 üncü ve 5 inci sıradaki soru sahi
binin ve ilgili bakanın Genel Kurulda bulunmamaları 
sebebiyle ertelenmiştir. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) 

BAŞKAN — 6 nci sıradaki Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbanlfcoğlu'nun, Türkiye Kömür işletmeleri
ne İlişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi de, sayın bakanın Genel Kurulda 
bulunmaması sebebiyle ertelenmiştir. 

7. — istanbul Milletvekili Feridun Sakir öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle-bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Feridun Şakir Öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçileri
ne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi var
dır. 

Sayın Öğünç?.. Yok. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. >— içel Milletvekili Ali İhsan Etgin'in, tasfiye 

halindeki Ûazı bankaların \eshi yönetim "kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN — 8 inci sıradaki içel Milletvekili 
Ali ihsan Elıgin'in sorusu Sayın Elgin'in görevli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

9. ı— Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın, sı
kıyönetimce işlerine son verilen kamu personeline 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksalın cevabı (6/326) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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BAŞIRAN — 9 uncu sırada Ankara Milletvekili 
Seyfi Oktay'ın, sıkıyönetimce işlerine son verilen ka
mu personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si vardır. 

iSayiın Seyfi Oktay?.. Burada, 
Sayın Balkan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Baş'ba'kan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 
'Seyfi Oktay 

Ankara 
Bilindiği üzere; sıkıyönetim komutanlıklarınca iş

lerine son verilenlerin durumları yeniden gözden ge
çirilerek, bir kısmının haklarında tesis edilen göreve 
son verme işlemleri yine sıkıyönetim komutanlıkla
rınca geri alınmıştır. 

IDiğerlerinin de durumlarının inceleneceği açık
lanmıştır. Sıkıyönetim komutanlıkları bu incelemede 
kamu personelinin mensup oldukları idareden du
rumlarını sormakta ve idarenin düşüncelerini aldık
tan sonra işe iade edilmeleri konusunda karar almak
tadır. 

Danıştayımrz işe iade edilmelerine karar alınan
lar hakkında 'bir inceleme yapmıştır. Bu inceleme 
sonucunda sıkıyönetimin göreve iade kararının, gö
reve son verme işleminin geri alınması niteliğinde bir 
işlem olduğunu saptamış bulunmaktadır. 

İşlemin mahiyetinin doğal sonucu olarak, sıkı
yönetim komutanlıklarınca işlerine iade edilenler için 
yeni 'baştan bir atama işlemine gerek olmaksızın, doğ
rudan doğruya işe başlatılmaları gerekir. 

Yeniden atama işlemi sözkonusu olmayacağına 
göre; atama işlemi için birtakım yeni bilgi ve bel
gelere de gerek olmayacak ve hatta güvenlik soruş
turması dahi yapılmadan bu personel işlerine başla
tılacaktır. 

Bu durumda bulunanların işlerine son verildiği 
tarih ile işe başladıkları tari'h arasındaki aylıkları 
ödenecek ve özlük hakları verilecektir. 

Aksi halde, olağanüstü dönemin bir sonucu ola
rak mağdur olan bu insanların, olağanüstü dönem
den sonra da mağduriyetleri iktidar tarafından sürdü
rülecektir ki, bunu bu dönemde demokrasi ve hu
kukun üstünlüğü karşısında açıklamak mümkün ol
mayacaktır. 

Buna göre : 
1. Bugüne kadar sıkıyönetim komutanlarınca 

toplam olarak kaç kişinin işine son verme işlemi 
kaldırılmıştır? 

f 2. 'Bunların her bakanlık ve kamu kuruluşu için 
j ayrı ayrı mitkarları ne kadardır? 
] 3. Bunların ne miktarı işlerine başlatılmıştır? 

Her bakanlık ve kamu kuruluşu için ayrı ayrı mik-
J tan ne kadardır? 

4. IBu durumda bulunan kamu personelinden 
işe başlatılmayan var mıdır? Başlatılmama gerekçesi 
nedir ve her bakanlık ve kamu kuruluşu için ayrı 
ayrı miktarı ne kadardır? 

; 5. Bu durumdaki kamu personeline, işten atıl
dıkları tarih ile işe başlatılmaları tarihleri arasında
ki aylıkları ödenmiş ve tüm özlük hakları verilmişi 
midir? ödenmeyenler var ise bunların gerekçesi ne
dir? Her bakanlık ve kamu kuruluşu için miktarı 
nedir? ı 

<6. Haklarında karar verilmek üzere durumları 
sıkıyönetim komutanlıklarınca sorulan kamu perso
neli hakkında mensup oldukları idarece verilen bil
gilerde hangi ölçüler esas alınmaktadır? Farklı siya
sal eğilimlere göre farklı bilgi verilmesi söz konusu 
mudur? 

'BAŞKAN — Sayın Oksay; buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZİM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ankara Millet
vekili Sayın Oktay'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği 
.sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere huzur
larınızda bulunuyorum. 

Bugüne kadar sıkıyönetim komutanlıklarınca, 
toplam olarak V692 kişinin işine son verme işlemi 
kaldırılmıştır. 'Bunların kuruluşlar itibariyle dağılımı 
şöyledir : Diyanet İşleri Başkanlığı 4 kişi; SEKA 6 
kişi; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sümer-
bank 5 kişi; Demirçelik 3 kişi; Adalet Bakanlığı 15; 
Millî Savunma Bakanlığı 1; İçişleri Bakanlığı ve 
belediyeler 110; Maliye ve Gümrük Bakanlığı 25; 
Millî Eğitim Bakanlığı 1385; Bayındırlık İskân Ba
kanlığı 17; Sağlık Bakanlığı 28; PTT ve Devlet De
miryolları 7; Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanlığı 
41; SSK 6; TEK, TKİ, DSİ, 39. 

1692 kişiden .işlerine başlatılanların miktarı 935'tir. 
Bunların dağılımı da şöyledir : Diyanet İşleri Başkan
lığı 3; 'SEKA 6; Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü, Sümerbarik 2; Demirçelik 2; Adalet Bakan
lığı 1; İçişleri Bakanlığı ve Belediyeler 17; Maliye 
Gümrük Bakanlığı 7; Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 820; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 15; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 3; PTT, Devlet 
Demiryolları 5; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğı 21; TKİ, TEK, DSİ 31. 
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[Henüz işe başlatılmayan 757 kişi mevcuttur. Bun
ların işe başlatılmama sebepleri çeşitlidir. Bu sebep
ler arasında; yeni görev yerinin beğenilmemesi, açık
ta iken yaş sebebiyle emekli durumuna düşülmesi 
okluğu gibi, sıkıyönetim makamlarıyla yazışmaların 

-sürdürülmesi, bakanlıklarda kurulan inceleme ko
misyonlarının çalışmalarının devamı, eski durumların 
incelenmesi ve eski görevine iadesinde sakınca görül
mesi, yeni kadro, unvan ve ihdaslarına göre naklen 
atama yapma imkânlarının bulunmaması veya ge
cikmesi giibi sebeplerdir. 

Bu durumdaki kamu personeli değişik statüler içe
risinde olduklarından, boşta kaklıkları süre için, ken
dilerine bir ödeme yapılamamaktadır. Bunlardan dev
let memurlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 147 nci maddesinin (a) bendindeki, «Aylıkları 
•hizmet karşılığında ve kadroya dayanılır» hükmü ge
reği; işçi sta'tüsündekilere ise, İş Kanununa tabi ola
rak çalıştıklarından, hizmet akitlerinin sona ermesi 
sebebiyle ücretleri ve diğer sosyal hakları verileme-
ımektedii'. 

(Haklarında karar verilmek üzere durumları sıkı
yönetim komütanlıklarınca incelenen kamu personeli 
hakkında, mensup oldukları idarelerce verilen bilgiler
de; mahkeme kararları, güvenlik soruşturma belge
leri, sicil durumları, haklarında yaptırılmış bulunan 
tahkikat neticesinde müfettişlerce tanzim olunan so
ruşturma raporları, disiplin ve yüksek disiplin ile Me
murin Muhakemat Komisyonu kararları ve ünite ami
rinin kanaati es'as alınmaktadır. 

İdarelerce herhangi bir siyasal eğilime dayandırıl
madan objektif ölçüler içerisinde sicillerde mevcut 
belge ve bilgiler esas tutulduğundan, bunlar dışında 
farklı siyasî eğilimlere göre bilgi verilmesi söz ko
nusu (bulunmamaktadır. 

Arz ediyorum efendim. 

(EAİŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oksay. 
Sayın Oktay, söz istiyor musunuz efendim? 
,M. SBYFII OKTAY (Ankara) — Evet. 
(BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Oktay; süreniz 5 

dakika efendim. 
!M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sayın bakana 

bilgi vermeleri nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. 
!Şu hususu öncelikle belirtmek gerekli efendim : 

Her şeyin üzerinde değer ve önem vereceğimiz ko
nu, bence -sanıyorum sizlerin de kabul edeceğiniz şe
kilde- hukukun üstünlüğüne saygı göstermektir. 

(Değerli arkadaşlarım, Sıkıyönetim Yasamızda mev
cut olan ve hepinizin bildiği bir maddeye, bir hük
me dayanmak suretiyle, belli bir dönem içerisinde, 
•belli kamu görevlilerinin işlerine son verilmiştir. An
cak daha sonra, sonradan çıkan bir yasa hükmüne da
yanmak suretiyle sıkıyönetim komutanlıkları, işleri
ne son verilen bu personelle ilgili konular üzerinde 
yeniden araştırma yapmıştır. Bu incelemeler sonunda 
anlaşılmıştır ki, ilk yapılan , yani işten alınma işle
mine neden olan hususlar ortada yoktur, yani bir ba
kıma, (Açıkça ifade edecek olursak) bir yanlışlık ya
pıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle de personelle il-
ıgili, ilk alınan işiten atılma kararı sıkıyönetim komü
tanlıklarınca kaldırılmıştır. 

Şimdi bu hukukî işlemin mahiyeti nedir acaba? 
Bu hukukî işlemin mahiyeti, «Yanlışlık yapılmıştır, 
yapılan işlem hatalı olmuştur, bu işlemi kaldırıyo
rum» anlamındadır ve kaldırılmıştır. İlk uygulandı
ğı andan itibaren de kaldırıma işlemi yürürlüğe gir
miştir. Yani, mağdur edilmiştir, bir haksızlığa uğra
mıştır bu tarzdaki kamu yöneticileri. 

iŞimdi Maliye Bakanlığı, Danıştaya yazıyor, di
yor ki : Nasıl bir hukukî işlemdir sıkıyönetim komu
tanlıklarının işe iade etme kararları? Bu konuda bize 
ışık tütün, diyor ve yüce Danıştay oturuyor, mese
leyi tezekkür ederek şu sonuca varıyor arkadaşlar. 
Kısaca, uzatmadan ilgili bölümünü okumak istiyo
rum : 

«Hüküm gereğince durumları yeniden incelenerek 
haklarındaki kamu hizmetinde çalışma yasağı kaldı
rılıp görevlerine iade edilen personelin açikta kaldık
ları sürelere ilişkin aylık ve özlük haklarının verilip 
verilemeyeceği hususunda sonuca varabilmek yönün
den, görevlerine son verilen personelin yeniden gö-
riavlerin'e iadelerine ilişkin işlemin hukuksal niteliği
nin incelenmesi gerekmektedir. 

İ14Ö2 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci madde
sine 2766 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan geçici 
maddede, yukarıda belirtildiği gibi, görevlerine son 
verilenlerin durumlarının yeniden tetkik edilmesinden 
'söz edilmektedir. 

•Görülmektedir ki, yeniden incelenecek olan hu
sus, ilgilinin başl angıçta görevine son verilmesine ve 
Ibir daha kamu hizmetinde çalıştırılamayacağına ka
rar Verilmesine neden olarak görülen durumdur. Baş
ka bir anlatımla, görevine son verilmesinden sonra 
durumda meydana gelen gelişmeler değildir. (Daha 
sonraki gelişmeler siöz konusu değil) Şu hale göre, 
2766 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılan incele-
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ırte sonucunda haklarındaki kamu hizmetinde çalıştı
rılmama kararı kaldırılanlar hakkında daha önce gö
reve son verme kararı verilmemesi gerektiğinin, biz
zat karan veren mercilerce saptanmış olduğunu ka
bul zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.» Yani burada da 
belirtildiği gibi, önce bir yanlışlığa dayanarak, yani 
haklarında işten çıkarma kararı verilmemesi gere
kenler bunlar. Esasen idare yazısında, bir tayinden 
değil göreve iadeden söz edilmektedir ki, bunun gö
reve son verme işleminin düzeltilmesi anlamına gel
diği açıktır. Bu da yukarıdaki görüşün idarece kabul 
edildiğini belirten bir husustur. 

ıSonuç bölümünde «Bu durumda haklarında tesis 
edilen göreve son verme işlemlerinin geri alınması 
üzerine göreve döndürülenlere, göreve son verme iş
leminin tesis edildiği tarihten sonraki döneme ilişkin 
bütün aylık ve özlük haklarının ödenmesi gerektiği» 
mütalaa kılınmaktadır. 

Peğerli arkadaşlarım, bu bir hakkın iadesi ma
hiyetinde bir işlemdir. Yoksa yeniden herhangi bir 
kamu görevlisine hak tesis etme gibi bir anlam ifa
de etmemektedir. O nedenle yüce Danıştay bu konu
yu, özellikle bu hususu açık açık belirtmiştir. Böyle
sine bir mütalaa, böylesine bir konu ortadayken, ye
niden işe alınıyormuş muamelesine tabi tutulmaları 
gerçekten hukuka pek saylgılı bir davranış olmasa 
gerek. 

(Değerli arkadaşlarım, eğer böylesine bir uygula
maya devam edilirse bir bakıma haksızlığa uğramış 
kişilerin haklarını bir gasp mahiyeti söz konusu ola
caktır ki, bu da devletimize ve de gerçekten cumhu
riyetimize yakışacak davranışlardan değildir. 

(BAŞKAN — Sayın Oktay, lütfen konuşmanızı ta
mamlayınız, bir dakikanız kaldı efendim. 

İM. SEYFI OKTAY (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Hukukun üstünlüğüne uymak her iktidarın göre
vidir. Hukuka uymayan bir iktidar meşruluğunu kay
beder arkadaşlarım. Bu konuda topluca titizlik göster
memiz gereklidir. Hükümetin anlayışı hukuka ve yü
ce Danıştaym mütalaasına uygun düşmemektedir. Bu
nun yeniden bu şekilde tezekkür edilmek suretiyle 
mağduriyetlere btı yönde son verilmesi ve geçmiş 
(hakların mutlaka devlet tarafından tazmin edilmesi 
gereklidir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
|Sbru cevaplandırılmıştır. 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi (Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

(BAŞKAN — <1Q uncu sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Hilmi Biçer'in, F - 16 uçaklarıyla ilgili Başba
kandan sözlü sloru önergesi vardır. 

(Sayın Hilmi Biçer burada mı efendim? Burada
lar» 

Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
fiSoru ertelenmiştir. 
11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

IBAŞKAN — 11 inci sırada, tçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri 'Sağlar'ın, Millî Eğitim, Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sloru önergesi vardır. 

(Sayın Durmuş Fikri Sağlar burada mı efendim? 
Buradalar. 

Cevap verecek Sayın Millî Eğitim 'Balkanı?.. Yolk. 
Soru ertelenmiiştiir. 
12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 

yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

IBAŞKAN — 12 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
yın Salim Erel'in, üst düzey yöneticilerine ilişkin Baş
bakandan sözdü soru önergesi vardır. 

ISayın Salim Erel?l Burada. 
(Soruya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
(Soru ertelenmiştir. 
13. •— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza

evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

(BAŞKAN — 13 ündü sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, cezaevlerinde bulunan fi
kir suçlularına ilişkin Başbakandan siözılü soru öner-1 

ıgesi vardır. 
Sayın Cüneyt Canver?.. Burada. 
.Soruya cevap verecek sayıtı bakan?.. Yok. 
(Soru ertelenmiştir. 
14. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
İlçesine İlişkin ; Başbakandan sözlü ' soru önergesi 
(6/344) 

(BAŞKAN — 14 üncü sırada, Adıyaman Milletve
kili Sayın Ahmet Sırrı Özbek'in, Atatürk Barajı göl 
alanına ilişkin Başbakandan sözlü soru ö'nergesi var
dı^ 
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Sayın Ahmet Sırrı Özbek?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
ıSoru ertelenmiştir. 
15., — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

IBAŞKAN — 15 indi sırada, Adıyaman Milletve
kili Sayın Ahmet Sırrı Özbek'in, Adıyaman İli Göl
başı İlçesinde kurulacağı iddia edilen termik saritrala 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın'dan Sözlü 
Soru önergesi var. 

Sayın Ataıet Sırrı Özbek?.. Burada, 
' Sayın Bakan?., Yok, 
(Soru ertelenmiştir. 
16. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ana

vatan Partisi büyük kongresinde bazı devlet memur
larının parti çalışmalarına alet edildiği (iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın cevabı (6/350) 

ıBAŞIKAN — 16 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum'un, Başbakandan sıözlü soru önergesi 
var, 

Sayın Tutum?.. Burada. 
Cevap yerecek Sayın bakan?.. Burada. 
•önergeyi ototuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

Cahit Tututm 
Balıkesir 

Anavatan Partisi büyük kongresinde aday liste
lerinin Devlet imkânlarıyla bastırıldığı ve bazı dev
let memurlarının parti çalışmalarına alet edildiği iddia
ları basında yer almış bulunmaktadır. 

1. Bu iddialar doğru mudur?. 
2. Doğru ise, bu kimseleri kimler teşvik etmiş 

veya bunlara kimler göz yummuştur?. 
'Bu memurlar hakkında herhangi bir soruşturma 

açılmış mıdır; Açılmışsa sonucu ne olmuştur?. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

-— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Cahit 
Tutum'un soru önergesinde söz konusu olan iddialar 
doğru değildir, bu konuda açılmış herhangi bir soruş
turma da söz konusu değildir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

Sayın Tutum, konuşmak ister misinliz efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet Sayın Baş

kan, 
BAŞKAN — Buyurunuz; süreniz 5 dakikadır efen

dim, lütfen riayet edelim. 
CAHTT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Balkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Mec
lîsinin bir üyesi olarak denetim görevimizi yerine ge
tirirken soru müessesesinden de gereği gibi yararlan
mayı bir ödev bilimsizdir. Bu bilinçle Sayın Başba
kandan bir sorunun cevaplandırılmasını istedlim. So
ruyu dinlediniz; verilen cevabı .da duydunuz. 

Saygıdeğer üyeler, şimdi sizlere kaynağıyla birlik
te şu bilgiyi de olduğu gibi aktarmak istiyorum. 20 
Nisan 1985 tarihli gazeteler açıldığında, sorduğum 
soru ile ilgili bazı haberlerin basında yer aldığını 
fark etmişsinizdir. Yaygın olan bu söylentiler üze
rine, Cumhuriyet Gazetesi, Sayın Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'la bir görüşme yapmıştır. Görüşmenin 
sadece bir paragrafını okuyorum. Atasoy cevaplıyor 
bir soruyu : «Aslında ben bir sorun olduğuna da 
inanmıyorum. Benîm bir tepkim olmuştur. Bu tep
kimin hedefi de Vehbi Dinçerler'dlir. Vehbi Dinçer-
ler'in de şahsına değil hareketinedir; genel kuruldaki 
hareketidir.; Başbakan adına bir liste dağıtmasıdır. 
Kendi adına bu -listeyi dağıtmış olsaydı saygı duyar
dım.» Buraya kadar bir muhalefet milletvekilini il
gilendiren herhangi bir husus yoktur., 

'Şimdi cümleyi dikkatle taklip ediniz : Bir de, 
orada devletin binası içinde devletin makineleri ile 
bu iş yapılmıştır (yani, listelerin basılması), devletin 
memurları bu işe alet edilmiştir. Beden Terbiyesi 
Bölge Müdür Muavini başta olmak üzere, bazı gaze
teci arkadaşlar, memurların da bu işe alet edildiğini 
söylemiştir.; 

Soru : Devletin ve devlet memurlarının parti iş
lerine alet edildiğlinii mi söylemek işitiyorsunuz? 

Ataisoy : Gayet tabiî.» 
> Saygıdeğer üyeler, devlet işi ciddiyet isteyen bir 

iştir. Bir hükümet üyesi eğer bir beyanda bulunmuş
sa, bu beyan ciddî telakki edilir. Eğer tasni edilmiş 
bir haber söz konusuysa bunun da yolu vardır. 

Şimdi sorun nedir? Sorun, bir hükümet üyesinin 
diğer bir hükümet üyesiyle ilgili beyanıdır, bu bizi 
ilglendirmez; bir n'öktada belki devreye girilebilir, o 
da hükümetin saygınlığı noktasıdır ve dolayısıyla dev
let gdeneklerıTmizle ilgili bir husus söz konusu oldu
ğunda devreye girilebilir; ama bir sayın bakan böyle 
bir olayın varlığını ileri sürmüşse, bu behemehal tah-
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BAŞKAN — 18 inci sırada, Sayın Onural Şeref 
Bozkurt'un, millî gelir dağılımını gösteren istatistik! 
verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer 
almaktadır. 

Sayın Bozkurt?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, muhtarların birikmiş ödeneklerine iliş
kin Maliye ve Gümrük ve İçişleri bakanlarından söz
lü soru önergesi (6/355) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Turan Bayezit'in, muhtarların bi
rikmiş ödeneklerine ilişkin Maliye ve Gümrük ve İçiş
leri bakanlarından sözlü soru önergesi yer almakta
dır. 

Sayın Bayezit?.. Burada. 
Soruya cevap verecek sayın bakan?.. 

kik edilmeliydi. «Böyle bir olay yoktur, böyle bir so
ruşturma da açılmamıştır» demek, başınızı kuma gö
müp olaylara seyirci kalmak demektir* 

(Değerli üyeler, konunun iki yönü vardır : Biri, 
hukukî ve cezaî sorumluluk. Yasalarımızda bu açık 
açık .belirtilmiştir. İkinci nokta, el'betfteki parlamenter 
sistemde hükümetlin saygınlığı konusudur ve hükü
metin özellikle bir hükümette bulunması lazun gelen 
ortak sorumluluk anlayışıdır. Aslında bugünkü hü-
kümeCin böyle bir anlayışa sahip olduğunu ileri sür
mek son derece güçtür. Zalten bunun içm bu hükü
meti beğenmiyoruz. Sadece, bir hükümet başının, say
gıdeğer bir başbakanın büyük ölçüde tesis ettiği ha
kimiyete dayanarak yürütülen bir icra fonksiyonu ile 
karşı karşıyayız. En ufak bir ortak sorumluluk an
layışına rastlamıyoruz. EJJbetteki devlet geleneğimize 
aykırı olan bu gibi hususlar muhalefet olarak dik
katimizi çekecektir. Daha önemlisi; bizi ilgilendiren, 
hükümetlin birtakım partizan memurlara prim verir 
tarzda müsamahalı davranmasıdır. Bizim eleştirdiği
miz budur. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, sürenz doldu, lütfen 
toparlayın efendim.. 

CAHİT TUTÖM (Devamla) — Saygıdeğer Baş
kanım foitirlyorunı. 

(Sayın Devlet Bakanımızın verdiği cevap, en azın
dan bu konunun öırtfbas edildiğini ve partizanlığa meş
ruiyet kazandırmak yolunda ciddî adımlar atılmakta 
olduğunu göstermektedir. Bu hususu vurgulamak is-
tedlim saygıdeğer üyeler., 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Tutum. 
Soru cevaplandırılmıştır efendimi 
17. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'ini Türkiye Sakatları Koruma Millî Koordi
nasyon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/353) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Zonguldak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Türkiye Sakatları 
Koruma Millî Koordinasyon Kuruluna ait paranın 
amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sorusu var. 

Sayın Vasıf Yücel buradalar mı efendim? Yok. 
Sayın bakan?,. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz

kurt'un, millî gelir dağılımını gösteren istatistikî veri
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/354) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, sorunun cevaplandırılması için 1 hafta mühlet 
istiyoruz. 

BAŞKAN — 1 hafta mehil istendiğinden bu soru 
da ertelenmiştir. 

20. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Kü
tahya İli eski Gediz İlçesinin belediye hizmetlerinden 
faydalanabilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/356) 

BAŞKAN — Gündemin 20 nci sırasında, Eski
şehir Milletvekili Sayın Münir Sevinç'in, Kütahya 
İli eski Gediz İlçesinin belediye hizmetlerinden fay
dalanabilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Münir Sevinç?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

21. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
İli Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk 
hava deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

BAŞKAN — Gündemin 21 inci sırasında, Kon
ya Milletvekili Sayın Salim Erel'in, Konya İli Cihan
beyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk hava de
posuna ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Burada. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
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22. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

BAŞKAN — Gündemin 22 nci sırasında, yine 
Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in, Konya ilin
deki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Salim Erel burada. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
23. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

tli Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

BAŞKAN — Gündemin 23 üncü sırasında, Konya 
Milletvekili Sayın Salim Erel'in, Konya tli Beyşehir 
İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi var
dır. 

Sayın Salim Erel burada. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

İli Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/365) 

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

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

1 inci sıradaki teklifin maddeleri komisyondan 
gelmediğinden bu teklifi görüşemiyoruz. ' 

2. — Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/662) (S. Sayısı : 319) (2) 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 in
ci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci ek S. Sayılı Bas
mayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutana
ğına eklidir. 

(2) 319 S. Sayılı Basmayazı 22.5.1985 tarihli 102 
nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Gündemin 24 üncü sırasında, Kon
ya Milletvekili Sayın Salim Erel'in, Konya tli Bey
şehir İlçesindeki spor tesislerine' ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi var
dır. 

Sayın Salim Erel burada. 
Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı?.. Yok, 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

25. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
İli Cihanbeyli İlçesi Devlet Hastanesine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner' 
gesi (6/366) 

BAŞKAN — 25 inci sjradaki soru önergesi geri 
alınmış olduğundan gündemden çıkarılmıştır. 

26. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, iş
kence yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görev
lilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/367) 

BAŞKAN — Gündemin 26 nci sırasında yer alan 
Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, işkence 
yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevlilere iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesinin gö
rüşülmesi 28.5.1985 tarihi itibariyle 15 gün mehil ve
rilmiş olması dolayısıyla, ertelenmiştir. \ 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki 319 sıra sayılı Ma
den Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları üze
rindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyo
ruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 

Geçen birleşimde tasarının 13 üncü maddesine 
kadar olan maddeleri, görüşülerek kabul edilmişti. 

Şimdi 13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Harçlar ve teminatlar 

MADDE 13. — Her türlü maden ruhsatının alı
nabilmesi için Harçlar Kanununun belirlediği harç
lar ile şartları ve miktarları aşağıda belirtilen şekilde 
tespit edilecek teminatların ödenmiş olması gereklidir. 
Saha terkedildiği takdirde teminatların kalan kısmı 
iade edilir. 

Teminatlar ruhsat alanları ile orantılı olarak ara
ma ruhsatı için hektar başına 250 lira, ön işletme 
ruhsatı için hektar başına 500 lira, işletme ruhsatı 
çin hektar başına 1 000 liradır. Bu miktarlar her yıl 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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bütçe kanunlarında günün ekonomik şartlarına göre 
yeniden tespit edilir. 

Ruhsat alanlarının sınırları iki defaya mahsus ol
mak üzere hak sahiplerinin müracaatı ile değiştirile
bilir. Aynı şahsa ait bitişik sahalara ait ruhsatlar 
talep üzerine tek ruhsat altında birleştirilebilir. Te
minatlar son duruma göre yeniden tespit edilir. Ruh
sat alanlarının değiştirilmesi, ruhsatların birleştiril
mesi ile ilgili işlemler yönetmeliğinde belirlendiği şe
kilde yapılır. 

Teminatların irat kaydedilen kısımları ile bu Ka
nuna göre teminattan yapılan kesintiler 3 ay içeri
sinde tama iblağ edilmediği takdirde geri kalan te
minat da irat kaydedilir. İkinci 3 aylık dönem sonu
na kadar teminat tekrar yatırılmadığı takdirde maden 
ruhsatı feshedilir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Söz istiyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; görüşülen Maden Kanunu
nun 13 üncü maddesi ile arama ruhsatları için hek
tar başına 250 liralık bir teminat öngörülüyor. Ma
lumunuz olduğu üzere, Türkiye'de Devlet adına ma
den arayan büyük kuruluş MTA'dır. Maden Tetkik 
Aramanın bütçesi 1983 yılında 10 milyar civarınday
dı, geçen sene ise zannediyorum 18-19 milyara çık
mıştır. Bunun da büyük kısmı carî harcamalara gider, 
yatırım harcamalarına da son derece küçük bir meb
lağ kalır. 

Bu kanun çıkıncaya kadar Maden Tetkik Arama, 
yaptığı arama için hiçbir yerde harç veya teminat 
ödemezdi. Bu kanun, Maden Tetkik Arama Enstitü
sünü de teminat ödemeye mecbur ediyor. Maden 
Tetkik Arama Enstitüsünün 1984 yılında arama yap
tığı saha miktarı 40 bin kilometrekaredir. Bunu hek
tara çevirdiğiniz zaman 4 milyon hektar eder. 250 
lirayı teminat olarak alırsanız, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsünün en az 1 milyar Türk Liralık bir meb
lağı yatırması gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 168 inci 
maddesine göre madenler Devletin hüküm ve tasar
rufu altındadır ve kanunun müsaadesi nispetinde iş
letilir. Bir Devlet müessesesi olan MTA, şimdiye ka
dar ne harç, ne de teminat ödüyordu. Bu kanunla, 
teminatı ödemeye mahkûm etmek, onun elini kolu
nu bağlamak anlamına gelir. 

Rica ediyorum, daha önce olduğu -gibi Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet adına bu işi yapan 
müessese, Devletin madenlerini Devlet adına arayan 
müessese yine eskiden olduğu gibi harç ve teminat
lardan muaf olsun. Bu maddeye böyle bir ilave yap
tığımız takdirde bence Maden Tetkik Arama Ensti
tüsünü malî bakımdan da zorluklar içerisine itmemiş 
oluruz ve mevcut kapasitesi, mevcut insan gücü, 
mevcut teknik elemanı bu şekilde bir malî zorluk 
karşısında kalırsa aktivitesini kaybeder, çalışma sa
halarında gerekli çalışmayı yapamaz; ama bu im
kânlara kavuşurlarsa hiç değilse bütçeleri müsait 
değil; ama bu parayı yatırmadan Türkiye çapında 
büyük bir sahada arama yapar ve ülkeye yararlı 
olur. 

Bunu istirham ediyorum. 
Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
13 üncü madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo

rum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasasının 13 üncü 

maddesiniin sonuna «MTA bu maddede bahsi geçen 
harç ve teminatlardan muaftır» ibaresinin eklenme
sini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ayhan Fırat Cevdet Karslı 

Malaitya Giresun 
Cahit Tutum Ahmet Sırrı Özbek 

Ballıikesir Adıyaman: 
Kâzım İpek Onural Şeref Bozkurt 

Amasya Çanakkale 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

önerge sahibi konuştu, tekrar söz istemiyorsunuz 
değil mi efendim? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın bakanların yetki belgelerinin tespitini istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın bakanlar, yetki belgelerini ver
diniz mi efendim? (Bakanlar Kurulu sıralarından 
«Verdik efendim» sesleri) 

Sayın bakanların yetki belgeleri alınmıştır efen 
dim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Nezdinizde midir efendim? 

BAŞKAN — Evet efendim, bakıyoruz. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Bütün sayın bakanlar çift el kaldırdılar. 
BAŞKAN— 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... 
Efendim, yetki belgesi vermemiş sayın bakan 

lütfen elini kaldırmasın, bir elini kaldırsın veya yet
ki belgesini takdim etsin. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Demin hepsi kaldırdı efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, çok fazlaydı zaten, 
arkadaşımız saydı, oradakiler yekûndan düşüldü, lüt
fen efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yalnız, hepsi kaldırdı elini efendim. Sonuca müessir 
olsa da olmasa da sayın bakanların hepsi el kaldır
dılar. Hangi bakan, hangi bakan adına oy kullanı
yorsa Başkanlık açıklasın lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
İSMAİL DAYI (Balıke*r) — Başkanlık görevi mi 

yapacaksın? -
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Başkanlık kendi görevini kendisi bilir, biz sadece ha
tırlatıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sayın Boz-
kurt lütfen oturunuz efendim. Biz birer kişi olarak 
sayıyoruz efendim bakanları. 

13 üncü maddeyi kabul etmeyenler... 13 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Devlet hakkı 
MADDE 14. — Maden sahasından çıkarılacak 

cevherlerinden işletme yıllık brüt kârının % 5'i Dev
let hakkı olarak, % 5'i Madencilik Fon İştiraki şek
linde her yıl mart ayının son günü akşamına kadar 
ilgili daire tarafından tahakkuk ettirilerek, ruhsat sa
hibince Devlet hakkı Hazineye, fon iştiraki ise Eti-
bank'a ödenir. 

Çıkardığı cevheri kendi fabrikasında hammadde-
girdi olarak kullanan şirketler için -Devlet hakkına 

esas olacak değer bilançoda maliyetin asgarî % 30'u 
kadar brüt kâr kabul edilerek hesaplanır. 

Devlet hakkının ve fon İştirakinin tahakkukuna 
esas teşkil edecek bilanço yönetmelikle belirlendiği 
şekilde hazırlanır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? 

Sayın Ferit Melen, Sayın Ayhan Fırat. 
Sayın Melen, buyurunuz efendim. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; eskiden madenden Devlet hissesi, sa
tılan veya ihraç edilen madenler üzerinden alınırdı. 
Nispeti daha evvel yüzde 10'a kadar yükseliyordu, 
sonra yüzde 1 ila 5'e indirildi. Burada sistem değiş
tiriliyor; onun yerine işletme yıllık kârının yüzde 5'i 
Devlet hissesi olarak kabul ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir bakıma doğru olabilir, 
kâr etmeyen madenden Devlet hissesi de alınmaz: as
lında o da yanlıştır, işletmecinin kusuru yüzünden, 
iyi işletemiyorsa bundan devlet neden zarar görsün, 
neden mahrum kalsın; o bakımdan doğru bulmuyo
rum, ama bir ölçüde yine farklı bir şeydir, üzerinde 
düşünülebilir. 

Yalnız burada gayri safî kâr nasıl bulunacaktır? 
İçinizde muhasebe ilmi ile uğraşanlar var. Şimdi bir 
müesseseyi, bir mükellefi serbest bıraktığınız takdir
de bilançosunu istediği şekilde çıkarır, yani bilanço
da kâr göstermeyebilir. Bundan dolayıdır ki, vergi ka
nunlarında, faraza Gelir Vergisinde, Vergi Usul Ka
nunu, bilançonun nasıl yapılacağım tarif etmiştir. 
Hangi giderler masrafa kayıt edilebilir, hangileri edile
mez, ne nispette edilir, ne nispette edilmez, amortis
man nasıl ayrılır, karşılıklar nasıl ayrılır, bunları ka
nun hükme bağlamıştır, bu hükme riayet etmek şar
tıyla doğru bir bilanço çıkarılabilir, ama mükellefi 
serbest bıraktığınız takdirde bilançosunu istediği gibi 
yapar, faraza amortismanı istediği nispette gösterir, 
değerlendirmeyi istediği usulde yapar, karşılıklar ayı
rır; zarar karşılığı ayırır, risk karşılığı ayırır, şu kar
şılığı ayırır, bu karşılığı ayırır ve netice itibariyle bi
lanço daima zararla kapanır ve devlet de hiçbir za
man bundan hisse alamaz. 

Şimdi bu tasarıyı sayın bakanın söylediğine göre 
planlamada yapmışlar. Planlamada hesaptan, bilan
çodan -anlayan kimseler var, hayret ediyorum böyle 
bir şeyi nasıl yapabildiler ve hükümetten nasıl geçti, 
Plan ve Bütçe Komisyonundan nasıl geçti? Plan ve 
Bütçe Komisyonunda tarifler maddesinde gayri safî kârı 
tespit için umumî masraflar tenzilinden sonra kalan 
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miktar denilmiş; ama kâfi değildir değerli arkadaş
lar. Dediğim gibi bilanço, bazı esaslara uyularak tes
pit edilmesi halinde doğru olur. Hiç olmazsa Vergi 
Usul Kanununa bir atıf yapsalardı. Ondan dolayı ma
lî bilanço diyoruz. Bankalar Kanununda bilanço na
sıl yapılır? Bazı esaslar konmuştur; ama burada büs
bütün serbest bırakılınca, böyle serbest bir sisteme 
dayanan bilançoya bir mükellefiyet tesis edilemez, 
yanlış olur. 

Kaldı ki, başka usulde de bir mükellef isterse dev
let hissesini vermekten kendini kurtarabilir. Satış için 
başka firmalar kurar. Kendisi madeni işletir, bir ay
rı şirket kurar, ona madeni düşük bir bedelle satar 
ve o da yüksek bedelle satar, bütün kârı oraya inti
kal ettirir ve devlet hissesini vermeyebilir. Ben ko
misyondan rica ediyorum, büyük Meclisten böyle fa
hiş hatalı bir madde geçmemelidir. Aksi halde ten
kit eder bütün hesap âlemi. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden bu kadar aykırı bir madde geçtiği için 
hakikaten kınarlar ve kınamakta da haklı olurlar. 

Binaenaleyh, bunu ya eski kanunda olduğu gibi, 
satılan veya ihraç edilen madenler üzerinden almalı 
veyahut da gayri safî kârın nasıl tespit edileceğini, 
Vergi Usul Kanununa atıf yapmak suretiyle tespit 
etmeli. Ancak o suretle bu madde işleyebilir bir mad
de olur. 

Değerli arkadaşlarım, ben tetkik ettim; zaten bu 
Maden Kanununun değiştirilmesine sebep galiba bir 
iki şey var : Birisi bor madenleriyle asfaltitleri tali
bine ihale edebilmek, ikincisi bu devlet kârını verdir-
memeye çalışmak. Sanıyorum ki, bazı madencilerin, 
iyi niyet sahibi olmayan bazı madencilerin telkini ile 
huzurunuza gelen maddelerdir. Başka şekilde bunu 
izah edemiyorum. 

Maden Kanunu 1954'te bir yabancı mütehassısın 
hazırladığı rapor üzerine kabul edilmişti. Ayrıca, 1962 
senesinde Sayın Fethi Çelikbaş - burada mıdır bil
miyorum - Sanayi Bakanı idi, dünyaca şöhretli bir 
maden mütehassısı getirildi ve 1963'te 271 sayılı Ka
nunun esasları bu mütehassıs tarafından tespit edildi 
ve o kanun oldukça liberal bir kanundu. O kadar 
liberaldi ki, o kanuna bu sebeple Türkiye'de büyük 
itirazlar oldu. Hatta 12 Mart döneminde bu sebeple 
Maden Kanununda tadilat istenmişti. Şimdi bu ka
dar liberal bir kanunun değiştirilmesi, hakikaten iza
hı güç bir şey. Ayrıca, eski kanun 190 veyahut 150 
madde iken, bu defa huzurunuza getirilen kanun 58 
maddeye sıkıştırılmıştır ve birçok maddeler yönetme
liğe bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yönetmelik hakkındaki dü
şüncelerimiz malum, Anayasanın yönetmelikle ilgili 
lükmünü müteaddit defalar burada huzurunuzda arz 

-ttik; ama görüyorum kir hükümet kanunlarla ken
disinin bağlanmasını istemiyor, işi yönetmelikle ele 
alıp istediği gibi yürütmek istiyor. Daha geçen gün, 
23 Nisanda Sayın Meclis Başkanımızın gayreti ile 
Millî Hâkimiyet Bayramını kutladık; ama görüyo
rum ki, her getirilen kanunda Meclis yetkilerini hü
kümet birer birer almak suretiyle bu Millî Hâkimi
yet Bayramını da hakikaten burnumuzdan getirecek 
teşebbüslerde bulunuyor. 

Bir ayrı konu fon; yine burada da bir fon geti
rilmiştir. Her gün görüyoruz, hükümet yeni yeni fon
lar getiriyor. Çeşitli vesilelerle izah ettik; devlet ge
lirleri, bütün devlet kaynakları devlet bütçesine akar 
ve Meclisin kontrolüyle oradan devlet hizmetlerine 
'aksim edilir. Ama hükümet birçok kaynakları, büt
çenin kaynaklarını ayrı fonlara koyup, oradan 
keyfine göre idare etmek yolunu, maalesef yanlış 
olarak, tutmuştur ve Anayasayı biraz da zedeleyerek 
tutmuştur. Sanıyorum ki, Türkiye'de bir maliye ba
kanı, devlet kaynaklarına sahip olmak isteyen ciddî 
bir maliye bakanı bulunursa bunlar da önlenir. Fa
kat ne yazık ki, Maliye Bakanımız devlet kaynakla
rına sahip olma vazifesiyle kendini mükellef saymı
yor. 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
ONURAL ŞEREF BÖZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, oylamaya geçmeden evvel usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçmiyoruz efendim, daha 
söz isteyen var. 

Sayın Ayhan Fırat, buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say

gıdeğer arkadaşlarım; bilhassa rica ediyorum, bu 
madde, şon derece ehemmiyetli bir maddedir. Bu mad
deyi izah ederken biraz önce Sayın Melen'i dikkatle 
dinledim. Zannediyorum ki, gerekli şey gösterilmiyor. 

Muhterem arkadaşlarını, daha önceki kanunda 
devlet hakkı cevherin üzerinden ve yüzde 5 olarak 
alınırdı. Bu Yasa çıkıncaya kadar, devlet hakkı cev
her üzerinden alınuidı. Devlet hakkı nedir, neden dev
let hakkı denmiştir? Çünkü madenler devletindir ve 

\ bu doğal kaynakları tahrip etmenin karşılığı olarak 
i devlet hakkı doğmakta ve bu hak alınmaktadır. Bu 

!

nedenle kâr veya zarar müessesesine bağlanamaz. 
Eğer devlet hakkını kâr müessesesine bağlarsanız, bu-
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nu da kazanç vergisi gibi düşünmüş olursunuz. Dev
let hakikini kazanç vergisi gibi düşünemezsiniz, 

Bakınız bu maddenin ikinci fıkrasında, «Çıkardığı 
cevheri kemdi fabrikasında hammadde girdi olarak 
kullanan şirketler için, devlet hakkına esas olacak de
ğer, bilançoda maliyetin asgarî yüzde 30'u kadar 
brüt kâr kaibul edilerek hesaplanır» deniyor. Yani 
maddenin ikinci fıkrasında, müessesenin kâr etmesi
ni nazarı itibara almıyor, çıkardığı cevheri kendi fab
rikasında kullandığı takdirde yüzde 30'unu asgarî brüt 
(kâr kaibul ediyor ve onun üzerinden vergilendirmeye 
gidiyor. Ama çıkardığı bu cevheri satarsa, ona hiçbir 
müeyyide getirilmiyor ve «Kâr ettiğin takdirde ve
rirsin» deniliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, çıkardığı cevheri kura
cağı bir naylon firmaya ucuz fİyaitla satmak zor mu
dur? Tatbikatı görülüyor; çok daha mühim şeylerde 
ne naylon faturalar dönüyor. Devlet hakikini neden 
bu şekilde kâr müessesesine bağlıyorsunuz? Ettiği kâr
dan vereceği, devletine vereceği vergidir. Ama devlet 
hakkı, cevher üzerimden alınan bir halktır ve bunun 
da oranı cevherin değerinin yüzde 5'i kadardır. Onun 
için bu madde son derece mühim bir maddedir, bu: 

nun behemehal değişmesi lazımdır. 

Ayrıca, ikinci fıkrada bir de boşluk vardır. Çı
kardığı cevheri kendi fabrikasında işleyen için, cev-
"her değerinin yüzde 30'unu brüt kâr kabul eder, satan 
için bunu kaibul etmezseniz haksızlık yapmış olursu
nuz. Fabrikasında işleyenlere karşı haksızlık yapmış 
olursunuz. Dolayısıyla maddenin ikinci paragrafına 
«Hem çıkaran, hem satan için yüzde 30'unu brüt kâr» 
olarak koymak lazım. Ayrıca cevheri değeri üzerin
den yüzde 5 devlet hakkını öngörmek bence en do
ğaldır. 

(Bu iki konuda da önergelerimiz vardır. Eğer dev
letin gelirlerini, devletin madenlerini tahrip edenlere 
karşı bir nebze korumak istiyorsak, bu maddede yeni 
bir düzenlemeye önem vermemiz lazım ve bu 2 
önergenin birinin kabulünü yüce kuruldan bilhassa 
istirham ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

ONURAL ŞEREF BOZRURT (Çanakkale) — 
Oylama konusunda' bir maruzatta bulunmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendini, hangi oylama konusunda. 

2 8 . 5 . 1 9 8 5 0 : 1 

ONURAL ŞEREF BOZRURT (Çanakkale) — 
Efoıidim, Anayasanın 96 ncı maddesi, «Bakanlar Ku
rulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka
tılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kul̂  
lanmak üzere bir bakana yetki verebilirler» demek
tedir. 

BAŞKAN -T- Sayın Bozkurt, bu konuyu hallettik. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Nasıl hallettik? 

BAŞKAN — Zaten bakanların yetki1 belgesi yok 
efendim, Safa Giray hariç, diğerlerinin yetki belgesi 
yok, onları nazarı itibara alarak oylamalarımızı ya
pacağız efendim. 

Buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZRURT (Çanakkale) — 

Yalnız demin yapılan oylamalarda sayın bakanlar 
- sizin de buyurduğunuz gibi - yetkileri olmadığı 
halde oy kullanmış durumdadırlar. Binaenaleyh, bi
raz evvel yapılmış olan... 

BAŞKAN — EferJdim, Sayın Divan Üyesi ile be
raber hesap ettik ve onu düşerek oylamayı ona göre 
yaptık efendim. Sayıın Divan üyeleriyle mutabıkız. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
O oylama maluldür Sayın Başkanını. 

BAŞKAN Değil efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Zapta geçsin efendim, ben malul olduğu iddiasın
dayım. * 

BAŞKAN— Değil efendim, malul değil; biz Di
van üyeleri ittifakla karar verdik efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bakanlar yetkisiz oy 
kullanıyorlar, Başkanlık Divanı hiçbir şey yapmaya
cak mı efendim? 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah
ya) — Yetkisizlikle maluldür, 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
'Madde üzerinde 3 önerge var, geliş sırasına göre 

okutacağım, daha sonra da aykırılık sırasına göre 
ayrı ayrı okutup oylarımıza sunacağız efendim, 

Buyurun efendim. 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maden Kanunun Tasarısının 

14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «Yıllık brüt 
kârının» yerine, «Yıllık satış tutarının en çok yüzde 
5'i» ibaresinin konmasını ve üçüncü fıkrasının aşağı
daki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
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«Devlet halkkının ve fon iştirak payının tahakkuk 
ve tahsiline ve maden cinslerine göre nispetlerine ait 
hususlar yönetmelikle belirlenir. 

Saygılarımızla. 
ismail Şengün Eşref Akıncı 

Denizli , Ankara 
Sabahattin (Eryurt Ali Bozer 

Erzurum Ankara 
Rıfat Bayazıt FJbulbekir Akay 

Kahramanmaraş Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Maden Yasasının devlet hakkı 
ile ilgiil 14 üncü maddesinin 1 inci paragrafının aşağı
da belirtildiği sekide yer almasını arz ve teklif ede
riz. 

Ayhan Fırat Nuri Kloükmaz 
Malatya Adana 

Ömer Kuşhan Ahmet Sırrı Özbek 
Kars Adıyaman 

t. Cüneyt Canver İbrahim Taşdemir 
Adana Ağrı 

Halil ibrahim Şahin İsmet Turhangil 
Denizli Manisa 

Onuralı Şeref Bozlkurt 
Çanakkale 

Saygılarımızla, 

Madde 14. — Maden sahasından çıkartılacak cev
herlerden yüzde 5'i devlet hakkı olarak, yıllık brüt 
kârın yüzde 5'İ madencilik fon iştiraki şeklinde her 
yıl mart ayının son günü akşamına kadar ilgili daire 
tarafından tahakkuk ettirilerek, ruhsat sahibince dev
let hakkı Hazineye, fon iştiraki ise Etibamka ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayını Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maden Yasasının devlet hakkı 

ile ilgili 14 üncü maddesinin 2 nci paragrafının aşağı
da belirtildiği şekilde yer almasını arz ve teklif ede
riz. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

1. Cüneyt Canver 
Adana 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Ömer Kuşhan 
Kars 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Çıkardığı cevheri saltan veya kendi fabrikasında 
hammade - girdi - olarak kullaınan şirketler için, dev
let hakkına esas olacak değer, bilançoda maliyetin 

asgarî yüzde 30'u kadar brüt kâr kabul edilerek hesap
lanır. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
tekrar okutuyorum1: 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maden Yasasının devlet hakkı 

ile ilgili 14 üncü maddesinin 1 inci paragrafının 
aşağıda belirtildiği şekilde yer almasını arz ve teklif 
ederiz. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşları. 
MADDE 14. — Maden sahasından çıkartılacak 

cevherlerden yüzde 5'i devlet hakkı olaralk, yıllık 
ıbrüt kârın yüzde 5'İ madencilik fon iştiraki şeklinde 
her yıl mart ayının son günü akşamına kadar ilgili 
daire tarafın/dan tahakkuk ettirilerek ruhsat sahibince 
devlet hakkı Hazineye, fon iştiraki ise Etibanka öde
nir. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROGULLARI (Denizli) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
. ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Sayın Ayhan Fırat görüş bildirecek misiniz? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — İzah ettim biraz 

önce, tekrar izaha gerek yok. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 
ONURAL ŞEREF, BOZKURT (Çanakkale) • — 

Vekaletname var mı? 
ENERJİ VE ıTABÎÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Ben verdim, hangi ba
kan yoksa onun yerine yetkiliyim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yazılı vekaletname var mı? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Var. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bir sayın bakanın dışında başka bakanın yazılı ve
kaletnamesinin olması lazım, olmazsa oy kullanamaz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bou) — 
Söyler misiniz sayın milletvekili, nerede var vekâlet
namenin yazılı olacağı? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Vekâletnamenin bizatihi yazılı olması lazım. 
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DEVLET BAKANI KÂZIM OKISAY (Bolu) -
(Bırakın efendim, nerede var yazılı olacağı? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Açın bakın Anayasanın 96 ncı maddesi ne, okuyun. 
(Gürültüler) 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
önerge kalbul edilmemiştir. 
2 nci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye IBüyük IMillet iMeclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maden Yasasının devlet hakkı 

ile ilgili 14 üncü maddesinin 2 nci paragrafının aşağı
da belirtildiği sekilide yer almasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla, 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşları. 
Çıkardığı cevheri saltan veya kendi fabrikasında 

hammade - girdi - olarak kullanan şirketler için, dev
let hakkına esas olacak değer, bilançoda maliyetin 
asgarî yüzde 30'u kadar brüt kâr kabul edilerek 
hesaplanır. 

'BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılmıyoruz efendim, 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi konuştu, değil mi efendim? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, yüce 

Meclis© bir şey söylemek istiyorum: Kendi fabrika
sında kullandığı cevherin yüzde 30'unu asgarî brüt 
kâr kabul ediyor da kanun, satan için «Kaçırdığın 
kadarını kaçır» diyor; böyle kanun olur mu? 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUOİ TÜREL (Antalya) — Efendim, bunları Bütçe 
Komisyonunda ariz amik konuşmuştuk. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

3 ünoü önergeyi okutuyorum efendim. 
CAHİT TUTUM (Bahkesir) — Sorular ne zaman 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sorular madde üzerinde, önerge 

üzerinde soru olmaz. (ANAP ve HP sıralarından gü
rültüler) 

Lütfen dinleyelim efendim, lütfen. 

14 ünoü maddenin birinci fıkrasındaki, «Yıllık 
brüt kârının» yerine «Yıllık sâ tış tutarının en çok 
yüzde 5'i ibaresinin konmasını ve üçüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Devlet hakkının ve fon iştirak payının tahakkuk 
ve tahsiline ve maden cinslerine göre nispetlerine ait 
hususlar, yönetmelikle 'belirlenir. 

Saygılarımızla 
Denizli Milletvekili İsmail Şenıgün ve arkadaşları 
'BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 

katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi söz istiyor mu? 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Evet, söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; şu andaki konuşmam, 
sanıyorum benden ziyade Sayın Maliye ve Gümrük 
Bakanını ilgilendirir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl devlet hakkı ola
rak 3 milyar lira tahsilatta bulunulmuştur. Eğer» 
önergemiz yüoe kurulun tasvibine mazhar olmazsa, 
çdk büyük bir ihtimalle bu 3 milyar lira, devlet 
hazinesine bu Kanun çıktıktan sonraki yıl içinde çok 
daha azalmış olarak girecektir. Neden? Değerli ar
kadaşlarım, getirilmeye çalışılan maddede; bugüne 
kadar, eski daha doğrusu yürürlükte olan kanuna 
göre «imrariye» denilen çıkış müsaadeleri üzerinden 
vergi alınmaktaydı. Adam, «Bu yıl 20 bin ton maden 
çıkaracağım, 20 bin' ton madenin ortalama fiyatı beli, 
'bunun yüzde 2'si, 3'ü devlete, devlet hakkı olarak 
gidecek» diyordu, eğer herhangi bir suiistimal ya
parsa, imrariye hakkı da elinden alınıyordu. 

Şimdiki tasarıda mesele müessesenin, işletmenin 
'kârına bırakılmaktadır. Kâr dediğiniz nedir, kâr nasü 
hesaplanır, bir müessese kârda mıdır, değil midir? 

Sayım Başkan, değerli arkadaşlarım; bunun için de, 
t>u getirilen maddede bir hüküm var, deniliyor ki, 
«Bir yönetmelik düzenlenecek, bilanço da bu yönetme
liğe uygun olarak hazırlanacak ve sonuçta ortaya çı
kacak olan kâr üzerimden devlet hakkı alınacak.» 

Değerli arkadaşlarım, Vergi Usul Kanununun 
maddelerinde de vardır, bilançoların nasıl düzenlene-
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ceği gösterilir; fakat yıllardan beri Türkiye'de ortada 
olan bir gerçek de vardır, bilançonun nasıl düzenle
neceği gösterilmekle beraber bir müessesenin ortaya 
koyduğu kâr, bir başka kişi tarafından incelendiği tak
dirde, devamlı olarak değişik şekilde ortaya çıkarıl
mıştır. 

IŞimdi ne olacak? (Hüsnüniyetsiz bir madenci iste
diği takdirde çıkardığı malı, belki de sadece ve sa
dece 'hiç üzerine kâr koymadan, maliyeti üzerinden 
ve batta hatta zararı üzerinden bir 'başka firmaya, 
bir naylon firmaya satabilecektir ve yıl sonunda, ya
ni mart sonunda madencinin hiçbir kârı ortada ol
mayacaktır, dolayısıyla Anayasanın amir hükmü 
uyarınca, devletin alması lazım gelen devlet hakkın
dan 'Hazine mahrum kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bundan önceki kanun basit 
ve pratik bir çare getirmiş; İmrariye üzerinden, çı
kış müsaadesi üzerinden devlet hakkı alınır» diyor. 
Bunun ötesinde bir misal daha arz ediyorum; Petrol 
Kanunu (birkaç, yıl önce yeniden düzenlendi ve bu 
yeniden düzenlemede şimdiki Sayın Başbakanın görüş
lerinin büyük önemi vardı. Petrol Kanunu yeniden 
düzenlendi, orada da devlet hakkı, çıkartılan pet
rolün 1/8'i, yüzde 1'2,5'u olarak tespit edildi. Bizim 
Petrol Kanunumuz dünyanın en liberal petrol ka
nunlarından birisidir, işleticiye en çok hak tanıyan 
kanunlardan bir tanesidir. Bununla beraber bu ka
nunumuzda, çıkartılan petrolün yüzde 12,5'unun ma-
len ya da nakten Hazineye gideceği açık olarak or
taya konmuştur. İşte çok açık ve bariz bir misal. Biz 
şimdi ne yapıyoruz; petrolcüye diyeceğiz ki, arkadaş 
senin yıl sonu bilançona bakacağım kârın varsa dev
let 'hakkı alacağım; Petrol Kanununda ise, çıkarttığın-
petrolün 1/8'i Hazinenindir denmiş, İşte şimdi getir
diğimiz değişiklik Önergesi de aynı manadadır. 

©eğerli arkadaşlarım, rica ediyorum sizlerden, şu 
sıralarda güç durumda bulunan Hazinenin, ihtiyacı 
hiç bitmeyecek olan Hazinenin yüzde 5'e kadar va
rabilecek bir devlet hakkından mahrum olmamasını 
ve ihtiyacı olan geliri, hiç olmazsa madenler konu
sunda her yıl müstakar olarak sağlayabilmesi için 
satış tutarları üzerinden (kâr üzerinden değil, satış1 

tutarları üzerinden) Hazine payının alınmasının ye
rinde olacağını, hakkaniyet üzere olacağını, basit ola
cağını ve pratik olacağını ifade ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, süreniz doldu efen
dim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bağlıyorum 
Saym Başkanım. 

Bir nokta daha; Katma Değer Vergisi uygulan
maktadır. Katma Değer Vergisi dolayısıyla satış tu
tarları üzerinden alınacak devlet hissesinin de daha 
kolay tespit edilebileceğini ve sağlanabileceğini zan
nediyoruz. 

O nedenle kâr meselesini kesinlikle reddediyoruz, 
ifade etmeye çalıştık ve önergemizin tasvip bulma
sını, her şeyden önce Hazine adına rica ediyoruz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
önergeye hükümet ve komisyon katılmıyor, öner

geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... 

Lütfen efendim ellerinizi kaldırın, sayamıyoruz, 
lütfen. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 10 kere sayılmazı 
ki, kaç defa sayacaksınız? (HP sıralarından, sıra ka-
paklarnıa vurmalar ve gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Divan 
Üyesinin sayımı ile, benim sayımım arasında fark 
var efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Siz başka adam
lar mı buluyorsunuz? Başkalarını getirin. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben de sayıyorum, 
kendileri de sayıyor arkadaşımız da sayıyor. Lütfen 
efendim, lütfen. Tekrar oylama yapacağım efendim. 
(Gürültüler) 

Ayağa kalkmak suretiyle tekrar oylama yapıla
caktır efendim. '(Gürültüler) Divan üyelerinin sayımı 
arasında fark olduğundan ayağa kalkmak suretiyle 
yeniden sayım yapılacaktır. (Gürültüler) 

Lütfen efendim, lütfen. 
önergeyi kabul edenler ayağa kalksınlar. 

ABDULLAH ÇAKIRBFE (Manisa) — Talimatı 
onlardan alıyorsun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yoklama istiyoruz. (HP sıralarından 15 üye ayağa 
kalktı) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, önergeyi 
kabul edenler ayağa kalksınlar efendim. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bunu siz yapmayın lütfen. Size olan 
güvenimizi sarsmayınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen. 
önergeyi kabul edenler ayağa kalksın efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Yoklama istiyoruz '(HP sıralarından gürültüler «Yok
lama istiyoruz» sesleri) Oylamadan önce yoklama 
istiyoruz* 
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BAŞKAN — Efendim, önergelerin oylanması işa
ret oyuna 'başvurulmak suretiyle yapılır, önergeyi 
oylayalım, sonra sırası geldiği zaman yaparsınız efen
dim. (HP sıralarından «•Yoklama, yoklama» sesleri) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Oylamaya geçmeden evvel, ikinci oylamaya geçme
den evvel yoklama istedik. 

BAŞKAN — Oylamayı yapıyoruz efendim. Oy
lamaya geçtikten sonra yapıldı efendim. 

Lütfen müsaade edin, lütfen, rica ediyorum efen
dim, 

ONURAL ŞEREF BÖZKURT (Çanakkale) — 
ikinci oylamaya geçtiğiniz sırada yoklama istendi. 

'M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Sa-< 
yın Başkan, siz yapmayın bunu, siz yapmayın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ONURAL ŞEREF BÖZKURT (Çanakkale) — 

Vebal altına giriyorsunuz, vebal. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, >bu 

kanun Anayasa Mahkemesinden dönecek bir kanun. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin sayalım. Sa

yamıyoruz, lütfen müsaade edin efendim. (Gürültü
ler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yoklama istedik, 
itimadımızı kaybettiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yok
lama istedik, lütfen. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
oylamaya geçmeden evvel yoklama istedik. İçtüzüğe 
göre bu mümkün mü, lütfen? 

BAŞKAN — Yoklamayı sırası geldiği zaman ya
pacağız. önergeyi oylayalım, daha sonra yoklama iste
me hakkınız doğacak, o zaman yapacağız efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Oylamaya geç
meden önce yoklama istedik Sayın Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si
ze güvenimiz var, bu güvenimizi sarsmayın lütfen. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Yok
lama istiyoruz, yoklama. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçilmeden ön
ce yoklama isteme hakkınız var. Ancak, biz oylama
yı yaptık. Oylama sonuçlarında Divan üyeleri ara
sında ihtilaf olduğundan, tekrar oylamaya devam 
ediyoruz efendim. Daha sonra istersiniz. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Başkan, 
bu yaptığınız değer mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen, lütfen aya
ğa kalkın sayalım, sayma imkânımız yok bu durum- j 
da. Lütfen efendim, oy sahipleri lütfen ayağa kalk- i 
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sın efendim, önergeyi kabul edenler lütfen ayağa 
kalksın efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Oylamayı yapma
dan önce yoklama yapın Sayın Başkan. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Za
ten yoklamanın sırası gelmişti. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, yoklamayı daha 
sonra yapacağız efendim, lütfen önergeyi oylayalım 
daha sonra yapacağız efendim. 

Şimdi bu aşamada içtüzüğe uymuyor yoklama 
isteğiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yoklamayı, oylamaya geçmeden önce istedik. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylayalım, mad
deyi oylarken istediğiniz yoklamayı yapacağız. Lüt
fen müsaade buyurun İçtüzüğe uygun hareket edelim. 

ONURAL ŞEREF BÖZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, bana izin verir misiniz? Biz yoklamayı 
şimdi istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeyi ka
bul edenler lütfen ayağa kalksın, sayıyoruz efendim. 
Sayım yapıyoruz lütfen. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Ba
kın geldiler, korkmayın Sayın Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yoklama istiyoruz, yoklama. (HP ve MDP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, ayağa kalkmayanları sa
yıya dahil etmeyeceğiz, lütfen, rica ediyorum. 

ONURAL ŞEREF BÖZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, bana izin verir misiniz? 

BAŞKAN — O zaman da eksik çıkacak. 
ONURAL ŞEREF BÖZKURT (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, ikinci oylamaya geçmiş olmanız dahi 
(ki, biz o sırada yoklama istedik) yine oylamadır ve 
yoklama yapmanız lazım. 

BAŞKAN — Değil efendim, değil. Uygulama 
böyledir efendim, oylamaya geçtikten sonra bu istek 
yapılmaz. Sayın Bozkurt, hemen arkadan maddenin 
oylanması var, o zaman yapacaksınız efendim, lüt
fen, lütfen. Bu durumda, sırada oturanları önergeye 
katılmıyor kabul edeceğim: lütfen ayağa kalkın efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yoklamayı oylamaya geçmeden istedik biz. 

BAŞKAN — Hayır, geçmeden istemediniz Sayın 
Bayezit. Sayın Bozkurt da şimdi ifade ettiler, oylama
ya geçtikten sonra istediler efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, mensup olduğunuz siyasî partinin görüş-
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leri aleyhine bir oylama sonucu alınca, tekrar oyla
nmaya geçtiniz; taraf tutuyorsunuz ve bu nedenle baş
kanlık yapamazsınız, protesto ediyoruz. (HP sırala
rından, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, aleyhe oylama duru
mu olmasın efendim, lütfen yerinize oturunuz efen
dim. (Gürültüler) 

Ayağa kalkmak suretiyle oylama yapılıyor. Ayağa 
kalkmayanları katılmıyor sayacağım efendim. 

önergeyi kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksın
lar efendim... (Gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan sa
lonu terk ediyoruz, vebali de sizin olur; itimadımızı 
kaybettiniz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Si
zi vebalinizle baş başa bırakıyoruz. (ANAP ve HP 
sıralarından karşılıklı gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Size itimadımızı 
kaybettik, siz bulunduğunuz sürece de salona girme

yeceğiz ve sizi vebalinizle baş başa bırakıyoruz (HP 
milletvekilleri Genel Kurulu terk etmeye başladılar) 

BAŞKAN — önerge ka,bul edilmemiştir efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Tarafsızlığınızı ko

ruyunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum, lütfen okuyu

nuz efendim. 
KATIP ÜYE CÜNEYT CANVER (Adana) — 

Deminki oylamada 11 fark vardı; Başkanlık Divanın
dan istifa ediyorum. (HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) (Kâtip Üye Cüneyt Canver Divanı terk 
etti) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Devletin hakkını heba ediyorsunuz, siz de istifa edin. 
(HP ve MDP milletvekilleri Genel Kurulu terk et
tiler) 

BAŞKAN — Birleşime 17.10'da toplanmak üzere 
15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.55 

• • • « 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekiü Ledin Barlacs 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Cemal özbülen (Kırkrareîi) 

BAŞKAN — 104 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/662) (S. Sayısı : 319) (Devam) 

iBAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerlden devam 
ddıiyoruz, 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 14 ünoü madde kabul ediltmiiş-

15 inci maidd'eyi okutuyorum : 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Yeni Divan 
hayırlı olsun; çok güzel yakışıyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNIAKUAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, Divana ha
karet ediyor, 

(İhbar ve buluculuk hakkı 

MADDE 15. — Reşit her Türk vatandaşının da
ha evvel tespit edilmemiş bir maden zuhurunu yü
rürlükte bulunan bir arama ve ön işletime ruhsat sa
hasında olmamak üzere cins, yer ve ebadı ile birlik
te ilgili daireye bildirmesi ile ihlbar hakkı doğar. 

Ruhsat sahibi, arama, ön işletme ruhsatları süre
lerinde faaliyet raporu ile zuhurunu bildirdiği ma
denlerin de bulucusu sayılır. 
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llhlbar ve buluculuk hakkı ile ilgili işlemler yönet
melikte b e l i r » , 

İhbar ve buluculuk hakkı mevcut sahalarda o 
madenler için ön işletmeye ve/veya işletmeye • geçil
diği andan itibaren yıllık İşletme brüt bilanço kârı
nın % VI İhbar, % 21si buluculuk hakkı olarak her 
yıl Mart ayının sion günü akşamına kadar ruhsat sa
hibi tarafından ilgili daireye yatırılır. Süresi içinde 
yatırılmayan ihbar veya buluculuk hakkı tutarları 
ruhsat teminatlarından kösilerek ilgili daire tarafın
dan hak Sahibine ödenir. 

(Aynı yılın son günü akşamına kadar ihbar veya 
(buluculuk hakkı ile ilgili alaca'Mar, hak sahibince 
miüöbir bir sebebe dayanmaksızın alınmadığı takdir
de Madencilik Fonuna irad kaydedilir., 

IBAŞKİAN — 15 inci madde üzerinde siöz isteyen?.. 
Yok, 

ıî5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul 
edilmiştir. 

İ16-ncı maddeyi okutuyorum : 
ilik müracaat arama ruhsatı 
IMAiDDE 16. — Madenler arama ruhsatı ile ara

nır. Mermer için 250 hektara kadar, göl sularının 
İhtiva ettiği madenler için 2.000 hektara kadar ayrı 
ayrı diğer bütün madenler için ise alan sınırlaması 
olmaksızın ve maden ismi belİrtmeksizin tek ruhsat 
verilir. 

IMüracaatlarda öncelik hakkı esastır. Müracaat il
gili daireye veya valiliklere 1/25 000 ölçekli harita
larda koordinatları verilen noktalarla sınırlandırılmış 
alanlar için yapılır. Talep edilen sahanın müsait olup 
olmadığı müracaatçıya bildirilir ve 15 gün süre ile 
saha müracaatçı adına kapalı tutulur. Süresi sonuna 
kadar gerekli işlemleri tamamlanmayan müracaatlar 
iptal edilir. 

Arama veya ön işletme ruhsatlı veya geçici ola
rak kapatılmış sahalarda da o sahaya tekabül eden 
teminatın beşte biri rezervasyon ücreti olarak maden
cilik fonuna yatırıldığı takdirde rezervasyon yaptı
rılabilir. Saha herhangi bir sebeple açıldığında rezer
vasyon sırasına göre arama ruhsatı müracaat hakkı 
doğar. 

İşlemleri tamamlanan, harç ve teminatları yatırıl
mış müracaatlara arama ruhsatı verilir. 

|Bu maddeye göre yapılacak müracaatların ve iş
lemlerle «arama ruhsatının veriliş şekli yönetmelikte 
belirtilir. 

JBAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

,16 ncı madde ile ilgili önergeler var, geliş sırasına 
göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 319 sıra sayılı Maden Kanu

nunun 16 ncı maddesinin 3 üncü paragrafının aşa
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz1 

Salbri Irmak Enver özcan 
Konya Tokat 

Osman Bsgin Tipi Salih Alcan 
Aydın Tekirdağ 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

(Madde 16. — (Paragraf 3) 
Arama veya ön işletme ruhsatlı veya geçici ola

rak kapatılmış sahalarda rezervasyon yaptırılabilir. 
Saha herhangi bir sebeple açıldığında eğer başka 
müracaat yoksa, rezervasyon sahibine arama ruhsatı 
müracaat hakkı doğar. Aynı sahaya birden fazla 
rezervasyon varsa, müracaatçılardan ilgili dairede anın
da açık artırma şeklinde Madencilik Fonuna en faz
la parayı bağışlayana ruhsat verilir. 

1BAŞK1AN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 

Yülksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Tasarısının 16 ncı 

maddesinin 3 üncü fıkrasının metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Tülay Öney Ayhan Fırat 
İstanbul Malatya 

Feridun Şakir Öğünç Ahmet Sırrı Özbek 
İstanbul Adıyaman 

!M. Turan IBayeZit 
Kahramanmaraş: 

(BAŞKAN — 3 üncü önergeyi okutuyorum... 
(ANAP sıralarından «önerge sahipleri burada yok» 
sesleri) 

Efendim, önerge sahiplerinin bulunması gerek
miyor; içtüzük gereğince biz önergeleri okutuyoruz. 
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Sayın Başkanlığa 
Öönüşütaıek'te olan 319 sıra sayılı Maden Kanu

nu Tasarısının 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Ayhan Fıra't 
IMalaitya 

Ömer Kuışhan 
Kar* 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Cüneyt Canıver 
Adana 

iMadde 16. — Mâdenler arama ruhsatı ile ara
nıl. Mermer için 250 hektara kadar, göl sularının 
Mi'va ettiği madenler ile diğer bütün madenler için 
ruhsat, alanı 2000 'hektarı geçemez. Bu alan için de 
maden ismi belirtilmeksizin tek ruhsat verilir. 

(BAŞKAN — 4 ündü önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Go'r%ü!imiekte olan Maden Yasasının 16 ncı mad

desinin 2 nci paragrafının birinci cümlesi «Müracaat
larda öncelik hakkı esastır» cümlesi yerine «Müraca
atlarda öncelik hakkı esastır, ancak MTAtya öncelik 
verilir.» cümlesinin konmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ayhan Fırat 
'Malatya 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

M. Turan IBayezli't 
Kahramanmaraş 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Cevdet Karslı 
Giresun 

(BAŞKAN — 5 inci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülnaekte olan 319 sıra sayılı Maden Kanu

nu Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul 
edilen metninin «tik müracaat arama ruhsatı» başlık
lı 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası : 

Bu metnin 17, 22 v,e geçici 1 inci maddesi de ka
bul edilen prensiplerine aykırı olması ve rezervas
yon enflasyonu yaratarak bir taraftan yürürlükte bu
lunan hakları takyit edici mahiyette olması ve diğer 

taraftan da spekülasyona meydan verebileceği ihtima
line binaen madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Mustafa Çorapçıoğluı 
'Balıkesir 

H. Sabri Keskin 
(Kastamonu 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Abdurrahman Dem'irtaş 
Hatay 

BAŞKAN — 6 ncı önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 16 ncı maddesinin 2 nci paragrafinin 
«Talep edilen sahanın müsait olup olmadığı müra
caatçıya bildirilir» ibaresinden sonraki kısmının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini : . 

(«Sahanın müsait olan kısmına madde 13'e göre 
hesaplanacak teminat tutarının onda biri kadarı re
zervasyon ücreti olarak madencilik fonuna yatırıl
dığı takdirde, saha müracaatçı adına 15 gün süre ile 
kapalı tutulur. Süresi sonuna kadar gerekli işlemleri 
tamamlanmayan müracaatlar iptal edilir» Ve 3 üncü 
paragrafın tamamıyla kaldırılmasını arz ederim. 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

•Hayrettin Elmas 
(İstanbul 

ismail 'Dayı 
Balıkesir 

Metin Balıbey 
Afyon 

Necip Oğuzhan Artulkoğlu 
Burdur 

(Gerekçe : 
Arama ruhsatı sahibi 3 üncü paragrafta belirtilen 

rezervasyon dolayısıyla sahayı yakınlarına rezervas
yon yaptırarak uzun süre bir aile şirketinde arama 
ruhsatının 30 ayda bir sadece ait olduğu şahsın adı 
değişerek atıl ve kapalı tutulmasına sebep olabilir. Ay
rıca rezervasyon olayının istismarının önlenmesi ama
cıyla yürürlükte olan sahalardaki rezervasyonun kal
dırılması uygun görülmüştür. 

MUSTAFA ÇORAPÇJOÖLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, biraz önce okunan benim imzamı havi 
önergeyi geri alıyorum. Çünkü Sayın Ekici'n'in öner
gesi aşağı yukarı maksadı hâsıl etmiştir. O nedenle 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge sizin mi efendim? 
(MUSTAFA ÇORAPÇIOÖLU (Balıkesir) — Öner

gede 1 inci imza bana aittir. Sayın Başkan; önerge 
benimdir. Geri alıyorum önergeyi. 
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BAŞKAN — Tamam efendim; o önerge çıkarıl
mıştır. 

Aykırılığına göre önergeleri tekrar okutup işleme 
talbi tutacağız efendim. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 16 ncı maddesinin 2 nci paragrafının 

«TTalep edilen safhanın müsa'it olup olmadiğı müracaat
çıya bildirilir» ibaresinden sonraki kısmının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini : 

«Sahanın müsait olan kısmına madde 13'e göre 
hesaplanacak teminat tutarının onda biri kadarı rezer
vasyon ücreti olarak madencilik fonuna yatırıldığı 
'takdirde, saha müracaatçı adına 15 gün süre ile ka
palı tutulur. Süresi sonuna kadar gerekli işlemleri ta
mamlanmayan müracaatlar iptal edilir.» 

!Ve 3 üncü paragrafın tamamıyla kaldırılmasını arz 
ederim-

Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve arkadaşları 
(BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu efendimi? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz efen
dim, 

EINİBRJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor, 

önerigeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Tülay öney ve arkadaşlarının aynı mahiyetteki 
önergelerini de bu nedenle işleme koymuyoruz. 

Sabri Irmak ve arkadaşlarının önergesini de aynı 
nedenle işleme talbi tutnıuyoruz. 

(Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 319 sıra sayılı Maden Kanu
nu Tasarısının 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve ar
kadaşları 

ıMadde 16. — Madenler arama ruhsatı ile aranır. 
Mermer için 250 hektara kadar, göl sularının ihtiva 
ettiği madenler ile diğer butlun madenler için ruhsat 
alanı 2 bin hektarı geçemez. Bu alan için maden is
mi belirtilmeksizin tek ruhsat verilir. 

IBAlŞKAN — önefgeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

ENERJİ VE TABİ! KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyor. 

Önerge sahipleri konuşmak isterler mi? 
önerge sahibi yok efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
IDiğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Yasasının 16 ncı mad

desinin ikinci paragrafı birinci cümlesi «Müracaatlar
da öncelik hakkı esastır.» cümlesi yerine «Müracaat
larda öncelik hakkı esastır, ancak MTA'ya öncelik 
verilir» cümlesinin konmasını arz ederim. 

Saygılarımızla. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşları 
, IBAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka

tılıyor mu? 
.ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDÎ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METtN EMİROĞLU (Malatya) — Bizde katılmıyo
ruz efendim. 

(BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmamaktadır.! 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Kalbul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Kabul edilen önerge muvacehesinde 16 ncı madde
nin ikinci fıkrasını tekrar okutuyorum : 

ilik müracaat arama ruhsatı 
MADDE 16. — Madenler arama ruhsatı ile'ara

nır. Mermer için 250 hektara kadar, göl sularının ih
tiva e)t!tiği mâdenler için 2.000 hektara kadar ayrı ayrı 
diğer bütün madenler için ise alan sınırlaması olmak
sızın ve maden ismi belirtmeksizin tek ruhsat veri-
İİT. 

Müracaatlarda öncelik hakkı esastır. Müracaat il
gili daireye veya valiliklere 1/25 000 ölçekli harita
larda koordinatları verilen noktalarla sınırlandırıl
mış alanlar için yapılır. Talep edilen sahanın müsait 
olup olmadığı müracaatçıya bildirilir. Sahanın müsait 
olan kısmına madde 13'e göre hesaplanacak teminat 
tutarının onda biri kadarı rezervasyon ücreti olarak 
madencilik fonuna yatırıldığı takdirde, saha müraca
atçı adına 15 gün süre ile kapalı tutulur. Süresi so
nuna kadar gerekli işlemleri tamamlanmayan müra
caatlar iptal edilir. 
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(BAŞKAN — İkinci fıkra bu haliyle tamam mı 
efendim? 

ıPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Tamam efen
din^ 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAIKIİAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Tamam efendim. 

(BAŞKAN — Komisyon ve hükümet «tamam» di-
ypî. 

16 ncı maddenin diğer fıkralarını aynen ikinci fık
rasını kalbul edilen önerge doğrultusunda, şimdi okun
duğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kafbul edenler... 
Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Arama faaliyeti dönemleri 
(MADDE 17. — Arama ruhsatı 8*er aylık 3 arama 

dönemi ve 6 aylık proje hazırlık dönemi olmak üze
re toplam 30 aydır. Bu süre uzatılamaz. 

Her arama faaliyet dönemi son günü akşamına 
kadar ruhsat sahlb'i en az bir jeoloji ve bir maden 
mühendisi tarafından hazırlanan arama faaliyet rapor
larını, eğer ön işletime ruhsatı takibinde bulunacak 
ise en az bir maden mühendisi tarafından hazırla
nan ön işletme projesini işletme ruhsatı talebinde bu
lunacak ise en az bir maden mühendisi tarafından 
hazırlanan işletme projesini ilgili daireye vermek zo
rundadır. 

Faaliyet raporları veya projeler süresi içinde ve
rildiği takdirde teminatın 1/4'i ruhsat sahibine iade 
edilir. Süre sonumda rapor veya projeler verilmediği 
takdirde o döneme alt teminat Madencilik Fonuna 
irat kaydedilir. 

İşletime ve işletme ruhsatı talebinde bulunulabil-
mesi için arama ruhsat süresi son günü akşamına ka
dar bütün arama faaliyet raporlarının teslim edilmiş 
olması gerekir. 

IŞ/artları yerine getirilmeyen arama ruhsatları, sü
releri sonunda feshedilir ve saha otomatik olarak ye
ni aramalara açıür^ 

Faaliyet raporlarının ön işletimle projesinin, işlet
me projesinin ne şekilde tanzim edileceği ve ihtiva 
edeceği hususlar yönetmelikte belirtilir. 

(BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

!17 nci madde ile ilgili 2 önerge var, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısının 17 

nci maddesinin beşinci fıkrasının birinci satırında yer 

alan «Arama ruhsatları» ibaresinden sonra parantez 
içinde «Kamu kuruluşlarına ait alanlar hariç» ibare
sinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tuttum 
JBalıkesir 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Feridun Şakır 'öğünç 
Manbul 

Tülay Öney 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Hasan Altaıy 
Samsun 

(Muhittin Yıldırım 
Edirne 

(BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 3119 sıra sayılı Maden Ka

nunu Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul 
edilen metninde 17 nci madde olarak yazılı bulunan 
maddenin sondan bir evvelki fıkrasının aşağıda yazık 
Ibulunduğu şekilde değiştirilmesini arz ve .teklif ederiz. 

Mustafa Çorapçı/oğlu 
(Balıkesir 

M. Sabri Keskin 
(Kastamonu 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Abdurrahman JDemirtaş 
Hatay 

(Teklif edileni şekil : 
^Şartları yerine getirilmeyen arama ruhsatları 

süreleri sonunda feshedilir ve bu sahaların Bakanlıkça 
onaylanmış listeleri bir ay süre ile ilgili dairede ası
larak bütün madencilere açık tutulduktan sonra ara
malara açılır.» 

Gerekçe : 
Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul etmiş oldu

ğu metinde «Şartları yerine getirilmeyen arama ruh
satları, süreleri sonunda feshedilir ve saha otomatik 
olarak yeni aramalara açılır» denilmektedir. Ruhsatı 
feshedilen sahanın otomatik olarak yeni aramalara 
'açılması pek çok kişi ve kuruluşun bundan haberdar 
olması ihtimalini kuvvetle ortaya çıkaracağından, 
tialepler arasındaki fırsat eşitliğinin zedelenmesine yol 
açacaktır. Bu itibarla bu sahaların yeni aramalara 
açıldığının resmî ve özel bütün madencilerin haberdar 
olmasını temin bakımından fıkranın arz edildiği şe
kilde değiştirilmesi uygun olacağı kanaatıyla bu de
ğişiklik önergesi verilmiştir. 
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IBAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte 'bulunan 3119 sıra sayılı Maden Ka

nunu tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul 
edilen metninde 17 nci madde olarak yazılı bulunan 
ma'dldenin sondan bir evvelki Merasının aşağıdaki ya
zılı bulün'duğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

IBalikesir Milletvekili Mustafa Çörapciöğlu ve ar
kadaşları 

Teklif ©dilen şekil : 
Şartları yerine getirilmeyen arama ruhsatları sü

releri sonunda fesheidilir ve bu sahaların bakanlıkça 
onaylanmış listeleri bir aıy süre ile ilgili dairede ası
larak bütün madencilere açık tutulduktan sonra ara
malara açılır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendini. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) ,— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılmıyorlar. 

(önerge sahipleri konuşmak isterler mi? 
Önerge sahipleri yoklar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 'Maden Kanunu tasarısının 

17 nci maddesinin 5 inci fıkrasının 1 inci satırında 
yer alan «Arama ruhsatları» İbaresinden sonra pa-
parantez içinde «Kamu kuruluşlarına ait olanlar hariç» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

'Balıkesir Milletvekili 
Cahili Tutum ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı? 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

'DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

ıBAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılmıyorlar. 

(önerge sahibi? Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

17 ııci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 17 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Iı8 inci maddeyi okutuyorum : 
Aramanın sınırları 
MADDE 18. — Arama ruhsat sahibi, arama faa

liyetinin teknik gereklerini yerine getirebilmek için 
çevresindeki ruhsat sahalarında, saha veya işletmeye 
zarar vermeyecek şekilde prospeksiyon yapabilir. Ara
ma ruhsat sahibinin, prospeksiyon yaptığı işletme 
ruhsat sahalarında daha evvel kayıtlara geçmemiş 
bir maden varlığının tespitinde 15 inci madde hü
kümlerine göre sadece ihbar hakkı doğar, 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

J8 inci maddie ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum d 

Türkiye Büyük Millet! Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 319 sıra sayılı Maden Kanu

nu tasarısının 18 inci maddesine ikinci fıkra olarak 
aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

, Eşref Akıncı Osman Bahadır 
Ankara Trabzon 

Feriff Melen Ali Bbzer 
Van Ankara 

Haydar Koyuncu Ertağrul Gökgün 
Konya " Aydın 

Vecîhi Akın 
Konya 

MADDE 18. — (İkinci fıkra) : 
«Arama ruhsatı verilen sahalar bitişiğindeki düş

müş taksirli sahalar hakkında halen bu sahanın et
rafındaki yerlerde ruhsat sahibi olanların bu taksirli 
saha için başvurularında kendilerine öncelik tanınır.» 

Gerekçe : 
Bu değişiklikle sahada bütünlük ve işletmede ikti-' 

sadîlik kazanılacaktır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EIMIROÖLU '(Malatya) — Katılmıyoruz. 

DEVLET ıBAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

— 85 — 



T. B. M. M. B : 104 

BAŞKAN ,— önerge sahibi? Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir, 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 18 inci 
maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 18 inci madde 
kabul edilmiştir^ 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
ön işletme ruhsatı 
MADDE 19. — Arama ruhsat sahibi arama ve 

rezerv tespit çalışmalarının olumlu bir gelişme gös
terdiğini, arama ve diğer faaliyetlere bir süre daha 
devam edilmesi ile daha büyük işletme veya tesis 
kurma imkânlarının doğabileceğini beyanla ön işlet
me projesi vererek ön işletme ruhsatı talebinde bu
lunabilir. 

İşletmelerini tamamlayan arama ruhsat sahibi ön 
işletme ruhsatı almaya hak kazanır. 

Ön işletme ruhsatı için müracat işlemleri, ön iş
letme projesinin ne şekilde tanzim edileceği yönet
melikle düzenlenir. 

'BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edil
miştir. 

Sayın basın mensupları, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığından izin alınmadan fesim çekil
mesi yasaktır. Böyle bir talebiniz de olmadı zaten; 
lütfen efendim. 

,20 nci maddeyi okutuyorum : 
ön işletme faaliyeti 
MADDE 20. — ön işletme ruhsat süresi üç yıl

dır. Bu süre uzatılamaz, ön işletme faaliyet rapor
larının ruhsat verildiği tarihten itibaren azamî birer 
yıl ara ile ilgili daireye teslim edilmiş olması gerekir. 
Teslim edilen faaliyet raporları ile teminatların 1/3'ü 
iade olunur. Aksi takdirde Madencilik Fonuna irad 
kaydedilir. 

ön işletme faaliyet raporlarının ne şekilde tanzim 
edileceği yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

'20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edil
miştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Arama ve ön işletme dönemlerinde cevher istih

racı 
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MADDE 21. — Arama ve ön işletme ruhsat sü
resi boyunca ruhsat sahibi faaliyet raporlarıyla tespit 
edilen görünür rezervin 1/10'una kadar cevheri istih
raç edip satabilir. Fazlası tespit edildiği takdirde 12 
nci madde hükümleri uygulanır. Cevher istihracı bir 
maden mühendisi nezaretinde yapılır. 

(BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok, 

'21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edil
miştir. 

2'2 nci maddeyi okutuyorum : 
Sahaların yeni aramalara açılması 
MADDE 22. — Arama ruhsat süresi sonuna ka

dar ruhsat sahibi faaliyet raporları ile işletilmeye 
elverişli cevher bulamadığını bildirmiş veya ruhsatın 
herhangi bir döneminde kendiliğinden sahayı terk et
miş veya ön işletme veya işletme talebinde bulunma
mış ise, saha, arama süresinin hitamında otomatik 
olarak yeni aramalara açılır. 

Yeni aramalara açılan sahaya aynı anda birden 
fazla müracaat olursa şahıslardan, ilgili dairede anın
da açık artırma şeklinde Madencilik Fonuna en fazla 
parayı bağışlayana ruhsat verilir. 

'BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok; 

22 nci madde ile ilgili önergeler var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Milleti Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 319 sıra sayılı Maden Kanu
nu Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul 
edilen metninde 22 nci madde olarak yazılı bulunan 
hükmün birinci fıkrasının sondan bir evvelki satırı
nın «'hitamında» tabirinden sonra, «Bu sahalara ait 
bakanlıkça onaylanmış listeler bir ay süre ile ilgili 
dairede asılarak bütün madencilere açık tutulduktan 
sonra, aramalara açıllır.» şeklinde değiştirilmesini arz' 
ve teklif ederiz. 

Mustafa Çorapçıoğlu Feyzullah Yıldırır 
Balıkesir» Gaziantep 

IH. Sabril Keskin Abdurrahman Demirtaş 
Kastamonu Hatay 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Gerekçe :( 
Bahsi geçen sahaların otomatik olarak yeni ara

malara açılması, bundan bütün madencilerin haber
dar olamama ihtimalini kuvvetle yaratacağından, res-

, mî ve özel bütün madenciler arasında fırsat eşitliği 
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yaratması bakımından aramalara açılacak bu kabil 
sahaların değişiklik teklifinde belirtildiği gibi bir ay 
süre ile bütün madencilerin bilgi edinmelerini sağla
yacak şekilde Bakanlıkça onaylanmış üstellerin asılı 
bulunması faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — 2 nci »önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısının 

22 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
aki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahil Tutuma 
'Balikesul 

İsa Vardal 
Zonguldak 

M. Turan Bayezit 
•Kahramanmaraş 

Coşkun Bayram 
Adana 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

«Bu hüküm kamu kurum ve kuruluşlarıma elin
deki sahalar için uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük (Millet! Meclisi Sayım Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 319 sıra Sayılı Maden Ka
nunu Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunca ka
bul edilen «Sahaların yeni aramalara açılması» baş
lıklı 22 nci maddesinin; 

A) Birinci fıkrasındaki «arama» tabirinden son
ra «ve ön işletme ruhsat». 

B) Aynı fıkranın sondan bir evvelki satırındaki 
«arama» tabirinden sonra «ve ön işletme ruhsat» 

Tabirlerinin metne ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Yeni aramalara açılma sadece arama ruhsat sü

resinin sonunda bahis konusu olmayıp ön işletme 
ruhsat süresinin sonununda da bahis konusu oldu
ğundan ve komisyon metninde ön işletme ile alakalı 
bu konu hakkında açıkça hüküm ifade eden bir 
madde bulunmadığından, «ön işletme ruhsatı» tabi
rinin kanuna eklenmesi faydalı görüldüğünden işbu 
değişiklik önergesi verilmiştir. 

Mustafa Çorapçıoiğlu 
'Balıkesir 

H. Sabri Keskin 
Kastamonu 

Feyzuliah Yıldırır 
Gaziantep 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Abdurrahman Demirtaş 
(Hatay 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Tasarının 22 nci maddesinin birinci paragrafında 
sondan bir evvelki satırda «İşletme talebinde bulun
mamış» ibaresinden sonra «veya 17 nci maddesine 
göre ruhsatı feshölunmuş» ibaresinin konulmasını ve 
2 nci paragrafın başına 

«Bu suretle aramalara açılan saha ile ilgili bilgi
ler 60 gün süre ile ilgili daire ve vilayetlerde asıla
rak ilan edilir. Bu süre sonunda sahaya hiç talip 
çıkmaz ise sınırları paftalardan silinerek aramalara 
açılır, tek bir müracaat olursa V6 nci madde hüküm
lerine göre ruhsat hakkı doğar.» şeklinde ilave yapıl
masını, düşen veya fesholan arama ruhsatlarından 
madencilerin haberdar olması, ruhsat verilirken da
ha âdilâne davranılmasını teminen arz ederim. 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

Metin Balıbey 
Afyorikarahisar 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

'MUSTAFA ÇORAPÇIOÖIJU (Balıkesir) — Sa
yın Başkanım, benim 2 tane önergem var bu madde 
hakkında, tik defa okunan önergem, son okunan 
Sayın Ahmet Ekici'nin önergesi ile aym mahiyette 
olduğundan, o önergemden vazgeçiyorum; bir ay sü
re ile açılmasını tazammun eden önerge. 

'BAŞKAN — Peki efendini; birinci önergenizden 
vazgeçiyorsunuz. Teşekkür ederim. 

Önergeleri tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 319 sıra sayılı Maden Kanu
nu Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul 
edilen «Sahaların yeni aramalara açılması» başlıklı 
22 nci maddesinin; 

a) Birinci fıkrasındaki «arama» tabirinden son
ra, «ve ön işletme ruhsat» 

b) Aynı fıkranın sondan bir evvelki satırındaki 
«arama» tabirinden sonra, «ve ön işletme ruhsat» 

Tabirlerinin metne ilavesini arz ve teklif ederiz. 
Balıkesir Milletvekili 'Mustafa Çorapçıoğlu ve ar

kadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 

katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METOT EMÎROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılmıyor. 
Sayın Çorapçıoğlu, konuşmak ister misiniz efen

dim? 
(MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Ge

rekçesini zaten yazdım efendim; gereği yok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısının 

22 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı
daki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bu hüküm kamu kurum ve kuruluşlarının elin
deki sahalar için uygulanmaz. 

Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum! ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahibi? Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 22 nci maddesinin birinci paragrafın

dan sonra bir evvelki satırda «İşletme talebinde bu
lunmamış» ibaresinden sonra «veya 17 nci madde 
hükümlerine göre ruhsatı fesholunmuş» ibaresinin 
konulmasını ve 2 nci paragrafın başına 

«Bu suretle aramalara açılan saha ile ilgili bilgi
ler 60 gün süre ile ilgili daire ve vilayetlerde asıla
rak ilan edilir. Bu süre sonunda sahaya hiç talip çık
maz ise sınırları paftalardan silinerek aramalara açı
lır, tek bir müracaat olursa 16 nci madde hüküm
lerine göre ruhsat hakkı doğar.» şeklinde ilave ya
pılmasını... 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Ekici ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor mu 
efendim. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge ka'bul edilmiştir. 

Bu (önergenin ilavesi ile teşekkül eden maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... 22 nci madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
İşletme ruhsatı için müracaat 
MADDE 23. — Ruhsat sahibinin, arama veya ön 

işletme ruhsat süresi sonuna kadar ilgili daireye mü
racaatı ve istetme ruhsatı talebinde bulunması ile 
işletme ruhsat hakkı doğar. 

'İşletme ruhsatı alınabilmesi için, raporlarla tespit 
edilmiş işletmeye elverişli ekonomik cevherlerin b'ila-
hara gerektiğinde taksire mesnet teşkil edecek şekil
de işletme sınırlarının, işletmeye alınma sıralarının 
ve ilk işletmeye alınacak maden içinde işletme pro
jesinin ilgili daireye verilmesi gerekir. 

İşletme ruhsatı verilmesi ile ilgili işlemler, işlet
me sınırlarının tespit şekli, işletme projesinin nasıl 
hazırlanacağı ve neleri ihtiva edeceği yönetmelikte 
belirtilir. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz iste
yen? Yok. 

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 23 üncü madde kabul edil
miştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
İşletme ruhsat süresi 
MADDE 24. — İşletme ruhsatı süresi on yıldan 

az olamaz. Bu süre, talep üzerine ilgili Daire tarafın
dan maden rezervlerinin kaynak israfına sebep ola
mayacak şekilde aranması, bulunan maden kaynak 
ve damarlarının rasyonel 'bir şekilde işletilmesi için. 
gerekli ve zorunlu yatırımların yapılmış ve tesislerin 
inşa edilmiş olması, tesislerin üretimi seferber ede
cek şekilde çalıştırılmasının sağlanması ve benzeri 
şartların bulunması halinde uzatılabilir. 

Ancak toplam süre altmış yılı geçemez. Süre, ruh
satın verildiği tarihte başlar. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen? Yok. 

24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 24 üncü madde kabul edil
miştir. | 
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25 inci maddeyi okutuyorum : 
fişletme izni 
MADDE 25. — İşletme ruhsat sahibi sahasında 

herhangi bir maden için proje vererek işletme izni 
almadan işletme faaliyetinde bulunamaz. 

tik işletme izni, 23 üncü maddeye göre işletme 
projesinin ilgili daireye tevdii üzerine işletme ruh
satı ile birlikte verilir. Bu iznin veriliş tarihinden iti-
'baren altı ay içerisinde ruhsat sahibi madeni işlet
meye almak zorundadır. Aksi takdirde ruhsat mün
fesih olur. 

İşletme izninin veriliş şekli yönetmelikte belirtilir. 
BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz iste

yeni?» 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — 'Buyurunuz. 
Süreniz 5 dakika efendim, lütfen, riayet edelim. 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan ve 

değerli arkadaşlarım; bu maddeyle getirilmek istenen 
bir hususa açıklık gelmesi bakımından arz etmek is
tediğim bir konu var. 

Bor gibi, alüminyum gibi ve benzeri bazı maden
ler, çıkarıldığı mahalde, biliyorsunuz, yıkanıyor, bir 
işleme tabi tutuluyor. Fakat bu yıkanan sular için bir 
arıtma tesisi, bir havuzlama yapılmadığı takdirde, bu 
suların aktığı mecrada ne balık kalıyor, ne yeşil bir 
yaprak kalıyor; yani tamamen tabiat ölüyor. 

Ben, Balıkesir Milletvekili olarak Bigadiç İlçesin
deki bor madenlerinin 'işletildiği İskele Nahiyesine git
tiğimde, yolun 2 yanındaki aşağı yukarı 10-15 metre 
mesafede ot dahi bitmemiş olduğunu, bu tozun ora
da yaptığı tahribattan dolayı, gördüm. 

Ayrıca Etibank, 7 milyarlık ve 20 milyarlık 2 bü
yük projesi olduğu halde, bugüne kadar arıtma su
ları için bir havuzlamaya, burada bir gölet yapmaya 
maalesef yönelmemiştir. 

Gerek şahıslar tarafından işletilsin, gerekse devlet 
tarafından işletilsin bu tesisler yapılmalıdır. Zannedi
yorum Seydişehir'deki alüminyum tesislerinde bu ya
pılmaktadır veya yapılmıştır. Bugün Balıkesir Ovası
nın bir kısmı maalesef böyle kuraklıkla karşı karşıya
dır. Hatta SEKA Kâğıt Fabrikasından aldığım bir bil
giyi Plan ve Bütçe Komisyonunda da arz etmiştim; 
fabrikanın bazı makinelerinin bu sudan yararlanan 
kısımları zamanından evvel devreden çıkma tehlikesiy
le karşı "karşıyadır. 

Ben, çıkarılacak yönetmelikte (bu işletme ruhsat 
sahiplerinin ön projesinde kendilerinin projesinde) 
arıtma tesislerinin de yapılmasının şart koşulmasını 
arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Başka söz isteyen?. Yok. 
25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 25 inci madde kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
İşletme izninin devir edilemeyeceği 
MADDE 26. — İşletme izni devredilemez. İşlet

me ruhsatı bir bütün olarak ve yönetmelikte belirtile
cek esaslar çerçevesinde devredilebilir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Etmeyenler... 26 ncı madde kabul edilmiş
tir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Madenlerin işletmeye alınması 
MADDE 27. — İşletme ruhsat sahibi 23 üncü 

madde hükümleri uyarınca işletmeye alma sırasını 
bildirdiği madenleri, en fazla beşer yıl ara ile işletme
ye almak zorundadır. 

Değişik dönemlerde süresi içinde işletmeye alın
mayan madenler ile ruhsat sahası içinde henüz işlet
meye alınmamış diğer madenler 23 üncü maddenin 
2 nci fıkrasında belirtildiği şekilde ruhsat sahibince 
bildirilmiş taksir sınırlarına göre ilgili dairece taksir 
edilerek ruhsat alanı sadece işletmeye alınmış ma
denleri içine alacak şekilde küçültülür. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Madde ile ilgili bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 27 nci mad

desinin birinci fıkrasında geçen «Beşer yıl ara ile» 
ibaresinin «Üçer yıl ara ile» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Ayhan Fırat 
Balıkesir Malatya 

Onural Şeref Bozkurt Hüseyin Avni Sağesen 
Çanakkale Ordu 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim?. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi söz ister mi? 
Önerge sahibi yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 27 nci madde kabul edil
miştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
İşletme faaliyeti 
MADDE 28. — Bir işletme ruhsatındaki her iş

letme izni ile ilgili bütün faaliyetler ayrı ayrı yürütü
lür. 

Proje değişikliğinin uygulamaya geçmeden ilgili 
daireye bildirilmesi zorunludur. Aksi halde 10 uncu 
maddeye göre işlem yapılır. 

İşletme süresince ruhsat sahibi her yıl mart ayı so
nuna kadar her işletme izni için işletme faaliyet ra
porunu, imalat haritasını, bilançosunu, arama faali
yet raporunu ve bir sonraki yıl için üretim progra
mını ilgili daireye vermek zorundadır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hususlar iki defa 
yerine getirilmediği takdirde işletme teminatı Ma
dencilik Fonuna irad kaydedilir. Üç yıl içinde bütün 
noksanlıklar tamamlanmamış ise ruhsat iptal olunur. 

İşletme faaliyet raporlarının imalat haritasının, 
üretim programlarının kimler tarafından ne şekilde 
tanzim edileceği yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

28 inci madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 319 sıra sayılı Maden Kanunu 

Tasarısının 28 inci maddesinin son fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sırrı Özbek Paşa Sarıoğlu 
Adıyaman Ağrı 

Ayhan Fırat İbrahim Taşdemir 
Malatya Ağrı 

Ömer Kuşhan Onural Şeref Bozkurt 
Kars Çanakkale 

Cüneyt Canver Nuri Korkmaz 
Adana Adana 

Madde 28. (Son fıkra) — İşletme faaliyet rapor
larının imalat haritasının, üretim programlarının en 
az bir maden mühendisince ne şekilde tanzim edile
ceği yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri konuşmak ister mi? 
önerge sahipleri yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 28 inci madde kabul edil
miştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
İhale 
MADDE 29. — Herhangi bir sebeple düşmüş, 

terk edilmiş veya taksir edilmiş işletme ruhsat saha
ları, ilgili dairede ve vilayetlerde bakanlıkça onaylan
mış listeler halinde 3 ay süre ile ilan edilerek; yine 
bu listelerde belirtilen tarihte, bakanlıkça öngörülen 
şartlarla ilgili dairede yapılacak açık artırma ile iha
le edilir. 

Açık artırmada taban fiyat ruhsat alımına teka
bül eden teminat kadar olup, bu bedel üzerinden en 
yüksek değeri veren talip ruhsat almaya hak kaza
nır. 

Yapılan ihalede sahaya talip çıkmaz ise saha, 3 ay 
süre ile bekletilerek teminat kadar meblağı ihale be
deli olarak yatırmayı taahhüt eden ilk talibine veri
lir. 3 ay sonunda sahaya talip çıkmaz ise otomatik 
olarak aramalara açılır. 

BAŞKAN — 29 uncu mdde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 29 uncu madde kabul edil
miştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
İşletmede fennî nezaretçi 
MADDE 30. — İşletme ruhsat sahibi işletme sü

resince en az bir maden mühendisini fennî nezaretçi 
olarak görevlendirmek zorundadır. 

Fennî nezaretçinin görev, yetki, sorumlulukları ile 
diğer hususlar yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde MDP Gru
bu adına Sayın Rıfat Bayazıt; buyurun efendim. 
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Sayın Rıfat Bayazıt?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısının 

30 uncu maddesi ikinci fıkrasında görev, yetki ve 
sorumlulukların ve diğer hususların yönetmelikte be
lirtileceği kaydedilmiştir. 

Bize göre, yetki ve sorumluluklar madde içinde 
düzenlenmelidir. Hele sorumluluk cezaî bir nitelik 
taşıyorsa bunun yönetmelikte düzenlenmesi düşünü
lemez. 

Bu nedenle ilgili maddenin komisyona iadesini ve 
yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Rıfat Bayazıt Fevzi Necdet Erdinç 
Kahramanmaraş Van 

Eşref Akıncı Ebubekir Akay 
Ankara Erzurum 

Ali Bozer Ferit Melen 
Ankara Van 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 30 uncu madde kabul edil
miştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Terk 
MADDE 31. — Herhangi bir ruhsat döneminde, 

ruhsat sahibi sahasında madencilik faaliyetinde bu
lunmayacağını ve ruhsat hakkından vazgeçeceğini 
dilekçe ile ilgili daireye bildirmek suretiyle terk ta
lebinde bulunabilir. 

31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 31 ıinci madde kabul edil
miştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Tesislerin intikali 
MADDE 32. — Arama, ön işletme ve işletme 

ruhsatının fesholunması, yürürlük sürelerinin bitme
si veya terk sebebiyle sona ermesi hallerinde ruhsat 
sahibine tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler ve 
bunların muhafazası için yapılmış olan iksa tesisleri 
Devlete intikal eder. 

1 inci fıkra şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alet 
ve malzeme ruhsat sahibine aittir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

32 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler,.. 32 nci madde kabul edil
miştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Madencilik fonu 
MADDE 33. — Madencilik, arama, teknolojik 

araştırma, geliştirme, proje, tesis, altyapı, istihsal ve 
ihracat finansman kredileri olarak kullanılmak üzere 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı nezdinde Ma
dencilik Fonu adı ile bir fon kurulmuştur. 

Fonun kaynakları şunlardır : 
1. Irad kaydedilen teminatlar. 
2. Müsadere edilen cevher ve malzemelerin sa

tışından elde edilen gelirler. 
3. İhale gelirleri. 
4. Maden ithalat ve ihracatından alınacak fon 

kesintileri. 
5. Bütçeden ayrılacak ödenek. 
6. Diğer gelirler. 

Fonun işleyişi Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 
Devlet İhale Kanunu ve Harcırah Kanunu hükümle
rine tabi değildir Fonun denetimi 20.10.1983 tarih 
ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına 
tabidir. Fon, Bakanlar Kurulu kararı ile kritik ma
denlerin stoklanmasında, yurt İçi destekleme ma
den alımlarında, zararına yapılacak maden ihraç bağ
lantılarının sübvansiyonunda kullanılabilir. Fonla il
gili hususlar Yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

33 üncü madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum. 

Ancak dilekçeye son durumu gösterir raporu ek
lemek ve ayrıca gerekli emniyet tedbirlerini yerine 
getirdiğini belirtmek zorundadır. Bu durumun ba
kanlıkça yerinde tespit ve kabulünü müteakip geri ka
lan teminat kendisine iade edilir. 

Terk edilen ruhsat sahaları sınırları kaldırılarak 
yeni aramalara açılır. 30 uncu madde hükümleri 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısının 

33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan baş
tan iki cümlenin metinden çıkarılmasını ve bu su
retle hükümet tasarısına uyulmasını arz ve teklif 
ederiz. ^ 

Ferit Melen 
Van 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanımaıraş 

Ali Bozer 
Ankara 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Hayır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi söz ister mi? 
önerge sahibi yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

33 üneü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
İnceleme masraflarının karşılanması 

MADDE 34. — Maden faaliyetleri ve beyanla
rın incelenmesi için yapılacak masraflar yönetmelik
te belirtildiği şekilde, bilahara ruhsat sahibinden tah
sil edilmek üzere Madencilik Fonundan karşılanır. • 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeden önce, yeni bir 35 inci madde
nin metne ilavesine dair bir önerge var, okutup oy
larınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısının 

35 inci maddesinden önce çevre kirliliğiyle ilgili ola
rak teklif etmiş olduğumuz, aşağıdaki maddenin 

«Çevre Sorunları» başlığı altında tasarıda yer alma
sını arz ederiz. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Halil İbrahim Şahin 
Denlizilli 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Cüneyt Canver 
Adana 

Nuri Korkmaz 
Adama 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Kanun Maddesi önerisi : 
MADDE 35. — Maden işletmeleri ve konsantra-

törlerinin yarattığı çevre sorunlarına karşı aşağıdaki 
hükümlere uyulması zorunludur. 

a) Her maden işletmesi konsantratörün yarattı
ğı çevre sorunlarının giderilmesi için gerekli önlem
leri almak zorunluluğundadır, önlemler, çıkarılacak 
ilgili yönetmelikte belirtilir. Kanunun bu maddesine 
muhalefet halinde ruhsat iptal edilir ve sorunlarının 
ve doğaya yapılan zarar ve tahribatın bedeli işletme 
hakkı sahibinden alınır. Bu alacak amme alacağı sa
yılır. 

b) Her işletme ve/veya konsantratör projesinde 
işletmenin ve/veya bu konsantratörün yaratacağı çev
re sorunları ve bunlara karşı alınacak tedbir ve çö
zümler malî porte ve kaynağı da belirtilerek projede 
ayrı bir bölüm olarak bulunur. 

Çevre sorunlarına karşı gerekli önlemler alınma
dan işletme faaliyetlerine başlanamaz. 

c) Yönetmelik ve şartname hükümlerinin yürü
tülmesiyle ilgili faaliyetleri fennî nezaretçi denetler 
ve alınması gereken önlemleri işletme hakkı sahibine 
bildirir, önlemlerin zamanında alınmaması durumun
da ilgili bakanlığa ve Çevre Genel Müdürlüğüne ra
por eder. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu yeni 35 
inci madde ilavesi önerisine katılıyor mu efendim? 

PLAN VE. BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim. 
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DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
34 üncü maddeden sonra yeni bir 35 inci madde 

ilavesine dair önerge okutuldu. 
Hükümet ve komisyon önergeye katılmadıklarım 

belirttiler. 
önerge sahibi konuşmak ister mi efendim? 
önerge sahibi yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum : 
Artıkların muhafazası 
MADDE 35. — Madencilik ve müteakip safhâ-

lardaki faaliyetler sırasında; cevher, metal veya eko
nomik değerler ihtiva eden, günün şartlarında tek
nik veya ekonomik değerlendirilmesi mümkün olma
yan maden, zenginleştirme ve izabe artıkları çevre 
kirliliği açısından mahzur teşkil etmiyorsa geçirildik
leri son işlemden çıktıkları şekliyle ayrı ayrı muha
faza edilir. Bu artıkların ve hafriyat malzemelerinin 
miktarları, fizikî özellikleri usulüne göre alınmış nu
munelerin analiz raporları ve döküm alanları, faali
yet raporları, plan ve haritalarda gösterilir. 

İşletme ruhsat alanında işletme faaliyetinin za
rurî neticesi olarak çıkarılan taşocağı malzemeleri iş
letme ruhsat sahibi tarafından değerlendirilebilir. 

İşletme ruhsatnamesinin herhangi bir sebeple so
na ermesi halinde sahadan çıkarılmış fakat satıl
mamış cevherlerle işletme artıkları ve paşalar ilgili 
daire tarafından ihale edilerek satıştan sağlanan ge
lir Madencilik Fonuna irad kaydedilir. Bunun ne şe
kilde yapılacağı yönetmelikte belirtilir. 

1 inci fıkraya aykırı hareket edenlerin teminat
larının 1/3'ü kesilerek Madencilik Fonuna irad kay
dedilir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

35 inci madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Maden Kanunu Tasarı

sının 35 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Ekici " Nihat Harmancı 
Kütahya Konya 

F. Mihriban Erden Fuat öztekin 
İsparta Bolu 

Nuh Mehmet Kaşıkçı Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Kayseri Burdur 

Pasa, bakiye yığını ve cürufların muhafazası 
Madde 35. — Madencilik ve müteakip safhalar-

daki faaliyetler sırasında; cevher, metal veya ekono
mik değer ihtiva eden, günün şartlarında teknik veya 
ekonomik değerlendirmesi mümkün olmayan pasa, 
zenginleştirme bakiye yığını ve cüruflar, çevre kirli
liği açısından mahzur teşkil etmiyorsa geçirildikleri 
son işlemden çıktıkları şekliyle ayrı ayrı muhafaza 
edilir. Bu bakiye ve pasa yığınlarının miktarları', fizi
kî özellikleri, usulüne göre alınmış numunelerin ana
liz raporları ve döküm alanları, faaliyet raporları, 
plan ve haritalarda gösterilir. 

İşletme ruhsat alanında işletme faaliyetinin zaru
rî neticesi olarak çıkarılan taş ocağı malzemeleri iş
letme ruhsat sahibi tarafından değerlendirilebilir. 

İşletme ruhsatnamesinin herhangi bir sebeple so
na ermesi halinde, sahadan çıkarılmış fakat satılma
mış cevherlerle, pasa ve bakiye yığınları, cüruflar, 
ilgili daire tarafından ihale edilerek satıştan sağlanan 
gelir, Madencilik Fonuna irad kaydedilir. Bunun ne 
şekilde yapılacağı yönetmelikte belirtiHr. 

Birinci fıkraya aykırı hareket edenlerin teminat
larının 1/3'ü kesilerek Madencilik Fonuna irad kay
dedilir. 

Gerekçe : Maden Kanunu Tasarısında 35 inci 
Madde, cevher, metal veya ekonomik değerler ihti
va eden, günün şartlarında fennî veya iktisadî değer
lendirilmesi mümkün olmayan ve muhtelif ameliye
lerden sonra elde edilen değişik menşeli yığınların 
muhafazasına taalluk etmektedir. Bu yığın ve kitle
ler, gerek madde başlığında, gerekse madde metnin
de, tasarının 2 nci maddesinde tasrih edilmiş olan 
tariflere, esas istilahlara ve fennî terimlere uygun 
olarak açıkça ifade edilerek maddede hiçbir müphe-
miyetin kalmaması icabeder. 

Tasarının Komisyondan gelen 34 üncü maddesi
ne, bu değişik menşeli ameliyelerden elde edilmiş olan 
paşalar, zenginleştirme bakiyeleri ve cüruflar (başlı
ğa ve metne) ayrı ayrı dercedilmemiştir. 34 üncü 
maddenin Komisyondan gelen başlık ve metinde, be
lagat ve fennî ıstılahlar yerme, amiyane ifade şekli 
hâkim olduğundan; madde, tasarının 2 nci maddesin
deki tariflere olduğu kadar, Türk gramer ve harsına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin mutat tedvin sevi
yesine ters düşmüştür. 34 üncü madde, amiyane ifa
de şeklinin getirdiği bu müphemiyet, insicamsızlık 
sebebiyle yeniden tanzim edilmiştir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi bu önerge doğrultusunda oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 35 
inci madde önergedeki gibi kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Mücbir sebeplerle tatil 
MADDE 36. — Mücbir sebep veya beklenme

yen haller dolayısıyla ön işletme ve işletme ruhsat 
sahalarında faaliyetin muvakkaten tatiline ruhsat sa
hibinin müracaatı üzerine ilgili dairece karar verile
bilir. 

Muvakkat tatili gerektiren durumun ortadan kalk
masından itibaren altı ay içinde ruhsat sahibi ruhsat 
sahasında normal faaliyete geçmeye mecburdur. 

2 nci fıkraya aykırı hareket edenlerin teminatının 
1/2'si Madencilik Fonuna irad kaydedilir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 36 ncı madde kabul edilmiş
tir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
(Sicilin teşkili ve özellikleri 
MADDE 37. — Bütün maden haklan ve faaliyet

leri ile ilgili teknik ve malî konuları havi maden 
sicili, yönetmelikte belirtildiği şekilde ilgili daire 
tarafından tutulur. 

Maden haklarının devir, intikal, haciz, rehin ve 
ipotek veya sona erme durumları bu sicile işlenir. 

Maden sicili alenîdir. İlgililer sicil kayıtlarının 
maden sicil memurlarından biri huzurunda gösteril
mesini isteyebilir, Maden sicilindeki kayıtların bilin
mediği iddia edilemez. 

Madenler üzerine iktisap edilecek haklar tescil 
edilmedikçe hüküm ifade etmez. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum: 
Cevherlerin rehni 
MADDE 38. — Madenlerden çıkarılan cevher

ler, arama, ön işletme ve işletme ruhsat sahibinin 

ilgili daireye yazılı müracaatları üzerine bildirildiği 
şahıslara kabzedilmeksizin refanedilebilir. Bu du
rum maden siciline kaydeder. 

Bu kabil cevherlerin rehin süresi içinde satışı, 
rehin alan şahısların yazılı muvafakati ile mümkün
dür, 
, Rehinle ilgili sicilin nasıl tutulacağı ve diğer iş
lemler, yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 38. — Madenlerden çıkarılan cevher-
var mı? Yok. 

38 inci maddeyle ilgili bir önerge vardır, okutu
yorum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısının 

38 inci maddesinin ilk fıkrasındaki, «kabzedilmeksi
zin» kelimesinin yerine «teslim edilmeksizin» ibare
sinin konulmasını saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer Eibübekir Akay 
Ankara1 Erzurum 

Rıfat Bayazıt Sabahattin Eryurt 
Kahramanmaraş Erzurum 

Eşref Akıncı 
Ankara 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİR (Konya) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya)— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi söz ister mi? 

önerge sahibi yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Haciz ve ihtiyatî tedbir 

(MADDE 39. — Madenin işletilmesinde gerekli 
olan kuyular, ocaklar ve galeriler ile makineler, bina
lar, yer altında ve yer üstünde kullanılan her türlü 
nakil vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, 
izabesi gibi cevherin kıymetlendirilmesine yarayan 
alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesinin 
üzerine münferiden haciz veya ihtiyatî tedbir konu
lamaz. 
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Ancak işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden 1 ' 
inci fıkrada yazılı tesis, vasıta, alet ve malzemenin 
tamamı veya çıkarılmış cevherlerle bu cevherlerin 
bakiyeleri ve cürufu üzerine haciz ve ihtiyatî tedbir 
konulabilir. Üçüncü şahsın rehin hakları saklıdır. 

Bir madenin tamamının icra yolu ile satışı 42 nci 
maddede yazılı usule tabidir. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 39 uncu madde kabul edil
miştir. 

40 mcı maddeyi okutuyorum: 
Haciz ye ihtiyatî tedbir dolayısıyla madenin fâa

liyetine müdahale edilemeyeceği 
MADDE 40. — Madenin tamamına veya çıkarıl

mış cevherlerle bakiye yığını ve cürufuna gerek ha
ciz veya ihtiyatî tedbir konulması ve gerekse bun
ların icraen satışına teşebbüs edilmesi hallerinde 
alacaklı veya icra dairesince madenin faaliyeti dur-
durulamayacağı gibi bu faaliyete müdahale de edi
lemez. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 40 inci madde kabul edilmiş
tir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
İpotek ve kapsamı 
MADDE 41. — Maden ön işletme ve işletme 

ruhsat sahibinin maden için yapmış olduğu borcunu 
veya ileride bu maksatla borçlanmasının temini için 
maden üzerinde bir veya müteaddit derece ve sırada 
ipotek tesis olunabilir. 

İpotekle takyit edilmiş ön işletme ve işletme ruh
satının alanlarında değişiklik olduğu takdirde mev
cut ipotek, hiçbir muameleye tevessül edilmeden ye
niden ita edilen ruhsat üzerinde de aynı şartlarla de
vam eder. 

ön işletme ve işletme ruhsatı ile bir bütün teşkil 
eden 39 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı tesis, 
vasıta, alet ve malzemenin heyeti umumiyesi ipoteğin 
şümulüne girer. 

Tesis olunacak ipotek ruhsat süresini geçemez. 
İpotek alacaklısı, maden ön işletme ve işletme 

ruhsatı ile kül teşkil eden ve tapu sicilinde kayıtlı 
bulunan gayrimenkuller üzerinde ön işletme ve işlet

me ruhsat sahibinin tasarruflarına mani olmak için 
umumî hükümler dairesinde tapu siciline şerh veril
mesini isteyebilir. 

Maden işletme hakkının sona ermesi halinde ipo
teğin hükmü 32 nci maddenin birinci fıkrası şümulü 
dışında kalan tesis, vasıta, alet ve malzemeye inhi
sar eder. 
'Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kaydının 

terkini ile sakıt olur. 
BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 41 inci madde kabul edil
miştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum: 
İpoteğin paraya çevrilmesi 
MADDE 42. — İpoteğin vadesi sonunda veya 

alacağın muacceliyet kesbetmiş olması halinde ala
caklı alacağının tahsili için ipoteğin taalluk ettiği 
maden ön işletme ve işletme ruhsatını genel hükümler 
dairesinde sattırabilir. 

Maden ön işletme ve işletme ruhsatını iktisap 
etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan 
kanunî şartları haiz olması lazımdır. Talip bu şart
ları haiz bulunduğunu, Bakanlıktan alacağı vesika 
ile ispat eder. İcra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş 
olan talipler arasında satışı yapar. 

Satışın neticesi icra dairesi tarafından Bakanlı
ğa bildirilir. Keyfiyet madenin sicil kütüğüne şerh 
ve ipotek kaydı terkin edilir. Devir muamelesi bu su
rette tekemmül eder. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 42 nci madde kabul edilmiş
tir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum: 
Şahsî mesuliyet 
MADDE 43. — Maden ipoteğiyle temin edilen 

alacaktan dolayı maden ön işletme veya işletme ruh
sat sahibi şahsen de mesuldür. 

İpotekle takyit edilmiş bir maden ön işletme ve
ya işletme ruhsatının âhara devri halinde, bu hakkı 
devredenin borçluluk durumunda bir değişiklik husu
le gelmeyeceği gibi, alacağın teminatını teşkil eden 
ipotek de aynen baki kalır. 

Ancak, maden ön işletme veya işletme ruhsatım 
devralan şahıs ipotekle temin edilmiş olan borcu da 
şahsen kabul ve taahhüt ettiği ve alacaklı, keyfiyetin 



T. B. M M . B: 104 28 . 5 . 1985 0 : 2 

Bakanlıkça kendisine tebliğinden itibaren, bir yıl için
de hakkını evvelki borçluya karşı muhafaza eylediğini 
yazı ile bildirmediği takdirde ön işletme veya işletme 
ruhsatını devreden evvelki borçlu borcundan kurtu
lur. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 43 üncü madde kabul edil
miştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum: 
Medenî Kanuna atıf 
MADDE 44. — Türk Medenî Kanununun ipote

ğe ait hükümleri maden ipoteklerine de uygulanır. 
BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 

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

45 inci maddeyi okutuyorum: 
îrtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma 
MADDE 45. — Maden arama dönemi içerisin

de arama sahası özel mülkiyete konu gayrimenkul 
üzerinde kullanma amacına münhasır olmak üzere 
belli süreler için madenci, Bakanlığa müracaat ile 
irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir. 

îrtifak ve/veya intifa hakkı karşılığı, kamulaştır
ma kanununa uygun olarak seçilecek bilirkişiler ta
rafından tespit edilir. 

Arama süresi sonunda ön işletme talebi söz konu
su olduğu takdirde tesis edilen irtifak ve/veya intifa 
hakkının süresi ön işletme süresini geçmemek kay
dıyla uzatılabilir. 

Faaliyetler sırasında sahaya zarar verilmesi duru
munda ruhsat sahibi adlî merciler tarafından tespit 
edilecek tazminatı arazi sahibine ödemek ve sahayı 
kulanabilir durumda terk etmekle yükümlüdür. 

İşletme ruhsatı safhasında, işletme sahası özel 
mülkiyete konu gayrimenkul taraflarca anlaşma sağ
lanmaması halinde ruhsat sahibinin talebi üzerine 
Bakanlıkça 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre ka-
mulaştırılabilir. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

46 ncı maddeyi okutuyorum: 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü biz-

metleri ile ilgili haklaan 

İMADDE 46. — Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü herhangi bir ruhsat veya izne gerek kal
madan madencilik yapılabilecek bütün sahalarda 18 
inci maddede belirtilen esaslar dahilinde arama faa-
liyetlerftndle bulunalbilir. 

Genel Müdürlük bu Kanun hükümlerine göre 
arama ve ön işletme ruhsatları alarak faaliyet rapor
ları ile belirlediği zuhurların 23 üncü maddeye göre 
buluculuk hakkını kazanır. Bu durumda ruhsat süre
si içinde ruhsatını devreder. Bu sürede devredilmeyen 
ruhsatlar fesih edilir. 

(BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz iste
yen?^ Yok. 

Madldeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edÖmiştir., 

47 nci maddeyii okutuyorum : 
Arama, ön işletme ve işletme hakları 
MADDE 47. — Arama ve ön imletme ruhsatları 

madenlerin kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilmesi 
amacı ile Anayasanın ilgili hükümleri uyarınca Dev* 
letçe geri alınırken, ruhsat sahibine sahasında o gü
ne kadar ilgili mevzuata ve tekniğe uygun olarak ya
pılmış tüm yatırımlar günün rayiçlerime göre hesap
lanarak ödenir. Ayrıca Madencilik sektöründe yatı
rım yapması halinde kendisine verilen tazminat ka
dar 2 yılı ödemesiz, 6 yıl vadeli ve faizsiz kredide 
Madencilik Fonundan verilir. 

Eğer bahse konu ruhsat maden işletme izni alınış 
bir saha ise ruhsat sahibine, bu saha ile birlikte de
ğerlendirilmesi1 mümkün olan yer altı ve yer üstü sınaî 
ve sosyal tesisler, araç ve gereçler, teçhizat, malzeme, 
çıkarılmış cevher stoklan günün rayiç bedellerine göre 
hesaplanarak ödenir. Ayrıca ruhsat sahibi madenci
lik sektörüne yatırım yaptığı takdirde sahası karşı
lığında aldığı meblağın % 150 sine kadar 1 inci fık
radaki şartlarla Madencilik Fonundan kredi verilebi
lir., 

Ödemeler nakit olarak yapılır. Kredinin müracaat 
ve alınış şekli Yönetmelikle düzenlenir., 

IBAZKAN — 47 nci madde üzerinde söz iste
yen?.., 

ONURAL ŞEREF BOZKUkT (Çanakkale) — 
Efendim yoklama yapılmasını talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Onural Bozkurt, yoklama
nın sırası var, bunu gayet iyi biliyorsunuz. 

47 ncli madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
47 nci madde ile ilgili önergeler var, okutuyo

rum : 

96 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarlının 47 noi mad

desinin birinci fıkrasının son satırında geçen «ve
rilir» sözcüğünün ^«verilebilir» şeklinde değiştürilme-
sinü arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Tülay öney 
Balıkesir İstanbul 

O. Şeref Bozkurt Hüseyin Avni Sağesen 
Çanakkale Ordu 

Ayhan Fırat 
Mallafiya 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Gülüşülmekte olan 319 sıra sayılı Tasarının 47 
nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan «günün ra
yiçlerine göre» ibaresinin «gerçek karşılığı üzerinden» 
olarak değişitMlmeslini ve ikinci fıkrada yer alan «ra
yiç bedellerine göre» ibaresinin de «gerçek karşılığı 
üzerinden» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Paşa Sarıoğlu M. Turan Bayezit 
Ağrı v Kahmamanmaırıaş 

Ahmet Sim özibekl Onural Şeref Bozkurt - j 
Adıyaman Çanakkale 

Ayhan Fırat Cahit Tutum 
Malatya Balıkesir 

BAŞKAN — 3 üncü önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Maden Yasa • Tasarısında yer 
alan 47 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz ve 
tefcif ederiz. 

Cahit Tutum Paşa Sarıoğlu 
Balıkesir Ağrı 

M. Turan Bayezit Ahmet Sırrı Özbek 
Kahramanmaraş Adıyaman 
Ayhan Fırat Onural Şeref Bozkurt 

Maiîatya Çanakkale 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 47 nci maddesinin 

birinci fıkrasındaki «faizsiz» sözcüğünün metinden 
çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Turan Bayezit tsa Vardal 
Kahramanmaraş Zonguldak 

Cahit Tutum Ömer Necati Cengiz 
Balıkesir İstanbul 

Vehbi Batuman 
Adana 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısının 

47 nci maddesinin birinci fıkrasına, «yapılmış tüm 
yatırımlar» ibarelerini takiben «Devlet hakkının mah
subundan sonra» ibarelerinin eklenmesini arz. ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Bozer 
Ankara 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Sa'bahattin Eryurt 
Erzurum 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısının 
47 noi maddesinin, Devletleştirme ile ilgili ayrı bir 
kanunun yürürlükte bulunması ayrıca kanun maddesi 
içerisinde Anayasaya atıf yapıldığından kanun tasa
rısı içinden çıkarılmasını arz ve teklif «deriz. 

Metin Balıbey 
Afyon 

Fatma Mihriban Erden 
İsparta 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Fuat Öztekin 
Bolu 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

Burhan Cahit Gündüz 
izmir 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre, 
tekrar okutup, oylarınıza sunacağım : 

Cahit Tutum ve Metin Balibey'in önergeleri aynı 
mahiyette bulunduğundan birlikte işleme konulacak 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısının 
47 nci maddesinin, Devletleştirmeyle ilgili ayrı bir 
kanunun yürürlükte bulunması, ayrıca kanun mad
desi içerisinde Anayasaya atıf yapıldığından kanun 
tasarısı içinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Afyonkarahisar MiHetvekili Metin Balıbey ve ar
kadaşları 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasarısında yer 

alan 47 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşları 

III. — \ 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, çoğunluğumuz yoktur, ben ve 10 arkada
şım yoklama yapılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 10 kişi ayağa kalkar, isim
lerini tespit edersek, yaparız. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

(10 kişi ayağa kalktı) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Onural Şeref Bozkurt, Sayın Muzaffer Yıl

dırım, Sayın Ömer Kuşhan, Sayın Salih Alcan, Sa-

VI. 

2. — Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/662) (S. Sayısı: 319) (Devam) 

BAŞKAN — Çalışma1 süremizin bMımıine çok az 
Ibir zaman kalllmııştır. (ANAP saralarından «Az mad
de kaldı» seslileri) Kanunum 'bitmesine çok az kalmış 
olduğundan kanonun (bitimline ve... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) -^ 
Söz işitiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kanunun bitimine ve... (Gürültü
ler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Söz işitiyorum... 

M. TURAN BAYEZÎT '(Kahramanmaraş) — Sa
yım Başkan, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — ... ve ıbir önerge var, bu önergeınlin 
oylanmasınla kadar sürenim uzatılmasını oylarınıza 
sunuyorum: KaJbuil edenler... (Gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

M. TURAN BAYEZirr (Kahramanmaraş) — Da
nışma Kurulunu kaMıırıyorsunuz ortadan. 

BAŞKAN — Kahul etmeyenler.., (Gürültüler) 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BALKAN — Kalbul edilmiştir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önerge
ye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

yın Turan Bayezit, Sayın Yılmaz önen, Sayın Metin 
Üstünel, Sayın Tevfuk Güneş, Sayın Arif Toprak, 
Sayın Muhteşem Vasıf Yücel. 

10 kişi tamam, buyurun efendim. 
10 kişi ayağa kalkarak yoklama istemiştir, onları 

tespit ettik, şimdi yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunlıuğumıuz vardır, görüşmelere 
devam ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
ta ediyorsunuz. 

ONURJAL ŞEREF »BOZKURT (Çanakkale) — 
Danışma Kurulu kararı almadan otaıaz. 

BAŞKAN — Süre, önergemin oylanmasına ye ka
nunun bitimine kadar uzatılmıştır efendim, (HP ve 
ANAP sıralarımdan gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 
ayrı oylama efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Söz vermek sorundasınız. 

BAŞKAN — Efendim, tek tek konuşun, ne de
diğinizi anlayayım efendim... Lütfen... ı(HP sıraların
dan gürültüler) Lütfen. 

Buyurun Sayın Onural Şeref Bozkurt, ne diyor
sunuz efendimi? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Usul hakkında söz İstiyorum, 

BAŞKAN — Usulün1 nesi hakkında efendim? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, henüz daha önergeyi, yanıi benlim yoklama 
talep ettiğim, oylamasına geçeceğiniiz önergeyi oyla
madan bir 'başka önergeyü oyluyorsunuz. Bu bakım
dan usulsüz 'davrandınız; 'bir, (ANAP sıralarından 
«Yuh» sesleri) 

(tki.,. . 
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BAŞKAN — Sizin önergenizi neticelendirdim, 
oy neticesini bildlrdliım. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
İkinci oylamayı, yani benim... 

'BAŞKAN — Tamam efendlim... 
Yapılan İşliler İçtüzüğe uygundur efendlim. (HP 

sıralarından gürültüler) Lütfen efendıim, (Gürültü
ler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Usul hakkında 'görevimizi ifa edeceğiz. 

'BAŞKAN — Lütfen efendıim... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —. 

Bana söz verin Başkan, orada izah edeceğim. 
'BAŞKAN — Efendim, söyleyin; söz verip ver-

meyeceğ'ımi söyleyeyim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Usul hakkında söz istiyorum. (ANAP sımalarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Usulün nlesi ihakkında efendlim? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanaklkale) — 

Yaptığınız oylama usulsüzdür; bir. Yaptığınız, ikin
di devama dair oylama usulsüzdür; iki (ANAP şi
falarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendıim, şu yapılan işlerin tama
mı usule aykırıdır. 

Önerge verdiniz... «Yoklama» dediniz... İstediği
niz şekilde yoklamayı yaptırdım... 

M, TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — De
vam oylaması... 

BAŞKAN — Yoklama neticesini iian eittim, on
dan sonra da sürenin dolmasına az vaklit kaldığın
dan, sürenin, kanun bilıinceye kadar uzatılmasını 
oya sundum ve kabul edildi efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — De
vam oylaması var. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Devam oylamasına dair önergeyi oylayacaktınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
ayrı oylama^ 

BAŞKAN — Efendim, İitfen tek tek konu
şun. 

M< TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
ayrı oylamadır, her oylamada isteriz, hakkımız bu 
bizim, (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, liikıiniz 'birden konuşuyor
sunuz, anlamam mümkün değil, lütfen oturun... Lüt
fen oturun. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ay
rı oylama niye yapmıyorsunuz efendlim? Her oyla
mada yoklama isteriz. 

BAŞKAN — Efendim yoklamayı yaptım, neti
ceyi açıkladım. 

M. TURAN BAYEZİT (IRahımnanmaraş) — Her 
maddede yoklama (isteriz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ben itiraz ediyorum, biran için usulsüzlük yaptınız, 
bana izah etme imkânını veriniz efendıim. 

BAŞKAN — Yapmadım, efendlim, usulsüzlük 
yoktur, izah da ettiniz. Tamam efendlim, lütfen efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, yoklama işitiyoruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Usulsüzdür efendim, usulsüzlük yaptınız efendlim. 

BAŞKAN — Usulsüz değil efendıim, oylama ta
mamdır. 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, eğer oylama yapıyorsanız, yoklama is
tiyoruz efendim. '(ANAP sıralarından «Yoklama ye
ni yapıldı» sesleri) Sayın Başkan, oylama yapıyorsa
nız, yoklama da yapm'aya mecbursunuz. Sizin bu 
şörevinlizdir; İçtüzüğü çiğniyorsunuz efendim. 

ARÎF TOPRAK (Niğde) — Türidye Büyük Mil-
'et Meclisinin Başkanı olarak Anayasayı ve yasala
rı çiğniyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, 47 noi maddeyle İgili 
o!ıaralk... (Gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, feanıa ısöz veriniz. 

BAŞKAN — Yok efendıim, söz vermiyorum, sıize 
sıöz veremem. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Hatamızda İsrar ediyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz 
efendim. 

BAŞKAN — Doğrudur efendim, yaptığım doğ
rudur, lütfen efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı davranıyorsunuz; bana 
söz vermelMnİz. 

'BAŞKAN — Yaptığım doğrudur, lütfen efen
din.: i '*§n 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yoklama istiyoruz, yasaları çiğniyorsunuz efendim. 
(ANAP sıralarından «Yuh» sesleri ve sıra kapakları
na vurmalar) 
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ARİF TOPRAK (Niğde) — Yasaları çiğnemeyin. 
(GüFüMier) 

BAŞKAN — Efendim, hakkınızda disiplin ceza
sı uygulamak zorunda kalacağım. Lütfen efendim. 
i(HP sıralarından gürültiMer, sıra kapaklarınla vurma
lar) ı 

M. TURAN BAYEZlT '(Kahramanmaraş) — Ye
niden oylama yapıyorsunuz,.. 

BAŞKAN — Efendlim, daha ha$attnadafc... 
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Ye

ni 'bir oylama yapıyorsunuz, yakılaıma yapmaya mec
bursunuz efendim., 

BAŞKAN — O oylama tdiıtti efendim. Şiımdıi, 
önergeleri oya sunacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahımıannıaraş) — 
Yoklama yapmaya mecbursunuz. Yenli bir oylama 
yapıyorsunuz, her oylamada yoklama yapmaya mec
bursunuz, bunu işitiyoruz dfendiim. 

BAŞKAN — Efendim, aynı mahiyette 2 öner
ge vardır... 

/. — Kahramanmaraş Milletvekili M, Turan 
Bayezit'e uyarma cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Size 1 (inci uyarma cezasını veri
yorum. Uyarma cezası verdim Sayın Bayezüt, lüt
fen oturun efendim. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE K< 

2. — Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/662) (S. Sayısı: 319) (Devam) 

BAŞKAN — Lütfen, buyurun okuyun efendim: 
Türküye Büyük Milfat Meclisi 'Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Maden Kanunu Tasarısının 
47 nci ımaddesinlin, devletleştirme l e ilgili ayrı bir 
kanunun yürürlükte Ibulünımam ayrıca kanun maddesıi 
içerisinde Anayasaya atıf yapıldığından, kanun ta
sarısı içlinden çıkarılmasını arz ve teklif edeniz., 

Afyon (Milletvekilli Metin Balıbey ve arkadaşllan. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT i(Çanafckale) — 

Sayın Başkan, usul hakkında..^ 

BAŞKAN — Lütfen oturun, lütfen. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT '(Çanakkale) — 
Efendim usul hakkında siz söz vermez misliniz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturun. 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Her 
oylamada yoklama İsteriz.! 

BAŞKAN — önergeyi oylatacağım zaman söyler-
simliız. 

2 önerge vaırıdıır, önergeleri okutuyorum efendim, 
Lütfen yerinize oturunuz efendim,;. (Gürültüler) 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Usulsüz hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, usulsüz hareketim tuta
nağa geçti. Lütfen buyurun efendlim.: 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç
tüzüğü uygulayın lütfen. İkinci yoklıamayı yapma
ya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sizi dışarı çıkaırmak zorunda kala
cağım. . 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Çı
karın ıbeni dışarıya. Mecbursunuz yenliden yoklama 
yapmaya. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yoklama yapmaya mecbursunuz. Verin cezanızı. Ben 
İçtüzüğü ihatMatıyorum, görev yapıyorum. 

MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, usul hakkında sizin söz vermemeye 
ahdiniz mı var, kaviniz mli var? 

BAŞKAN — Oıtuırun efendim. Size çok verdim 
usul hakkında söz; daima da veriyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Usulsüz davranıyorsunuz. Söz verin, usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Okuyun önergeyi lütfen. 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maden Yasa Tasıarısında yer 

alan 47 noi maddenin metinden çıkanlmasıını arz ve 
teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekilli Oahit Tutum ve arkadaş-
larıı. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yoklama istiyoruz. 

•M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önergenin oylanmasından önce yoklama istiyoruz. 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI 
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BAŞKAN — Oylama yapmıyorum efendim. Oy
lama yapmıyoruz, yaptığım zaman... (ANAP sıra'la-
ondan, «Çağırın arkadaşlarınızı geMinller dışarıdan, 
taırtışaiım» sesleri) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bu önergenlin oylanmasından önce yoklama istiyo
ruz. (Gürül'Mer) 

BAŞKAN — Efendim bu önergeler Üçin yokla
ma yapıldı. Lütfen oturunuz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yoklama yapmaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayım Bayezlit size bir uyarma ce
zası verdim, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Verin efendim. Ben görevimi yaptım, şeref duya
rım, verin bana cezayı. Her oylamadan önce yok
lama yapmak ıgörevMz. 

BAŞKAN. — Ölendim, oylama yapmıyoruz şim
di. Oylama yapmıyorum, önergeyi okutuyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Ktoamanmaıraş) — 
Önerlgaled oyluyarısunuz. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim, okutuyo
rum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Uzatmayı oyladınız. Uzatmayı oylarken yoklama (is
tedik, yapmadınız. 

BAŞKAN — Oylamaya ıgeçffikjten sonra istediniz, 
onun içlin nazarı iltiibare alîmaıdıım. 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 
Hayır, geçmeden iistedifc, saptırmayın Başkan. 

2. — Çanakkale Milletvekili Onural $eref Boz-
kurt'a 3 birleşim Meclisten geçici çıkarma cezası ve
rilmesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Onu
ral Şeref Bozkurt Başkanlığa hakaret etmektedir, îç-
ıtiizüğün 137 ncü maddesinin üçüncü bendi gereğince 
Sayın Onural Şeref Bozkuırt'un 3 oturum dışarı çı
karılmasını oylarınıza sunuyorum.': Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Sayın Şeref Bozkurt, buyurun 
efendim. 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Ne
yi kabul ettiler elendim? 

BAŞKAN — Otursanız, dinleseniz, öğrenirdi
niz. 

M. TURAN İBAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Oturum içlin mi ©fendim? 

BAŞKAN — Şiimdi oylama yapacağız, tekrar 
[ıSiteyeMirsilniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —ih
tar verin, ne veriırseniiz verin, ben görevimi yapıyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, çok rica ediyo
rum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkanı, devama dair aldığınız karar usulsüz 
karardır ve şu anda Meclisin çalışma saati bitmiş
tir. Aldığınız devam kararı usulsüz karardır. Şu an
da saat 19.00'u geçmektedir. Bu nedenle birleşimi 
kapatmanız gerekir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, Yüce Meclis karar 
vermiştir; lütfen buyurun efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Oturmadıkla
rı takdirde, Tüzüğü uygulayın, dışarı atın. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bizi dışarı çıkarınca siz ne kazanursıınız? 

BAŞKAN — Devamlı, arka arkaya yoklama is
temek bir hakikin suiistimalidir ve buna da cevaz 
yoktur, Ulüfcfen buyurun efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Siz suiistimali ediyorsunuz, görevinlizi suiistimal edi
yorsunuz, Meclis Başkıani'ifc Divanım suiistimal edi
yorsunuz, suiistimal eden sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, slize de kınama 
cezası veriyorum efendim, 'buyurura. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Suiistimal eden sizsiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Şeref Bozkuırt'un Baş
kanlığa hakaretinden1 dolayı 137 nci maddenin üçün
cü fıkrası gereğince 3 oturum çıkarılmasını oya sun
dum efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bunu iftiharla kabul ediyorum. Çıkarılması gereken 
sensin. Beni yıldlramazsınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen, lüt
fen oturunuz. Lütfen oturumuz... (Gürültüler) 

Sayın idarecH üyeler.., 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Beni savunma imkânmdıan mahrum ıburakarak bu ka
rarı aldınız. Aldığınız bu karar usulsüzdür,, 

BAŞKAN — Bırakmıyorum efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Buna savunma hakkı vemmedinliz. 

Vn. — DİSİPLİN CEZALARI (Devanı) 
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BAŞKAN — Sizıe savunma hakkı veıiiyoruım; fa
kat siz dinlemiyorsunuz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT {Çanakkale) — 
Vermiyorsunuz, 

IBAŞKAİN — Oturan, sessiz dlMeyim diyorum, 
diimlemJiyorsumuız, medbur ediyorsunuz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bana savunma hakkı vermeden yaptığınız bu dav
ranış usulsüzdüm., 

BAŞKAN — Kaç kere ihtar ettim, İtitfeın. 

ONUIRAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sizi ıtariihî velballMzle 'baş 'başa bırakıyorum. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — -Sayın mılilötvekilerL. (Gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Savunma içim söz (istiyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO MİSYONLARDAN GELEN DİŞER İŞLER (Devam) 

2. — Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/662) (S. Sayısı : 319) (Devam) 

BAŞKAN — Bir önerge var, o önergeyi oyları
mıza sunacağını. (Gürültüler) 

Lütfen efendim, lütfen 'buyurunuz... (Gürültüler) 
Sayın (idare amirleri, lütfen oturtun efendimi... 
47 nci maddenin metnimden çıkarılması hakkında

ki önergeye 'hükümet ve komisyon katılıyor mu efen-
di|m? 

ENERJİ VE TABİÎ (KAYNAKLAR BAKANI 
SUIDİ TÜREL (Antalya) — Katılıyoruz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİUİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılıyoruz., 

BAŞKAN — önergeyi' oylarımıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... (HP sıralarından gürül-
tülısr) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkam, yoklama istüyoruz, duymuyorsunuz efen
dimi. 

BAŞKAN — Sayın Bayezüt, oturup sükûnetle ha
reket etmedikçe sizi duymama imkân yöTk. 15 kişi 
'birden (konulkuyorsunuz. 

.M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 
Yoklama istemek hakkımız değil mi? 

BAŞKAN — Değil efendim değil, hakkın suüstii-
malıiıdir; lizah ettim omu; zabıtlara 'geçitli. Buyurun 
oturum efendim^ 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Her oylamada 'biz yoklama (isteyebiliriz. İçtüzük 
açık; her oylamadan evvel yoklama isteyebiliriz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İSA VARDAL (ZonigükMc) — Usulsüz ceza 
verdimiz Sayın Başkan. Cezanın geri ataması lazım. 

»BAŞKAN — 47 nci maddenin metlinden çııkanl-
ımasıını oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Etme
yenler... 47 ndi madde metinden çılkarılımışttır. 

48 inci malddeyi okutuyorum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, önergeler var. 47 ndi maddeyle iligil'i bir
çok önerge var. önergeferi okutup oylamadınız. 

BAŞKAN — 47 nci maddenin metlinden çılkani-
mıasınıa dair önerge kalbul edilmiş olduğuna göre dü
ğer önergeleri işleme koymaya iiüzüm yoktur. (HP 
sıralarından gürültüler) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
4. — TBMM'nce ara verilen 29 Mayıs 1985 Çar

şamba günü de komisyonun çalışabilmesine . dair 
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 48 inci mad
dede bu kanunu bitirmeyi tekrar oylayacağım, Yal
nız bu arada Ibir komisyonun çalışmasına dialir izin 
isteği var, onu okutup oylayacağım efendim. 

Buyurun okuyun efendliim, 
Türkiye 'Büyük Millet ıMeclsıi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinim 
29 Mayıs 1985 Çarsaımlba günü ara verilmesi (bugün
kü birleşimin başında Genel Kurulca kararlaştırıl
mıştır. 

Komisyonumuzun, gündemindeki konulan görüş
mek üzere 29 Mayıs 1985 Çarşamba günü çalışaMl-
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mesii içlin, İçtüzüğün 26 ncı maddesine göre gereğini 
arz edenüm-j 

Saygıiatrtımla., 
Ailıi Diızdaroğlu 

Adafet Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Bu önergeyi oyllannıiza sunuyorum: 

Kıalbul ©demler... EtmeyerJer... Kalbufll edilmiştir. 
Sayın nıdietvekiılieııi, her ne (kadar çalışma süre

mizin uzatılması hakkında karar lakınmışsa da. 
(ANAP sıralarından «Devanı edelim Sayın1 Başkan» 
sesleri) 

V. — SORULAR VE 

B) YAPILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kars Milletvekili Musa Ogün'ün, kalkınma

da öncelikli yörelerin altyapı sorununa ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin 
yazılı cevab} (7/508) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki. sorularımın, Sayın Başbakan tarafın

dan İçtüzüğün 96 ncı maddesine göre yazılı olarak 
cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarımla arz ede-
rinı.| 

'Musa öğün 
Kars Milletvekili 

1. 84/8306 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararna
mede fealkıapmada öncelikli yöreler için öngörülen hu
susların ne mikyasta yerine getirildiği, 

2. Kar&ırnamede öngörülen tedbirlerin tatbikatına 
paralel olarak, ülkemizin tabiat şartlarını dikkate 
almak suretiyle bu yörelerdeki altyapı (yöl, su, elek-
trilk) hizmetlerinin kısa zamanda tamamlanması mak
sadıyla DeVlet imkânlarının merkezden emredici bir 
plan dahilinde bahse konu bölgelere teksifinin düşü
nülüp düşünülmediğini, 

3. Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Bankasının 1983 
yılında çok ortaklı şirketler ile ilgili envanter çalış-
malsında değerlendirmeye alınan; Karşıta 5, Siirt'te 1, 
Tunceli'de 1, Van'da 4, Bitlis'te 3, olmak üzere ceman 
14 şirketin; üretim veya yatırım aşaması bakımından 
durumları nedir? 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Karar karardır 
Sayın Başkan, devam. 

BAŞKAN — Milletvekili arkadaşlarımızın oruç 
olması nedenliyle ve devam edilmesi de lilhkl edilmiş 
olduğundan, sözlü sorularla, gündemde bulunan ve 
gündeme ıgirecek olan kanun tasarı ve tekliflerini sı
rasıyla görüşmek için alınan karar gereğince 30 Ma
yıs 1985 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

CEVAPLAR (Devam) 

TC 
Devlet Bakanlığı 27.5.1985 

ISayı : 08.Ö8/O1557 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
(Genel Sekreterliğine 

ligi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğünün ,1.5.1985 tarih ve 834/03963 sayılı ya
zısı. 

Sayın Kars Milletvekili Musa Ogün'ün Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği yazılı soru önertgesinin bakan
lığımca cevaplandırılması ilgi yazıda istenmiş olup, 
yazılı soru önergesinde belirtilen hususlara ait cevap
lar ekte bulunmaktadır* • 

BiDgilerin'ize rica ederim/ 

Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı 

EK - İl 

Kars Milletvekilli Sayın Musa Ogün'ün Sofu 
önergesine Verilecek Cevaba Esas Olacak Bilgiler. 

il, Kalkınmada Öncelikli Yörelere Uygulanacak 
Teşvik Tedbirleri Hakkındaki 21 Temmuz 1984 Ta
rih ve 84/8306 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararna
menin yürürlüğe girmesinden bu yana söz konusu yö
relere 15'8 adet teşvik belgesi verilmiş bulunmaktadır. 
Bu belgelerin toplam proje tutarı 116,3 milyar lira olup, 
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bu yatıranların gerçekleşmesiyle 13 462 kişiye doğ
rudan istihdam imkânı sağlanmış olacaktır. 

2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatı
rımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 5/b 
maddesine göre de Kamu Ortaklığı Fonundan Kal
kınmada Öncelikli Yörelere Finansman desteğine baş
lanmış bulunmaktadır. Bu amaçla yapılan müracaat
lar incelenmektedir. Değerlendirmeleri sonuçlanan 
projelere kredli ve ortaklık şeklinde olmak üzere top
lam olarak 3,5 milyar liralılk parasal destek sağlan
mış bulunmaktadır,ı 

2. özel teşebbüsün Kalkınmaıda öncelikli Yöre
lerde dana fazla yatırım yapmasını sağlamak ama
cıyla alman teşvik tedbirlerinin yanı sıra, söz konu
su yörelere yol, su, elektrik gibi alt yapı hizmetleri
nin götürülmesine Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı ve 1985 Yılı Programlında büyük önem verilmek
te, ilgili kuruluşlar plan ve program hedefleri, poli

tikaları, öncelikleri ve geliştirilen sektör anaplanları 
sonuçlarından yararlanarak Devlet Planlama Teşkila
tının koordinasyonu ve işbirliği ile Beş Yılık ve Yıl-t 
lı'k Yatırım Programlarını hazırlamaktadırlar. 

1985 Yılı Programının Kalkınmada öncelikli Yö
reler bölümünde, söz konusu yörelere götürülecek ya
tırımlarla, bu yatırımları destekleyecek alt yapının 
bera'berce planlanması (Tedbir No : 1) ve özellikle 
bu bölgelerde yer alan köylerde içme suyu, köy yolu, 
ihalberleşme ve köy elektrifikasyonuna ağırlık veril
mesi (Tedlbir No : 5) üzerinde önemle durulmakta ve 
bu tedbirler 1985 Yılı Yatırım Programına yansıtıl
mış bulunmaktadır. 

3. Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının 1983 
yılında-çok ortaklı şirketler ile ilgili envanter çalış-
ırriaisında değerlendirilmeye alınan Kars, Siirt, Tunceli, 
Van ve BMis illerindeki şirketlere ait bilgiler ek 2 de 
verilmektedir. 

ŞİRKETLERE AİT BİLGİLER 

EK 

I. — TANITICI BİLGİLER : 
Şirketin adı 
Kuruluş yeri 
Üretim konusu ve kapasitesi 
Başlama - bitiş tarihi 

Sermayesi 
Ortaklık yapısı 
İstihdam 

SISTAŞ - Siirt Meyan Kökü Sanayi ve Tic. A.Ş. 
Siirt 
2.000 ton/yıl meyan tozu (Meyan kökünden) 
1975 - 1979 yılında deneme üretimine alınmıştır. Ha
len üretimde bulunmamaktadır. 
175 000 000 TL. (875 000 000 TL.'ya tezyit edildi) 
335 ortak. 
öngörülen : 14 kişi 
Gerçekleşen : 120 kişi 

II. — AÇIKLAMALAR : 

Tesis, 1979 yılında deneme üretimine alınmasına rağmen yabancı ortağın (Supraton firması), taahhüt
lerini yerine getirmemesi nedeniyle üretimini sürdürememiştir. Bu arada geçen zaman içerisinde finansman 
sıkıntısı içine düşmüştür. Mevcut sermaye (175,0 milyon TL.) 875,0 milyon TL.'ya tezyit edilmiş olup artı
rılan sermayeyi gerçekleştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Söz konusu artırılan sermayeden ALARKO Hol
ding % 50 civarında hisse alacaktır. Bu projeye Devlet Planlama Teşkilatı bütçesine dahil «İktisadî Trans
ferler Fonundan 17 508 000 TL. «Malî Transferler» fonundan da 17 650 000 TL. olmak üzere toplam 
35 158 000 TL. yardım sağlanmıştır. 

Bu arada halen Teşkilatımıza intikal etmiş olan (Siirt Valiliğinin) 50 000 000 TL. bir yardım talepleri 
mevcut olup, sözkonusu yardım talebi incelemeye alınmış bulunmaktadır. 

— 104 -



T. B. M. M. B: 104 18 . 5 . 1985 0 : 2 

ŞİRKETLERE AİT BİLGİLER 

EK — 2 

I. — TANITICI BİLGİLER : 

Şirketin adı 
Kuruluş yeri 
Üretim konusu ve kapasitesi 

Başlama - bitiş tarihi 
Sermayesi 
Ortaklık yapısı 
İstihdam 

TUNGAŞ - Tunceli Gıda Sanayii A.Ş. 
Akpazar - TUNCELİ 
23.400 ton/yıl irmik 
4.320 ton/yıl un 
7.200 ton/yıl kepek + razmol 

1981 - Temmuz 1985'te işletmeye alınması. planlandı. 
500 000 000 TL. 
166 (6 tüzel, 160 gerçek kişi) 
öngörülen : 51 
Gerçekleşen : 5 

II. — AÇIKLAMALAR : 

Sirtodan bul salhada b'k «orunu yoktur. Sermaye artırımı (350,0 milyon TL.'dan 500,0 milyon TL.'ya) ger
çekleştirilme noktasına gelmiştir. Söz konusu projeye Devlet Planlama Teşkilatı bütçesine dair iktisadî trans
ferler fonundan 22 500 000 TL., (Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile) malî transferler 
fonundan da 52 750 000 TL. olmak üzere toplam 75 250 000 TL. yardım sağlanmıştır. Bu arada DPT'ye 
intikal etmiş 73 950 000 TL.'lık bir yardım talepleri de mevcut olup, adı geçen talep incelemeye alınmış bu
lunmaktadır. 

ŞİRKETLERE AİT BİLGİLER 

EK — 2 

I. — TANITICI BİLGİLER : 

Şirketin adı 
Kuruluş yeri 
Üretim konusu ve kapasitesi 
Başlama - bitiş tarihi 
Sermayesi 
Ortaklık yapısı 

İstihdam 

Kristal Tuz-Sanayi ve Tic. A.Ş. 
Kağızman - KARS 
35.000 ton/yıl tuz 
1982 - Yatırım safhasında 
250 000 000 TL. 
Yurt içi gerçek kişi 
Tüzelkişi 

TOPLAM 

157 
1 

158 

II. — AÇIKLAMALAR : ' 

Bu safhada şirketin bir sorunu yoktur. Devlet Planlama Teşkilatı bütçesine dahil fonlardan, söz'konuşa 
şirkete 1981 yılında 10 000 000 TL., 1982 yılında 10 000 000 TL. 1984 yılında da 35 000 000 TL. olmak 
üzere toplam 55 000 000 TL. yardım sağlanmıştır. 
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ŞİRKETLERE AİT BİLGİLER 

EK — 2 • . 

I. — TANITICI BİLGİLER : 

Şirketin adı 
Kuruluş yeri 
Üretim konusu ve kapasitesi 
Başlama - bitiş tarihi 
Sermayesi 
Ortaklık yapısı 

Kars Yem Fabrikası A.Ş. 
KARS 
12.000 Ton/yıl karma yem 
1969 - 1974 
24 000 000 TL. 
Yurt içi gerçek kişiler 
Yurt dışı gerçek kişiler 
Tüzellciş:ler : 

TOPLAM 

316 
74 
16 

406 
İstihdam 

II. — AÇIKLAMALAR : 

28 kişi 

Şirketin işletme sermayesi yetersizliği problemi vardır. Söz konusu şirkete Devlet Planlama Teşkilatı büt
çesine dahil fonlardan 1976 yılında 613 000 TL., 1977 yılında da 1 000 000 TL. olmak üzere toplam 
1 613 000 TL. yaridum sağlanmıştır. 

ŞİRKETLERE AİT BİLGİLER 

EK — 2 

I. — TANITICI BİLGİLER : 

Şirketin adı 
Kuruluş yeri 
Üretim konusu ve kapasitesi 

Başlama - bitiş tarihi 
Sermayesi 
Ortaklık yapısı 
İstihdam 

KARSTAŞ - Kars Deri Ticaret ve San. A.Ş. 
KARS 
450.000 adet/yıl küçükbaş hayvan derisi 
104.914 adet/yıl deri konfeksiyon 

1976 - Yatırım safhasında 
72 000 000 TL. 
1.713 oı tak (3 tüzel, 1710 gerçek kişi) 
5 kişi çalışmaktadır. 

II. — AÇIKLAMALAR : 

Şirket finansman sıkıntısı içerisindedir. Devlet Planlama Teşkilatı bütçesine dahil fonlardan adı geçen şir
kete 1978 yılında 3 500 000 TL. yardım sağlanmıştır. 
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ŞİRKETLERE AİT BİLGİLER 

EK — 2 

I. — TANITICI BİLGİLER : 

Şirketin adı 
Kuruluş yeri 
Üretim konusu ve kapasitesi 

Başlama - bitiş tarihi 
Sermayesi 
Ortaklık yapısı 
İstihdam 

KARSET • Karslılar Hayvancılık Sanayi ve A.Ş. 
Ardahan - KARS 
100 B.B/gün hayvan kesimi 
500 K.B/gün hayvan besiciliği 
1.000 baş 3 devre/yd 
1975 - Yatırım safhasında 
175 000 000 TL. 
419 ortak (6 tüzel 413 gerçek kişi) 
Hailen 22 k'iş'i çalışmaktadır. 

II. — AÇIKLAMALAR : 
Yatırımın 1983 yılında işletmeye alınması planlan niş ise de yatırım için gerekli sermaye artırımına gidi-

lemediğinden halen hayvan besiciliği yapılmaktadır. Sermaye artırımı içdn çalışmalar sürdürülmekte olup, Şir
ket kayıtlı sermaye sistemine geçecektir. 

ŞİRKETLERE AİT BİLGİLER 

EK — 2 

I. — TANITICI BİLGİLER : 

Şirketin adı 

Kuruluş yeri 
Üretim konusu ve kapasitesi 
Başlama - bitiş tarihi 
Sermayesi 
Ortaklık yapısı 
İstihdam 

KARSAN - Kars Gıda San. ve Tic. A.Ş. 
(Tuzluca Tuğla - Kiremit Fabrikası) 

Tuzluca - KARS 
15.000.000 adet/yıl blok tuğla 
1975 - 1934 
200 000 000 TL. 
102 OTltalk (!1 tüzelkişi 101 gerçek kişi) 
120 kıişi 

II. — AÇIKLAMALAR 

Tesiste üretim sürdürülmektedir. Ancak işletme sermayesi yetersizdir. Söz konusu Şirkete Devlet Planla
ma Teşkilatı bütçesine dahil fonlardan global olarak 33 500 000 TL. yardım sağlanmıştır. 
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ŞİRKETLERE AtT BİLGİLER 

EK — 2 

I. — TANITICI BİLGİLER : 

Şirketin adı 
Kuruluş yeri 
Üretim konusu ve kapasitesi 

Başlama - bitiş tarihi 
Sermayesi 
Ortaklık yapısı 
İstihdam 

Van - Et Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
VAN 
200.000 küçükbaş, 40.000 büyükbaş hayvan kesimi ile 
4.865 ton/yıl et ve 1.302 ton/yıl et mamulleri 

1982 - Yatırım safhasında 
760 000 000 TL. 
106 ortak (6 tüzel, 100 gerçek kişi) 
321 (Öngörülen) 

II. — AÇIKLAMALAR : 

Proje halen yatırım safhasında olup sermaye artırımı gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu safhada her
hangi bir sorunu bulunmamaktadır. Bu arada söz konusu projeye Devlet Planlama Teşkilatı bütçesine dahil 
fonlardan, 1983 yılında 40 000 000 TL. 1985 yılında da 50 000 000 TL. olmak üzere toplam 90 000 000 TL. 
yardım sağlanmıştır. 

ŞİRKETLERE AtT BİLGİLER 

EK — 2 

I. — TANITICI BİLGİLER : 

Şirketin adı 
Kuruluş yeri 
Üretim konusu ve kapasitesi 
Başlama - bitiş tarihi 
Sermayesi 
Ortaklık yapısı 
İstihdam 

VAN - TUĞ Tuğla ve Kiremit Sanayi ve Tic. A.Ş. 
VAN 
20.000.000 adet/yıl blok tuğla 
işletmeye geçiş tarihi 1980 (Halen kapalı durumda) 
50 000 000 TL. 
7 
Öngörülen : 92 
Gerçekleşen : — 

II. — AÇIKLAMALAR : 

Şirket kapalı durumdadır. Ayrıca çok ortaklı vasfını yitirmiştir. Şirket müflis durumda olduğundan ala
caklılar tarafından alacaklarının tahsili için muaccel tutar üzerinden kanunî takibata geçilmiştir. 
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ŞİRKETLERE AİT BİLGİLER 

EK — 2 

I. — TANITICI BİLGİLER : 

Şirketin adı 
Kuruluş yeri 
Üretim konusu ve kapasitesi 

Başlama - bitiş tarihi 
Sermayesi 
Ortaklık yapısı 

Bitlis Gıda Maddeleri Sanayi ve Tic. A.Ş, 
Tatvan - BİTLİS 
22.500 ton/yıl un 
7.500 ton/yıl kepek 

1973 - 1979 
15 000 000 TL. 
Yurt içi gerçek kişi : 138 
Yurt dışı gerçek kişi : 1 
Tüzelkişiler : 4 

TOPLAM 143 

İstihdam 

II. — A Ç I K L A M A L A İ : 

24 kişi 

Şirket ortaklarının ilgisizliği nedeniyle sermaye artırımı gerçekleştinilememekte, dolayısıyla Şirket finans
man sıkıntısı çekmektedir. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun 8.4.1985 tarih ve K. 8 sayiü karan 
ile söz konusu Şirkete i 50,0 milyon TL. işletme kredisi tahsisine karar verilmiştir. Diğer taraftan Teşkilatımız 
tarafından da adı geçen Şirkete 1973 yılında 750 000 TL. yardım sağlanmıştır. 

ŞİRKETLERE AİT BİLGİLER 

EK — 2 

I. — TANITİCI BİLGİLER 

Şirketin adı 
Kuruluş yen 
Üretim konusu ve kapasitesi 
Başlama - bitiş tarihi 
Sermayesi 
Ortaklıl; yapısı 
Istihdan 

II. — AÇIKLAMALAR : 

Tatvan Makine İnşaat Turizm ve Gıda San. A.Ş. 
Tatvan - BİTLİS 
3.600 ton/yıl briket 
1976 - 7 
10 000 000 TL. 
95 yurt içi gerçek kişi 
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ŞİRKETLERE AİT BİLGİLER 

EK — 2 

I. — TANITICI BİLGİLER : 

Şirketin adı 
Kuruluş yeri 
Üretim konusu ve kapasitesi 

Başlama - bitiş tarihi 
Sermayesi 
Ortaklık yapısı 
istihdam 

Van Yün ipliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
VAN 
600 ton/yıl halı ipliği 
150.000 adet/yıl yün battaniye 

1974 - 1977 
200 024 000 TL. 
239 ortak (2 tüzel, 237 gerçek kişi) 
68 kişi 

II. — AÇIKLAMALAR 

Tesis çok düşük kapasite ile çalışmaktadır. (1983'de % 24) öte yandan had safhada finansman darboğazı 
sıkıntısı içindedir. Şirket bugünkü malî yapısıyla (1983 yılı sonu dtibariyle 421 408 000 TL. muaccel borç var
dır) finansman açıklarının karşılanması için yeni bir krediyi kaldıracak güçte değildir. Dolayısıyla sermaye 
artırımı mutlaka gereklidir. Bunun yanında Şirket yönetimi ve ürünlerinin pazarlanmasının Sümerbank Ge
nel Müdürlüğünce üstlenilmesi gerekmektedir. 

ŞİRKETLERE AtT BİLGİLER 

EK — 2 

I. — TANITICI BİLGİLER : 

Şirketin adı 
Kuruluş yeri 
Üretim konusu ve kapasitesi 

Başlama - bitiş tarihi 
Sermayesi 
Ortaklık yapısı 
istihdam 

VANTAŞ - Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
VAN 
35.250 ton/yıl un 
9.750 ton/yıl kepek 

1974 - 1980 
7 000 000 TL. 
102 ortak (Yurt içi gerçek kişi) 
86 

II. — AÇIKLAMALAR : 

1980 yılında işletmeye alınan tesis 1983 yılında % 37 kapasite kullanım oranı ile çalışmıştır. 31.12.1983 
tarihi itibariyle toplam borçları 514 000 000 TL.'dır. Dolayısıyla Şirket finansman sıkıntısı içerisindedir. 
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2. — Erzurum Milletvekili <Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fa
kültesi inşaatına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı İM. Vehbi Dinçerlefin yazılı ce
vabı (7/515) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzurum Atatürk Üniversitesinin Mü
hendislik Fakültesinin (ve bölümlerinin) inşaat du
rumu ne düzeydedir? Kime ihale edilmiştir? Hangi 
yılda? Şu ana kadar fizikî ve malî yatırım seviyeleri 
nedir? Ne zaman bitirilecektir? İnşaatlarda bir sü-
rümceme var mı dır? 

Soru 2. Konu fakülte inşaatı için 1985 yılı öde
nekleri ne kadardır? 

Soru 3. Bu inşaatların daha da sürüncemede 
kalmaması için gerekli önlemi alır ve gerekli uya
rıyı yapar mısınız? 

Soru 4. Fakülte en geç hangi yıl öğretime açıla
bilecektir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 
Yükseköğretim 27 Mayıs 1985 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : ÜNİV - 85-266-YÜK 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın 29 Nisan 1985 tarih ve 7/515-3391/13447 sayılı 
yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi inşaatına ilişkin soru önergesi ile ilgili ola
rak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür
lüğünden alınan cevabî yazıların birer örneği ilişikte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 
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T.C. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 15 . 5 . 1985 

Sayı : H-M-06-11-001-575-7300 
Konu : Hilmi Nalbantoğlu Hk. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
(Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 7 Mayıs 1985 tarih ve ÜNİV. - 85-266 sa
yılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu tarafından Atatürk Üni
versitesi Mühendislik Fakültesi inşaatı ile ilgili ola
rak verilen yazılı soru önergesi ile ilgili yazınız 10 
Mayıs 1985 tarihinde Başkanlığımıza ulaşmış bulun
maktadır. 

Söz konusu sorular hakkında ilgili üniversite
den telefon ile bilgi alınmış ve adı geçen fakülte in
şaatının tnter Kolektif Şirketine (Ali Kuşkay ve Or
takları) idarî blok ve laboratuvar blokları inşaası 
için 44 000 000 TL. üzerinden ihale edildiği, yapı
mına 1976 yılında başlanıldığı, proje tutarının 
670 000 000 TL. sı olduğu, i 984 yılı sonuna kadar 
374 000 000 TL. harcama yapıldığı, 1985 yılı ödene
ğinin 276 000 000 TL. sı olduğu bildirilmiştir. 

1985 malî yılı bütçesinden ayrılan bu paranın ser
best bırakılması' halinde söz konusu inşaatın bu yıl 
tamamlanması gerekmektedir. Bu sebeple fakültenin 
kimya bölümüne 1985 - 1986 eğitim - öğretim yılın
da 50 öğrenci kaydedilmesi planlanmaktadır. 

İlgili üniversite, inşaatla ilgili diğer hususların Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Mü
dürlüğünden sorulabileceğihi bildirmektedir. 

Söz konusu soru önergesinin görüşülmesinde Yük
seköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Bilir'in Sa
yın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanına refakat 
edeceğini bilgilerinize arz ederim. 

Tahsin özgüç 
Başkan Vekili 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 22 . 5 . 1985 
Sayı: B. 06/l.lş.T.Şb.Md.Gr. 

1/23-956/4669-B 
Konu : Atatürk Üniversitesi Mimarlık Müh. 

Yük. Ok. İnşaatları 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 

'(Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 20.5.1985 gün ve 12767 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Erzurum Millet

vekili Hilmi Nalbantoğlu tarafından, Atatürk Üni-
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versitesi Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat
larına ait verilen yazılı soru önergesindeki Bakan
lığımızla ilgili hususlar tetkik edilmiştir. 

1. A. Ü. Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu 
Laboratuvar Bloku İkmal inşaatı (105.000.000,-) lira 
keşif bedeli üzerinden, 20 . 2 . 1983 tarihine kadar 
bitirilmek kaydıyla, Müteahhit Firma înter İnşaat 
ve Sanayi Anonim Şirketine '% 0ı tenzilat ile 8.9.1980 
tarihinde ihale edilerek, 28.10.1980 tarihinde sözleş
meye bağlanmış, bilahara mücbir nedenlerle işin sü
resi 2.11.1985 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Söz konusu inşaata ait düzenlenen 11.7.1984 gün 
ve 17. No.lu hakediş raporuna göre; keşif bedeli üze
rinden (122 784 344) liralık iş yapılarak taahhüdün 
ı% 117'si ikmal edilmiştir. 

2. A. Ü. Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu 
İdare Bloku İkmal İnşaatı; (130.000.000,-) lira keşif 
bedeli üzerinden, 20.2.1983 tarihine kadar bitirilmek 
kaydıyla Müteahhit Firma Inter İnşaat ve Sanayii 
Anonim Şirketine '% 01 tenzilat ile 8.9.1980 tarihinde 
ihale edilerek, 28.10.1980 tarihinde sözleşmeye bağ
lanmış, bilahara işin süresi 31.10.1985 tarihine ka
dar uzatılmıştır. 

Anılan inşaata ait düzenlenen 27.7.1984 gün ve 
16 No.lu hakediş raporuna göre; keşif bedeli üzerin
den (146.589.856,-) liralık iş yapılarak taahhüdün % 
113'ü ikmal edilmiştir. 

Her iki iş için 1985 yılı içerisinde Erzurum Vali
liği (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) emrine 
(248.400.000,-) lira ödenek gönderilmiş olup, İnşaat
ların 1985-1986 Eğitim-öğretim yılında hizmete açı
labilmesi için gereken her türlü önlem alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bakan Adına 

İrfan Güngördü 
Genel Müdür Y. 

5.ı — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, mahallî gençlik kamplarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Din-
çerlerdin yazılı cevabı (7/521) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakam tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. 1985 Gençlik Yılı nedeniyle bazı il
lerde açılacağını bildirdiğiniz mahallî gençlik kamp
larının yerel ve gençlik turizmine de yararlı olması 
bakımından kalıcılığa dönüştürülmesini ve kalıcı te
sisler yapılmasını uygun bulur musunuz? (Prefabrik 
yapılaşma ile) 

Soru 2. Bu kampların örneği: Kars'ta Ani, Er
zurum'un Tortum Gölü kenarı, Van'ın Van Gölü, 
Erzincan'ın Girlevik, Tunceli'nin Ovacık Munzur 
Çayı kenarı, Elazığ'ın Hazar Gölü Güney Köyü vb. 
gibi yerlerde kalıcı tesisler olarak kurulması olanaklı 
ve yararlı olmaz mı? 
(Artvin, Sinop, Trabzon gibi sahil şerit şehirleri 

zaten turistik yerler olup çadırlı kamp kurmaya da 
olanaklıdır) 

Soru 3. Yukarıdaki şekilde mahallî gençlik 
kamplarının aynı zamanda gençlik yerel turizmine 
yararlı olacak yerlerin, özellikle sahil şeritlerinde de
ğil de Anadolu iç bölgelerinde Kültür ve Turizm Ba
kanlığı ile birlikte, bir etüt ve araştırma ile saptan
masını yapmayı yararlı'bulur muşunuz? 

Soru 4. Bu kampların komando kampları ha
line dönüştürülmemesi için önleminiz ne olacaktır? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 
Gençlik, Beden Eğitimi ve Okul 

Spor Hizmetleri 28 . 5 . 1985 
Genel Müdürlüğü' 

Sayı : 320.2/3/002314 Genç. Kamp. Mer. Şb. 
Konu : Hazırlanan Cevap 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanİığı 

Genel Sekreterliğinin 29.4.1985 gün ve 7/521-3400/ 
13482 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu* 
nun Mahallî Gençlik Kampları ile ilgili soru önergesi 
incelenmiştir. 

Bakanlığımız, gençlerimizin serbest zamanlarını 
sosyal, kültürel ve sprotif faaliyetlerle değerlendir
mek amacıyla çeşitli faaliyetleri hizmete sunmakta
dır. Sunulan bu hizmetleri yaygınlaştırmak bütün 
yurt sathına yaymak ve daha çok gence hizmet ge-
tirmçk Bakanlığımızın ana hizmet politikasıdır. Genç
lerimize sunulan hizmetlerden biri olan Gençlik 
Kampları kurulmasında Devlete az yük getiren ve 
pratik kullanmaya elverişli tesislere öncelik verilmek
tedir. (Beslenmenin sosyal tesiste, barınmanın çadır-
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la sağlandığı tesisler) halen Elazığ - Sivrice Hazar' 
da yukarıda belirtilen nitelikte bir tesisimiz hizmet 
vermektedir. Van-Yeşilsu'da bu amaçla 6 dönüm 
arazi satın alınmıştır. 

1982 yılından bu yana Urfa, Mardin, hakkâri, 
Van, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars, Erzurum, Artvin, 
Trabzon illerinde 10'ar günlük devreler halinde 
bu yörelerin gençleri için kamplar düzenlenmiştir. 

Bütün Gençlik Kampları illerin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Müdürlükleri ile Beden Terbiyesi 11 Mü
dürlüklerinin denetim ve kontrolünde açılmaktadır. 
Kamp süresince, mahallinden teklif edilen Bakanlığı
mızca görevlendirilen liderlerin nezaretinde sosyal, 
kültürel ve sportif çalışmalar yapılmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakam 

4.< <— [Erzurum Milletvekili \Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, (PIT Ahlatlıbel dinlenme telislerinde Kullanılan 
içme suyu borularına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı 'Veysel Atasoy'un yazılı cevabı {7/523) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi! Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nallbanitoğlu 

Erzurum 

Soru 1. PTT Ahlatlıbel dinlenme tesisleri işi ile 
ilgili içme suyu getirilmesi işinde neden siyah boru 
kulanıîmıştır? (Teknik şartnamelere göre galvanizli 
'kullanılması gerekir) 

Soru 2. Bayındırlık ve iskân Bakanlığı birim 
fiyatlarında siyah boru fiyatı mevcut iken bu iş için 
neden yeni uydurma fiyat tutanağı yapılmıştır? 

ISora 3. Bu değişiklik için sorumlu teknik ele
manın onayı alınmış mıdır? Yoksa PTT Gn. Md.'de 
her iş için gerektikçe kullanılabilen çok imza sahibi 
elemanlar kadrolarda bu kılıf işler için tutulmakta 
mıdır? 

Soru 4. Yapılan fiyat analizleri gereği işlerin han
gileri ne ölçüde yapıldı? tik ihale keşfi ne idi ne oldu? 
(Rakamlarla) 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

APK : IV.01.011/356 - 17823 
Konu : Soru Önergesi, 

24.5.1985 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 30 Nisan 1985 tarih ve K.K.D. Bşk. 7/523 -
3408 - 13513 sayılı yazınız, 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi NıalSbantoğlu' 
nun, ıTBMM Başkanlığına verdiği ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde 
yer alan hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1, PTT Ahlatlıbel dinletilme tesisleri işi ile 
ilgili içme suyu getirilmesi işinde neden siyah boru 
kullanılmıştır? (Teknik şartnamelere göre galvanizli 
kullanılması gerekir.) 

Cevap 1. Söz konusu edilen dinlenme tesislerine 
içme suyu getirilmesi işinde, iddia edildiği gibi siyah 
boru değil; içme suyu ile ilgilenen diğer kuruluşlarda 
olduğu gibi, izolasyonlu siyah (Çelik) boru kullanıl-' 
mistir. 

lîçme suyu isale hatlarında; ömrünün kısa olması 
nedenliyle galvanizli boru, korozyona uğraması ne
deniyle de, izola&yonsuz siyah boru kullanılmamakta
dır. 
Soru 2. Bayındırlık ve iskân Bakanlığı birim fiyat

larında siyah boru fiyatı mevcut iken bu iş için neden 
yeni uydurma fiyat tutanağı yapılmıştır? 

Cevap 2. Siyah borunun fiyatı, Bayındırlık ve is
kân Bakanlığı Birim Fiyat Listesinde mevcuttur. An
cak, PTT Ahlatlıbel dinlenme tesislerine içme suyu 
getirilmesi işinde kullanılan izolasyonlu siyah boru-; 
nun fiyatı mevcut değildir. Bu nedenle; Sözleşmesi 
gereğince, siyah borunun fiyatı, Birim Fiyat Listesin
den alınarak, izolasyon farkı ilave edilmek suretiyle 
yeni birim fiyat düzenlenmiştir. 

Soru 3. Bu değişiklik için sorumlu teknik elema
nın onayı alınmış mıdır? Yoksa PTT Genel Müdür
lüğünde her iş için gerektikçe kullanılabilen çok imza 
sahibi elemanlar kadrolarda bu kılıf işler için tu-
'tullmakta mıdır? 
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Cevap 3. Yeni fiyat tutanağı, Ankara Telefon 
Başmüdürlüğünün ilgili ve yetkili elemanları tarafın
dan incelenmiş ve tasdik edilmiştir, imza yetkisi bu
lunan elemanlar, imzalarını ilgili ve yetkili oldukları 
konularda kullanmaktadırlıar. 

Soru 4. Yapılan fiyat analizleri gereği işlerin han
gileri ne ölçüde yapıldı? tik ihale keşfi ne idi ne oldu? 
(Rakamlarla) 

Cevap 4. Söz konusu işte, 30932,30 metre izolas
yonlu siyah çelik boru kullanılmış ve 6.054.798,25 TL. 
ödenmişıtir. 

ıtşin; 

a) II. Keşif bedeli : 19.745.205.- TL, 

Ib) PTTce Müteahhide 
ödenen (fiyat farkları 
dahil son istihkak) : 17.698.622.40.- TL. 

c) Kesin hesap : Bağlanmamıştır. 

S. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
PTT Ümraniye laboratuvar ye fabrika yapımına iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un ya
zılı cevabı (7/524) 

Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nal'bantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. PTT Ümraniye laboratuvar ve fabrika 
işinde yılı içinde teklif edilen çatı kaplaması ve ses-
kes işi ilgililerin zamanında karara varmaması ne
deniyle ve iki yıl sonra aynı işi aynı firmaya ve aynı 
malzemeyi kabul ettikleri nedeniyle birim fiyat yıl
lık artışları nedeniyle 150 milyon fazla maliyete yap
tırmış olduğundan bunun sorumluları aranmış mı
dır? 

Soru 2. Müteahhit dahi konuyu ve sonuçları 
hakkında ikazını yaptığı halde neden kaale alınma
mıştır? İdare zarara sokulmuş mudur? 

S"oru 3. Bu işte, ilgili yetkililerin yetenek noksan
lıkları mı yoksa art düşünceleri mi rol oynamıştır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 24.5.1985 

Başkanlığı 
APK : IV.Ö1.011 /355-17822 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 30 Nisan 1985 tarih ve K.K.D. Bşk. 7/524. 

3409/13514 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun TBMM Başkanlığına verdiği ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önerge
sinde yer alan hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. PTT Ümraniye la'boratuvar ve fabrika 
işinde yılı içinde teklif edilen çatı kaplaması ve ses-
kes işi ilgililerin zamanında karara varmaması ne
deniyle ve iki yıl sonra aynı işi aynı firmaya ve aynı 
malzemeyi kabul ettikleri nedeniyle birim fiyat yıllık 
artışları nedeniyle 150 milyon fazla maliyete yaptır
mış olduğundan bunun sorumluları aranmış mıdır? 

Cevap 1. IPTT Ümraniye la'boratuvar ve fabri
ka inşaatları işinde teklif edilen çatı kaplaması ve 
ses-kes işi ile ilgili o zamanki müteahit Talip Kah
raman tarafından 20.1.1981 tarihinde Ulaştırma Ba
kanlığına' müracaat edilmiş, Bakanlığın direktifleriy
le PTT Genel Müdürlüğü Müfettişleri konuyla ilgili 
detaylı bir araştırma yapılmış gerek idarî gerekse 
kanunî bir işleme gerek olmadığına karar verilmiştir. 

Soru 2. Müteahhit dahi konuyu ve sonuçları 
hakkında ikazını yaptığı halde neden kaale alınma
mıştır? İdare zarara sokulmuş mudur? 

Cevap 2. Cevap bir de belirtildiği üzere konuyla 
ilgili olarak PTT Genel Müdürlüğü müfettişlerince 
düzenlenen 17J6.'198'1 tarih ve 8 sayılı soruşturma ra
porunda konuyu teşkil eden hususlar hakkında ge
rekli araştırmalar yapılmış Yapı İşleri Dairesi Baş
kanlığı Personeli'nin herhangi bir kusurunun bulun
madığı, idarenin zarara sokulması idarî ve kanunî 
bir işleme başvurmaya gerek olmadığı belirtilmiştir. 
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Soru 3. Bu işle ilgili yetkililerin yetenek nok
sanlıkları mı, yoksa art düşünceleri mi rol oynamış
tır? 

ISoru 3. IBu işte ilgili yetkililerin yetenek nok-
PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkan
lığı personelinin, her hangi bir kusurunun bulun
madığı, gerek idarî gerekse yasal işleme başvurul
masına gerek olmadığı, PTT Genel Müdürlüğü mü
fettişlerince düzenlenen 17.6.1981 gün ve 8 sayılı 
rapordan anlaşılmıştır. 

6. — Erzincan Milletvekili Veysel Varolun, Er
zincan İlinde bir müze kurulmasına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taş-
çıoğlu'nun yazılı cevabı (7/527) 

Türkiye 'Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması için aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Veysel Varol 

Erzincan 

Soru 1. Dünyada her millet gerek kendi yur
dunda yer altından çıkardığı bir demir ve bronz par
çasını bile bir binaya yerleştirip tarihî mefahir ola-

- ra'k genç ve gelecek nesillerine ve turistlere göster
meye gayret ederken; Erzincan'da bir müze neden 
yapılmıyor? 

Soru 2. Erzincan yöresinde ve 11 SSK Hastanesi 
duvarı dibinde terk edilmiş bir halde bulunan «Ak-
koyunlular» döneminden kalma eserler daha ne za
mana kadar ilgilenmemizi bekleyecektirler? 

Soru 3. Erzincan'ın en eski binaları olan Çadır
cı Hamamı, Paşa Hamamı, Erzincan Kalesi civarı 
ne zaman tarihî eser olarak ele alınıp gerekli tarihî 
eser önemi verilecektir? 

Soru 4. Bakanlık Erzincan'ın tarih, etnografya, 
folklor ve kültürü ile ne zaman ilgilenecektir? 

T. C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 24.5:1985 

(Eski Eserler ve (Müzeler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :ı 'Müze. Ö2.6.729 Gen. 
Konu : Erzincan ilinde bir müze 

kurulmasına ilişkin önerge 

Türkiye 'Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığına 
•İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli 2 Mayıs 
1985 gün ve 7/527-3,4l20/l'3544 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen Erzincan Millet
vekili Veysel Varol'un Erzincan İline ait konularda 
Bakanlığımca cevaplandırılması istenen hususlar aşa
ğıdadır. 

1. Erzincan ilinde içinde müzenin de yer alacağı 
bir kültür merkezinin yapımı sürdürülmektedir. İn
şaat bittiğinde müze faaliyete geçecektir. 

K2. Erzincan yöresinde ve il SSK Hastanesi du
varı dibindeki Akkoyunlular dönemine ait kültür 
varlıklarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu doğrultusunda incelenmesi amacıy
la Elazığ Müzesi uzmanları görevlendirilmiştir. 

(Mahallinde yapılacak çalışma sonucunda hazır
lanacak belgelerin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Var
lıkları Yüksek Kurulunda değerlendirilmesinden son
ra onarılması ve korunması hususunda gerekli işlem
ler sürdürülecektir. 

3. Erzincan'ın en eski binalarından olan Çadırcı 
Hamamı, Paşa Hamamı ve Erzincan Kalesinin son 
durumlarının 2863 sayılı Kanun doğrultusunda ince
lenmesi için Elazığ Müzesi uzmanları görevlendiril
miş olup, mahallinde yapılacak çalışma sonucunda 
hazırlanacak belgelerin Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulunda değerlendirilmesinden 
sonra gerekli işlemler sürdürülecektir. 

4. Bakanlığımız, Erzincan'ın mahalli kültürünün 
ortaya çıkarılması için çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bu konudan olarak; 3-13 Şubat 1982 tarihleri arasın
da Erzincan El Sanatları konusunda bir araştırma 
yapılmış, bu araştırma sonucunda 3 adet bant, 73 
slayt çekilmiş, bu malzemeler ve 39 değişik örnekten 
oluşan bir oya koleksiyonu Millî Folklor Araştırma 
Dairesi Başkanlığı Folklor Arşivine kazandırılmıştır. 

(M1FAD Başkanlığının Türkiye genelinde yapa
cağı planlı çalışma programı çerçevesinde Erzincan' 
da folklor konulu saha araştırma' ve derlemeleri ya
pılacaktır, 

Folklor araştırmacısı kadroları serbest bırakıldığı 
takdirde de Erzincan Kültür ve Turizm Müdürlü
ğüne araştırmacı ataması yapılması planlanmıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 

7. ı— İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, ba
şarısız olduğumuz spor dallarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Din-
çerler'in yazılı cevabı (71528) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim, 

İbrahim Ural 
İstanbul 

1. Her katıldıkları karşılaşmalarda ağır yenilgi
lere uğrayıp dönen futbol ve güreş millî takımlarını 
belli bir seviyeye gelinceye kadar millî müsabakalara 
katılmaktan alıkoymayı düşünüyor musunuz? 

2. Bu spor için sarf edilen paraların daha ba
şarılı olan spor dallarına verilmesinde fayda görüyor 
musunuz? Bu konuda alınmış bir karar var mıdır? > 

3. Fultb'ol sahalarında gerek hakemlere ve ge
rekse başkalarına hakarete teşkil eden söz ve hareket
lerde bulunanlar hakkında cezaî bir düzenlemeye 
gitmenin gereğine inanıyor musunuz? 

T. C, 
'Millî Eğitim, Gençlik ve 27.5.1985 

'Spor Bakanlığı 
Beden Terbiyesi Genel 

'Müdürlüğü 
Dairesi : Dış. îlişk. D. Bşk. 

Sayı : 'St-0-06/940 

Türkiye 'Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎUGÎ : 8 Mayıs 19#5 gün ve Kanun ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı ifadeli 7/328-343Î2/13591 sayılı ya
zıları. 

İstanbul Milletvekili İbrahim UraFın başarısız ol
duğumuz spor dallarına dair Som önergesi incelen
miştir. 

YÖneltiliş sırasına göre sorulara verilen cevaplar 
aşağıda yer almaktadır ': 

1. Spor dallarının ferdî ve takım sporları olarak 
ikiye ayrıldığı ve gerek aynı gerek ayrı sahalarda 
yanyana ve karşı karşıya ferdî ve takım mücadele
leri olarak sınırlandırıldığı ve mücadele şekillerisin 
de vücut ile veya bir spor gereci ile yapılması şek
linde kendi arasında ayrıldığı ve bunlara göre özel
likler arz ettiği malumdur. 

Rakip ile karşı karşıya mücadele esasına dayalı 
spor dallarında seviyenin muhafazası ve gelişme bir 
ölçüde yurtiçindeki müsabaka, eğitim faaliyeti ve 
antrenmanların etkinlik ve sıklığına bağlı bulunmak
la biriikte.dış dünyadaki gelişmelerin, teknik ve tak- | 

tiklerin izlenmesi ve sınanması için uluslararası yarış
malara katılma gereklilik arzetmektedir. 

Bu sebeple alınan sonuçlar ne kadar düşük olursa 
olsun, uluslararası yarışmalara iştirak, gerek spor eği
tim sürecinin eliter yarışma ile tamamlandığı en üst 
seviye olarak; gerek uluslararası spor federasyonları
nın yarışma kurallarının katılmaya dair hükümleri 
uyarınca bir mecburiyet olarak yerini korumakta ve 
söz. konusu spor dalındaki faaliyetin ülke çapında 
askıya alınması konu edilmeden yasaklanması düşü
nülmemektedir. 

Ancak, Olimpiyatlar, Dünya, Kıta ve bölge yarış
maları gibi iştirak mecburiyeti bazi müeyyidelere 
bağlananlar dışında kalan uluslararası temaslara, Fe
derasyonlarımızın son üç yılda almış oldukları de
receler incelenmek suretiyle izin verilmekte ve özel
likle Greko-Romen dalındaki uluslararası yarışma
lardan imtina edilirken, serbest güreş dalında yeni 
istida'tların kesifi ve seçkin sporcu grubuna katılma
ları amacıyla gençler kategorisindeki uluslararası ya
rışmalara iştirake önem la'tfedilmekte'dir. 

'2. Bahse konu spor dallan için tahsis edilen öde
neklerin başarılı olan spor dallarına aktarılması da 
faaliyetin durdurulması anlamına geleceği için bu usul 
düşünülmemektedir. 

Sporda eşit seviyedeki gelişmeler ancak tabanın 
geniş tutulması ve buna bağlı olarak tavanda artan 
seçkin grulbun mücadele ve rekabetiyle mümkün ola
bileceği için, bazı spor dallarım ihmal etmek ve di
ğerlerine önem vermek yerine; mevcut kaynakların 
en verimli ve ekonomik biçimde yönlendirilmesi ve 
sarfı için yörenin geleneksel, sosyal, kültürel ve coğ
rafi özellikleri ile beden yatkınlıkları dikkate alına
rak tespit edilen «öncelikti spor dalları» uygulaması 
tercih edilmektedir. 

3. Sadece futbol değil, bütün spor karşılaşma
larında seyircilerdeki şiddet olayları tüm ülkelerde 
görülen bir problem olarak güncelliğini muhafaza et
mekte; hatta Unesco ve Avrupa Konseyi gibi çok
uluslu ve spor siyase'tleriyle de meşgul olan kuruluş
ların gündeminde yer almakta ve tedbirler düşünül
mektedir. 

(Ülkemizdeki ilgili tüm kurum ve kuruluşlara çe
virisi yapılarak' dağıtılan böyle bir çalışmanın örne
ği malumaten ekte yer almaktadır. 

Bakanlığımız, üzerinde hassasiyetle'. durduğu bu 
evrensel meseleyi, kanunî müeyyidelerle çözümlemek
ten ziyade, kamu kesiminin büyük bir bölümüne 

| görev ve sorumluluklar yükleyen ve uzun vade ge-

- U* -
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rektiren bir genel eğitim ve kültür olayı halinde de
ğerlendirmektedir. 

Arz ederim. 
M. Vehbi I>inçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor- Bakanı 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ' 
NÜN-SPOR İLE İLGİLİ TAVSİYE KARARLARI 

1. Başta futibol karşılaşmaları olmak üzere, spor 
faliyetleri sırasında seyircilerde görülen şiddet olay
larının azaltılması, 

I 

Çevürem 

M. Can Şıpali 

Dışilişkiler Daire Başkam 

AVRUPA KONSEYİ 

BAKANLAR KOMİTESİ 

Tavsiye Karan R (84) 8 

Başta Futibol Karşılaşmaları Olmak Üzere, Spor 
Faaliyetleri Sırasında Seyircilerde Görülen Şiddet 

Olaylarının Azaltılması) 

1, Balkanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Tüzüğü
nün 15. b maddesi uyarınca. 

2* "«Herkes için, spor siyaseti ilkelerine «dair (76) 
41, sayılı kararını hatırlatarak, 

3-1 İkinci konferanslarında (Londra-1978) «Spor
da Şiddet» konusuna ilişkin kararları ile, 1983'de Pa
ris ve Rotterdam'daki 10 uncu gayri resmî toplantı
larında kabul ettikleri «Futbol maçları ve diğer spor 
faaliyetleri sırasında seyirüilerde şiddet hareketleri» ko
nulu bildirilerini göz önünde bulundurarak, 

4. IParlamenterler Meclisinin 963 (1983) sayılı ve 
şiddeti azaltmada eğitsel ve küDtürel yollar konusun
daki tavsiyesini dikkate alarak, 

5. Futibol alanında üye Devletlerin yetkilii milî ve 
milletlerarası kuruluşları da dahil olmak üzere, spor 
federasyonlarının bağımsızlıklarına olan saygılarını 
muhafaza ederek, 

6. Üye Devletlerin millî ve mahallî takımları ara
sındaki futbol karşılaşmalarının özellikle fazla oluşu 
sonucu .sporun, uluslararası anlayış ve Avrupa işbir-
liğline olan katkısının önemini vurgulayarak, 

7. Sporda fair-play ilkesini des'tiekleyerek ve bu 
spor idealinden seyircilerin tam ve gerçek bilinçlen
melerinin doğruluğuna inanarak, 

18/ Toplumda şiddetin azaltılması için her tür şid
det hareketine karşı mücadele etmemin gerektiğini 
kafbul ederek, 

9w Toplum imajını karalamak ve seyircileri hayal 
kırıklığına uğratmak suretiyle spora zarar veren ve 
söz konusu sporlara iştirak seviyesini de engelleme sa
kıncası yaratan; özellikle futbol maçlarında bazı se
yircilerin sportmenlik dışı davranışları ve şiddet hare
ketleri ile sporda görülen yozlaşmadan endişe duyarak, 

10- Başta üçüncü şahısların ziyanlarından, polisi
ye tedbirlerden ve mal zararlarından kaynaklanan gi
derler de dahil olmak üzere, şiddet ve kötü davranış
ların üye Devletler toplumlarına giderek artan sosyal 
ve ekonomik yük getirdiğini teyit ederek, 

1JL Üye Devlet Hükümetleri ve spor kuruluşla
rının seyircilerde şiddete karşı mücadelede farklı, 
ancak birbirlerini tamamlayıcı, sorumlulukları olduğu
nu; bu nedenle de çabalarını birleştirmeleri gereğini 
düşünerek* 

12. Bu sorunu sınırlamak veya ortadan kaldırmak 
amacıyla futbol konusunda üye Devletler ile millî 
ve uluslararası yetkili kuruluşlarca daha önce yapı
lan çalışmaları kutlayarak» 

H3* Avrupa Konseyine Üye Devletlerin bu güç
lüklere çözüm aranmasında öncü olması ve gerek hü
kümetlerin, gerek futibol konusunda yetkili makam
ların kısa sürede müessir olabilecek pratik tedbirleri 
'benimsemelerinde ve almalarında öncelik olduğuna 
inanarak; 

I - Üye Devlet hükümetlerine şunları tavsiye eder : 
A) Anayasal' Şuurlar Çerçevesiinde Futbol Maç

larına İlişkin Olarak Yapılacak Çalışmalar : 
;1. Yerel ve bölgesel topluluklar ve kamu yöne

timinin, diğer kurum ve kuruluşlar ile futbol konu
sunda yetökili mercilerin, seyircilerde şiddet hareket
lerini azaltma sorumluluğunu birlikte paylaşmak, 

2, Millî seviyede, seyirüilerde şiddet hareketlerine 
karşı bakanlıklar ve diğer kamu kurumları tarafından 
izlenen siyaset ve faaliyetleri koordine etmek ve bu 
amaçla değişik seviyelerde benzeri bir işbirliğini teş
vik etmek, 

3< Başta aşağıda yer alanlar olmak üzere, kısa 
vadede seyircilerde şiddetin azaltılmasına yönelik so
mut tedbirlerin alınmasına ve uygulanmasına öncelik 
vermek : 

a) Stadyum yakın çevresinde ve içerisinde oldu
ğu kadar, seyircilerin geliş ve dönüş yolları üzerinde 
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muhtemel şiddet patlamalarına karşı yeterli polis kuv
vetini hazır bulundurmak ve değişik bölgelerin pols 
güçleri arasında bilgi alıış verişi ve işbirliğini güçlen
dirmek için tedbirler almak, 

Ib) Seyircilerde şiddet olaylarından suçlu bulunan
ların, hadisenin ciddiyetine göre cezalanduılmalarım 
sağlamak amacıyla ve Caydırma unsuru olarak ge
rekli yasamanın uygulanmasını sağlamak, bu konu
da yasama mevcut bulunmuyor ise bunu öngörmek, 

(B) Futbol Konusund Yetkili Millî Kuruluşlar ile 
Tam Bir İşbirliği İçerisinde Olmak ve Bu Kuruluşları 
Aşağıdaki Hususlarda Teşvik Içün İstenilen Tüm Ted
birleri Almak :> 

4. Futbol maçlarında seyircilerde görülen şiddet 
hareketlerini azaltmak amacıyla stadların içerisinde ve 
civarında şu etkin tedbirleri almak : 

a) Stadyumlarla tasarım ve inşasını, seyirci gü
venliğini sağlayacak, içlerinde şiddet olaylarında., mahal 
vermeyecek, polisin kalabalık içerisinde rahatlıkla do
laşabileceği, oyun alanını korumak için gerekli mania 
ve kapıların bulunacağı ve bu alan içerisinde seyirci 
hareketlerinin denetlenebileceği şekilde yapmak, 

Ib) MÜsafir takım taraftarlarına bir veya birden 
fazla tribün tahsis etmek suretiyle rakip taraftarları 
birbirinden ayırmak, 

c) Maç biletlerinin satışım denetlemek suretiyle 
de bu ayırımı sağlamak ve s/öz konusu ayırımı engel
leyici mükerrer satışlardan kaçınmak, 

d) Yasal yönden mümkün olan ölçüler dahilimde, 
karışıklık çıkardığı bilinen kişilerin stadlardan ihracını 
sağlamak, 

e) Stadyumları etkili bir ses düzeni ile donatmak, 
bundan tam manasıyla yararlanmak; ayrıca seyirci
leri iyi davranmaya teşvik eden broşürler ve maç 
programları dağıtmak, 

if) Bira da dah'il olmak üzere, olkollü içki satı
şını kısıtlamak veya yasaklamak; satışa izin verilmiş 
ise, gerilim tehlikesi fazla olan stad çevresinde temin
lerine ehıgel olmak, 

g) (Seyircilerin şiddet hareketlerinde kullanabile
cekleri eşyaları stadlara sokmalarına mani olmak için 
gerçekçi her tedbiri almak, 

Ih) Maçlardan önce, yetkili kamu kurum ve ku
ruluşları ile yapılacak etkili bir çalışma sayesinde ko
nuyla ilgili yönetmeliklerin uygulanacağı şekilde ka* 
labalığı kanalize etmek için alınabilecek tedbirleri in
celemekle görevli irtibat memuru tayinini öngörmek, 

i), Rtesmî taraftar kulüpleri kurulmasını ve bün
yelerinde, stadlarda seyircilerin yerleşmelerl'ni ve bilgi 
almalarını kolaylaştırmak, deplasmanda oynanan maç

lara giden seyirdi gruplarına refakat etmekle görevli 
düzen hizmeti sorumluları tayinini teşvik etmek, 

5< Bütün karşılaşmalarda geçerli asgarî kıstaslar 
olarak kabul edilmek üzere Avrupa Futbol Birliği 
(ÖEİFA) nin kural ve tavsiyelerinin tatbikini sağlamak, 
bunları bünyeye uygun hale getirmek ve gerekliği 
takdirde iç müsabakalara uyan açık kurallar bütünü 
halinde yararlanmak üzere ülkede yaygın hale getir
mek, 

C) Futbol alanında yetkili millî kuruluşlar ile 
aşağıda sıralanan amaçlar için sıkı işbirliği halinde 
çalışmak : 

64 GıivenTiği artırmak ve seyircilerde şiddeti azalt
mak amacıyla, stadyumlarda yapılacak yapı değişik
likleri veya diğer ilavelerin finansmanına yardım için 
imkânlar aramak, 

ı7, özellikle fazla ve hareketli seyirci çekebilecek 
maçların yapılacağı stadlara ilişkin olarak, seyircilerin 
güvenliği ve sportmence davranmalarını sağlamak 
amacıyla stadlar için lisans sistemi getirilmesini ön
görmek, 

<8. İfade hürriyeti halklarını teyit etmekle beraber, 
şiddet olaylarını gözden uzak tutamayacaklarının bi
lincinde, şiddet eylemcilerine yönelik yayım yapma
ları ve akranlarının aynı şekilde hareket etmemeye 
teşvik amacıyla, basını, iştirakçi ve seyircilere fair -
play ve sportmence davranış örneklerine ağırlık ver
meleri için telkinde bulunmak, 

9- Girişlerdefci gereksiz maniaların saldırganlık 
dürtüsü uyandırdığı dikkate alınarak, seyircilere rahat 
intikal ve giriş imkânları sağlamak amacıyla (otobüs 
ve araba park yerleri dahil) yetkili makamlar, futbol 
kulüpleri ve stadların ait olduğu kuruluşlar arasında 
işlbîrliğin'i geliştirmek, 

ilö. Futbol maçlarında seyircilerde görülen şiddet 
ve sportmenlik dışı davranışların azaltılması için alı
nan tedbirlerin sonuçlarını denetlemeyi sağlayacak 
mekanizmaların tatbik imkânlarını aramak, 

D) Uluslararası maç ve turnuvalar sırasında iki
li veya çok taraflı işbirliği yapılması halinde aşağı-
dakli yöntemleri uygulamak : 

11. — Başta deplasman seyircilerinin gelebileceği 
ülkeler olmak üzere, gerek futboldan sorumlu millî 
kuruluşlar, gerek ilgili diğer millî kurumlar (örneğin; 
polis teşkilatı..) arasında ikili ve çok taraflı sıkı bir 
işbirliği hal'iride çalışmak ve bunu teşvik etmek, 

İ12. Her ülkenin kendi kanunlarını ve yargı or
ganlarının bağımsızlığını göz önünde bulundurarak, 
spor karşılaşmalarında şiddet eylemleri nedeniyle ya-

— 118 — 
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kalanan deplasman seyircilerinin, yukarıdaki A.3.b. 
paragrafında belirlenen ilkelere uygun olarak yargı
lanma yollarını aramak veya gerektiği hallerde hakla
rında kovuşturma yapılan seyircileri sınırdışı etme 
imkânlarını kullanmak, 

E) IBu tavsiye kararında kaleme alınan ilke ve 
düşünceleri, gerek hükümet faaliyeti olarak, gerek il-
'gili millî spor kuruluşları ile birlikte alınacak tedbir
ler çe*çevesmde, seyircilerin şiddet ve centilmenlik dı
şı davranışlarının sorun olabileceği diğer spor faa
liyetlerine de uygulamak, 

ıF) Seyirdiler ve sporcular arasındaki genel şid
det olaylarının sebepleri konusunda, eğitim ve benzeri 
Ikampaayalar ile spor, spor ideallerini yaymak ve fair 
ptey kavramını vurgulayarak, başta gençler olmak 
üzere sporcu ve seyirciler arasında dostluğu geliştir
mek •suretiyle, sporda şiddetin artışını önlemek için 
uzun vadeli diğer tedbirleri de almak, 

II. - Avrupa Konseyi Genel Sekreterini bu Tav
siye Kanarını Afvrupa Konseyi üyesi olmayan, Avru
pa KÜMir Sözleşmesine Taraf Devlet Hükümetlerinin 
bilgisine sunmakla görevlendirir. 

8. —• Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İlinin bazı mahallelerine ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve iskan Bakanı ismail Safa Giray'm yazılı 
cevabı (7(535) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanı tarafından . yazılı cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan Milletvekili 

L Erzincan'ın Çarşı Mahallesi ne zaman kurul
muştur? 

a) Kaç sokağı vardır? 
ib) Kaç hanedir? 
JO) Miifusu ne kadardır? 
2. Bu mahallenin altyapı hizmetleri mevcut mu

dur? 
3. Değilse bu mahallenin kaldırılması ve yerine 

insanca yaşanacak konutlar yaparak, muhtaç ve fakir 
olan bu halka uzun vadeli kredi ile verilmesi müm
kün (müdür? 

& ^Merkez Beyibağı ve İstasyon mahalleleri sakin
lerinin yıktırılan evlerine karşılık 3'86 aileye arsa ve
rilmesi, geçmiş hükümetler tarafından uygun görülüp 
arsa tahsisi işlemleri yapıldığı halde hükümetimizce 
bundan sarfınazar edildiği; sebep olarak da, bu kim
selerin yerli halktan olmadıkları gerekçesi ile bizzat 
taraEmızdan ifade edilerek verilmediği bildirilmiştir. 

!5. Arsa tahsis belgeleri ellerinde bulunan bu fa
kir ve yoksul kimselerin Erzincan halkı olduklarına 
dair noterce tasdikli belgelerinin ibrazı halinde, ba
kanlık olarak 775 sayılı Yasaya göre düşünce ve tu
tumunuz ne olacaktır? 

TC 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 28 , 5 , 1985 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
'Müdürlüğü 

Sayı : Mesken/Prog./914'6/85/19684 

Konu : Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi .: 9.5,1985 gün, 3451/13710 sayılı yazıları ve 

eki önerge. 
İlgi yazıları ekinde yer atan Erzincan Milletvekili 

Sayın Veysel Varol'un yazılı soru önergesinde Bakan
lığıma yöneltilen sorulardan 1., 2. ve 3. sıra numara
da belirtilen konularda Bakanlığımızda İllerin mahal
leleri,. bu mahallelerin nüfusları, sokak sayılan ve 
hane sayılarını gösterir istatüsStikî bir bilgi bulunmadı
ğından cevaplandırılamamıştır. 4. ve 5. sıra numara 

. da yer alan konular için yapılan incelemede; 

(Erzincan İli Beybağı ve İstasyon mahallelerinde 
öftırup da, ev sahibi olan ve durumları 7269-1051 sa
yılı Yasaya uyanlara Bakanlığımız Afet İşleri Genel 
Müdürlüğünce afet konutları yaptırılmıştır. Ancak 
aynı mahallelerde oturan kiracılara ise, anılan Genel 
Müdürlükçe söz konusu Yasa uyarınca konut yaptı
rılması mümkün olamamıştır. Bahis konusu mahal-
lelerdeki kiracıların oturduğu evlerin de, meydana ge
len depremde hasar gören evlerden olması ve bu ev
lerin yıkılma tehl'ükesi ile karşı karşıya bulunması ne
deniyle, bu evlerde oturanlara da, toplu konut .temin. 
edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu kişilerin ko-
nult ihtiyaçlarının Bakanlığımızca, 775 sayılı Yasa 
uyarınca ele alınması yolunda çalışmalara başlanılmış
tır. 

IBu amaçla, önce Erzincan Valiliğince söz konusu 
evlerde oturan kiracılar tespit edilmiş ve bu tespit
leri gösteren listeler adı geçen Valiliğin 25.6.1979 gün, 
1586 sayılı Yazısı ile de, Bakanlığımıza intikal etüril-
mistir. 

Erzincan Valiliğinden alınan 1«.7J1979 gün, 2325 
sayılı telgrafta ise, Erzincan ilinde yeniden seçilen ön
leme bölgesinin Bakanlığımızca tasdik edildiği belirti
lerek, bu bölgedeki arsalardan daha önce tespit edi
lerek, Bakanlığımıza gönderilmiş bulunan listelerde 
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isimleri bulunan kiracılara öncelikle tahsis yapılması
nın Valiliklerince uygun görüldüğü hususu Bakanlı
ğımıza biMiritoıiıştir. 

(Bunun üzerine, Bakanlığımızca alınan 20.7.1979 
gün, 4725/14805 sayılı olurla, gecdkondu önleme böl
gesindeki münferit parsellerden birer adedinin Bey-
hağı ve İstasyon mahallelerindeki kiracılardan (Er
zincan Valiliğinin 25.6,1979 gün, 1586 sayılı yazısı 
ekindeki tespit listelerine göre) durumları 775 sayılı 
Yasa'nın aradığı şartlara uyanlara öncelikle tahsis 
edilmesi hususu uygun görülmüştür., 

(Bahis konusu olur uyarınca, Erzincan Valiliğince 
tespit lis'telerinde isimleri bulunan kiracılardan birer 
'Yardım Talep Beyannamesi alınmış ve bu beyanna
melere göre düzenlenen puanlama cetvelleri 12.1.1980 
gün, 205 sayılı yazı ekinde Bakanlığımıza intikal et
miştir. 

Erzincan Valiliğinin söz konusu yazısı ekinde Ba
kanlığımıza gönderilen puanlama cetvelleri 775 sayı
lı Yasa uyarınca değerlendirmeye tabi tutulmuş ve bu 
kişilerin aldıkları puan durumları 4.9.1980 gün, 
4549/17203 sayılı yazı ile, adı geçen Valiliğe intikal 
ettirilm'iştir. 

Ancak, Erzincan ilindeki 3 ve 4 no. 1u önleme 
bölgelerindeki alt yapıların 775 sayılı Yasa Uygula
ma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtildiği şe
kilde tamam olmaması ve maliyet bedellerinin de 
henüz tespit edilmemiiş bulunması nedeniyle, bu ki
şilere yapılacak olan arsa tahsisi ile ilgili işlemlerin, 
bu konuda yürütülen çalışmalar sonuçlanıncaya kadar 
durdurulması uygun görülmüş ve arsaların ilgililere 
teslim 'işlemi yapılamamıştır. 

Diğer taraftan İstasyon ve Beyb'ağı mahallesinde 
kiracı olarak oturdukları tespit olunup, aynı zaman
da verdikleri Yardım Talep Beyannamelerine göre de, 
775 sayılı Yasa'nın aradığı dar gelirlilük limiti içeri
sinde kaldıkları tespit olunan ve kendilerine 3 ve 4 
rio.'hı önleme bölgelerinden b'irer parsel tahsis edi
lecek olan k'işiler, Bakanlığımıza devamlı olarak, mü
racâatta ıbulunmak suretiyle, arsalarının kendilerine 
teslim edilmesi isteğinde bulunmuşlardır. 

İBunun üzerine, Bakanlığımızda alman 7.4.1981 gün, 
1381/7158 sayılı olurla, söz konusu kişilere 3 ve 4 
no.'lu önleme bölgelerinden tahsis edilecek arsaların 
ada ve parsel numaralarının noter kurası ile belir
lenmesi, tahsisle ilgili işlemler (taahhütname yapılma
sı, Bankaya para yatırılması ve tahsis belgesi veril
mesi) ile arsaların kendilerine teslimi hususunun ise, 
anılan bölgelerin 775 sayılı Yasa Uygulama Yönet

meliğinin 8- inci maddesine göre, dağıtıma hazır hale 
'getiriltties'inden sonra yapılması uygun görülmüştür. 

Bahis konusu olur uyarınca, Erzincan Valiliğine 
7.4.1981 gün, J.Ö1 -294-7126 sayı ile çekilen telgraf ve 
yine adı geçen Valiliğe gönderilen 7.4.11981 gün, 
J-öl-295-7127 sayılı yazı ile de, söz konusu 386 kişi
ye tahsis olunacak arsaların geçici ada ve parsel nu
maraların noter kur'ası ile belirlenmesi, ancak 775 sa
yılı Yasa Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesi
ne göre bu parseller dağıtıma hazır hale gelmeden, 
tahsisle ilgili diğer işlemlerin yapılmaması hususu bil
dirilmiştir. 

|Bu talimatlar uyarınca, Erzincan Valiliği tarafın
dan bahis konusu kişilere tahsis olunacak arsaların 
ada ve parsel numaraları Erzincan Nioterliğince 
10.4.1981 gün Ve 10662 yevmiye numarası ile çekilen 
kurla ile belirlenmiş ve ıbu çekilişe ait tutanağın bir 
nüshası, adı geçen Valiliğin 20.5.1981 gün, 1256 sa
yılı yazısı ile Bakanlığımıza da gönderilmiştir. 

Erzincan 3 ve 4 numaralı Gecekondu önleme 
Bölgesinin altyapı tesis projeleri Balkanlığımızoa yap
tırılmış olup, söz konusu bölgelerin alt yapı teslisle
rinin yapımı için 1985 yılında Ödenek tahsis edilebi
lecektir. Bölgelerin 775 sayılı Kanun Uygulama Yö
netmeliğinin 8 inci Maddesinde belirtildiği şekilde da
ğıtıma hazır hale getirilmesinden sonra 386 hak sa
hibi vatandaşa arsaları teslim edilecektir. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
İl. Safa Giray 

ıBayındırlık ve İskân 
Bakanı 

9. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan'a gümrük müdürlüğü kurulmasına ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/537) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Veysel Varol 

Erzincan Milletvekili 

Soru 1. Onbinlerce Erzincanlı yurt dışında çalış
makta olup, bunların birçokları ya kesin dönüş yap
makta veya kış ve yaz aylarında memleketine izinli 
olarak gelip, tekrar işyerlerine dönmektedirler. Bu 
nedenle gümrükle ilgili işleri için ya İstanbul, Ankara 
veya Erzurum gümrüklerinde günlerce uğraşmakta. 
Bu suretle izinlerinin birçok günlerini gümrük kapıla-
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rında geçirmektedirler. Çok sayıda gurbetçisi bulu
nan Erzincan'a bir gümrük müdürlüğü açılamaz mı? 

Soru 2. Erzincan'dan ihraç edilecek, karpuz, pa
tates ve soğan gibi gıda maddeleri ile, ihraç edilebi
lecek mobilya kapasitesi hakkında bir inceleme yapıl-' 
mış mıdır? 

T. C, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 23 . 5 . 1985 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Sayı : Per. îd. İşi. Şb. Md. 

KI/64-2/5965 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9.5.1985 günlü 7/537/3454/13712 sayılı ya

zınız. 
Erzincan Milletvekili Veysel Varol tarafından Ba

kanlığımıza yöneltilen soru önergesi incelendi. 
önergenin 1 inci sorusunu teşkil eden konu; Er

zincan'da bir Gümrük Müdürlüğü açılması hususu
dur. Erzincan Gümrük İdare Memurluğu 2.1.1980 ta
rihinde kurulmuş ise de bu güne kadar çeşitli neden
lerle faaliyete geçirilememiştir. Erzincan ili Cumhuri
yet meydanında mülkiyeti Belediyeye ait ticarî site
deki 3 adet yazıhanenin Gümrük İdare Memurluğu 
hizmet binası olarak kiralanması 10.11.1984 günlü 
onay ile uygun görülmüş ve adı geçen idarenin bağlı 
olduğu Trabzon Gümrük Başmüdürlüğüne 18.12.1984 
tarihinde taşınma talimatı verilmiş olup gerekli per
sonel atama çalışmaları sürdürülmektedir. 

önergenin 2 nci sorusunu teşkil eden Erzincan' 
dan ihraç edilebilecek ziraî ürün ve mobilya kapasi
tesinin tespitine ilişkin çalışma; Bakanlığımızın işti
gal konusu içinde olmayıp Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığının görev işlevi içindedir. Esasen Ba
kanlığımızca da böyle bir araştırma yapılmadığından 
cevaplanması mümkün olmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakam 

10. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, Dicle Nehri üzerine kurulacak olan köprü ve ba
raja ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/538) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Bayın

dırlık ve İskân Bakanı tarafından cevaplandırılması
na aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır Milletvekili 

I 1. Diyarbakır şehir merkeziyle, Dicle Üniversi
tesi Tıp Fakültesi Hastanesi arasındaki ulaşımı sağ
layacak Dicle Nehri üzerinde kurulması gerekli köp
rü yapım çalışması ne durumdadır? 

2. Yine Dicle Nehri üzerinde kurulacak Kral Kı
zı Barajı yapımı hakkında özet bilgi verir misiniz? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 24., 5 . 1985 
I Müşavirliği 

Sayı : A -13/01 -1966 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Sayın Şeyhmus 
I Bahçeci'nin yazılı soru önergesi. 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 Mayıs 1985 gün ve 7/538-3476/13785 sa-

I yılı yazınız. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Şeyhmus Bahçeci' 

nin «Dicle Nehri üzerine kurulacak olan köprü ve 
I baraja» ilişkin Bakanlığıma yöneltmiş olduğu yazılı 

soru önergesinde belirtilen sualler hakkındaki açıkla
malarımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Diyarbakır şehir merkeziyle, Dicle Üni
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi arasındaki ulaşımı 
sağlayacak Dicle Nehri üzerine kurulması gerekli 

I köprü yapım çalışması ne durumdadır? 
I Cevap 1. Dicle Üniversitesinin müracaatı üzeri

ne 24.6.1976 da Dicle Üniversitesi ile, Karayolları 
Genel Müdürlüğü arasında; Diyarbakır - Üniversite 
Kampusu arasında bağlantı sağlamak üzere; Dicle 
üzerinde köprü ve her iki kıyıda bağlantı yolları ya
pımı için bir Protokol imzalanmıştır. Bu protokol ge
reğince, bütün proje, kamulaştırma, yapım ve diğer 
masraflar üniversite tarafından karşılanacak; Kara-

I yolları Genel Müdürlüğü, sözü geçen işleri gerçekleş-
I tirecektir. 
I Karayolları Genel Müdürlüğü proje çalışmalarım 
I yapmış; yolun ve köprünün projelerini hazırlamış; 

ancak Üniversite, proje bedeli olan 6 milyon TL. 
I sini yatırmış; başkaca bir para yatıramamıştır. Bu du-
I rumda, Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve yol-
I ların yapımına başlıyamamıştır. 
I Aradan geçen zaman içinde inşaat maliyetlerinin 
I çok yükselmiş olması nedeniyle, köprü ve yol maliyet 
I bedeli olarak Protokola konulan para miktarı, çok 
I düşük kaldığından; sözü geçen Protokol 4.12.1980 ta-
I rihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 
I Dicle Üniversitesinin yeniden müracaatı üzerine, 
I 11.2.1981 de Karayolları Genel Müdürlüğünce onay^ 
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lanan, 29.1.1981 tarihli ikinci bir protokol imzalan
mıştır. 

Ancak, köprü ve yol yapımına başlanabilmesi için, 
Üniversitenin Karayolları Genel Müdürlüğüne yatır
ması gereken paralar; Protokolda gösterilen yatırma 
tarihleri geçtiği ve Üniversiteye yazı yazıldığı halde; 
ödenmemiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü bu durum karşısın
da projesi hazır olan köprü ve yolların yapımına baş-
layamamış; Protokol, bu husustaki maddesi gereğin
ce, 6.11.1981 de yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diyarbakır Belediye Başkanlığının 1984 yılı son
larındaki müracaatı üzerine, sözü geçen köprü ve bağ
lantı yolları, yeniden ele alınmış; konunun sadece bir 
köprü kurmaktan ibaret olmadığı; Diyarbakır Şehir 
imar Planın ve buna göre yolların, etraflı şekilde etüt 
edilmesini gerektiren, çok yönlü incelemelerin yapıl
ması gerektiği görülmüştür. Halen incelemeler sür
mektedir. incelemelerin sonucunda Devlet •• Planlama 
Teşkilatından ödenek sağlanarak; teşebbüse geçile
cektir. 

Soru 2. Yine Dicle Nehri üzerinde kurulacak 
Kral Kızı Barajı yapımı hakkında özet bilgi verir mi
siniz? 

Cevap 2. Dicle Nehri üzerinde kurulacak Kral 
Kızı Barajı yapımı, Bakanlığımızın çalışma alanı dı
şında kalmakta olduğundan; bilgi verilememiştir. Ko
nu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının çalışma 
alanına girmektedir. 

Bilginize arz ederim. 
t Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yazışmalarda «Turkey» yerine «Türkiye» keli
mesinin kullanılmasının sağlanmasına ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı ceva
bı (7/539) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Ulu Atatürk'ün sağlığında ülkemize gönderilen 
mektuplar «Constantinople, Stamboul, Angora» gibi 
adlar taşırken, hükümetimizin 1926 ylıında dünya 
PTT merkezlerine gönderdiği bir duyuru ile istanbul 

ve Ankara olarak Türk kentlerinin doğru yazılması 
istenmiş ve düzeltilmişken; acaba bakanlık, Angolo -
Sakson zırvalığından kaynaklanan «TURKEY» keli
mesinin Türkiye'de kullanımdan kaldırılması ve 
(TÜRKİYE) adının kullanma zorunluluğunun dış ve 
iç yazışmalarda kullanılmasını sağlayamaz mı? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 25 . 5 . 1985 

Sayı : 779/184 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 Mayıs 1985 tarih ve 7/539-3477/13786 
sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazışmalarda «Turkey» yerine «Türkiye» keli
mesinin kullanılmasının sağlanmasına ilişkin yazılı 
soru önergesine cevabım eklice takdim kılınmıştır. 

Söz konusu cevap metninin Sayın Nalbantoğlu'na 
iletilmesinin teminini müsaadelerine saygılarımla arz 
ederim. 

Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

•Birleşmiş Milletler çerçevesinde toplanmakta olan 
Coğrafi İsimlerin Standardizasyonu Konferansları 
bünyesinde ülke adları listesini hazırlamakla görevli 
bir Çalışma Grubu bulunmaktadır. Söz konusu Çalış
ma Grubunun 17 - 31 Ağustos 1987 tarihleri arasında 
Montreal'de yapılacak 5 inci Konferansa sunulmak 
üzere hazırladığı listede ise memleketimizin resmî adı 
olarak «Türkiye Cumhuriyeti» kayıtlıdır. Bu itibarla 
Türkiye'nin söz konusu listede belirtilenden başka bir 
şekilde isimlendirilmesi mümkün değildir. Bu adın 
başka dillerde yazılış tarzına ise müdahale imkânı 
bulunmamaktadır. 

Evrensel Posta Birliği kuralları adreslerin latin al
fabesiyle yazılmasını amir olup gönderinin yapıldığı 
ülkede başka bir alfabe kullanılması halinde o alfabe 
ile de yazılmasını tavsiye etmektedir. Bundan mak
sat, postaya verilen maddenin muhatabının eline geç
mesini temindir. Tabiatiyle posta ile gönderilen mad
de üzerine arzulanmayan bir şekilde yazılmış adres 
bulunması halinde bunu kabul veya iade keyfiyeti o 
ülkenin ihtiyarına kalmıştır. Türkiye adının adresler
de Uluslararası kullanımdaki en yaygın dil olan ingi
lizce yazılması halinde gönderinin kabul edilmemesi 
ile gönderen kadar gönderiyi alacak kimseleri de mu
tazarrır edecektir. 

12. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli Tercan İlçesi Altunkaya Köyüne ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'm yazdı cevabı(7/541) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygı ile arz: ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan Milletvekili 

Soru 1. Erzincan İli Tercan ilçesine bağlı Altun-
kaya Köyü 1980 ve 1983 yılı vuku bulan depremler
de felakete maruz kalmış, ancak bugüne kadar yer 
değişimi ve konut yapımı cihetine gidilmemiştir. Se
bebi nedir, konut yapımına ne zaman başlanacak
tır? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân 27 . 5 . 1983 

Bakanlığı 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : L - 05 - 01/064 4332 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 145.1985 gün ve 7/541-3494/13816 sa-
yafa yazınız. 

b) 12.4.1985 gün ve 7/494/3293/13027 sayılı ya
zınız. 

c) 8-.5.1985 gün ve 3727 sayılı yazımız. 
İlgi (a) yazı ve Erzincan Milletvekili Sayın Veysel 

Varol'un Erzincan - Tercan ilçesi Altunkaya Köyün
de 1980 ve 1983 yıllarında meydana gelen depreme 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
verdiği yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar in
celendi. 

İlgi (b) yazı ekindeki Saym Veysel Varol'un aynı 
konuları içeren sorularına ilgi (c) yazımızla detaylı 
bilgi verilmişti. 

Söz konusu ilgi (c) yazımızda; yapılan tespitler
den ve 14 afetzedenin hak sahibi kabul edildiğinden 
bahisle konutların yapılacağı yerle ilgili ön çalışma
ların tamamlanmadığı belirtilmişti. 

Bu arada adı geçen yerle ilgili ön çalışmaların in
şaatların başlamasını engellemeyecek safhaya geldiği 
tespit edildiğinden 14 konut 1985 yılı yatırım progra
mına ek olarak alınmıştır. Hak sahibi 14 aileden ge
rekli borçlanmalarını yapacakların konutlarının yapı
mına yıl içinde başlanabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

U, — Erzurum MM&tvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
mut, Erzurum ve Kars deprem bölgesinde yeniden 
hasar tespiti yaptırılmasına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı ce-
vabt (7/545) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru .1. 30 Ekim 1983 tarihinde Erzurum ve Kars 
illeri ilçe ve.köylerinde vuku bulan ve sonraki sürede 
birkaç kere tekrarlanan deprem nedeniyle her ne ka
dar hasar tespitleri yapıldı ise de, depremin devamı 
nedeniyle ve ayrıca gelen şikâyetlere ve mahkeme 
tespitlerine göre bu hasar tespitlerinin sıhhatli yapıl
madığı varsayılıp hem adaletli bir işlem yapıidığmı 
ortaya koymak için hem de varsa mağdur olanları 
mağduriyetten kurtarmak için yeniden bir hasar tes
piti yaptırmayı düşünür müsünüz? 

Soru 2. Müteahhit firmalarca yapılan konutların 
bir çoğunda (gelen şikâyetlere göre) bazı arızalar, ek
sikler, noksanlar, çatlaklar, çökmeler, yıkıklar oldu
ğu öğrenilmiş olduğundan ve zaten bu konutların ge
çici kabulleri de acelelikle iyi incelenerek yapılmadı
ğından, hiç olmazsa kesin kabulden önce eksik, ku
sur ve noksanları tespit etmek üzere bir fen elemanı 
kurulunca inceletilmesini uygun bulur musunuz? 

Soru 3. Hasar tespitlerinde hak sahibi olarak 
yeniden tespit yapılacak olursa bu gibi vatandaşlara 
EYY metodu ile konut yapılmasını sağlamayı düşü
nür müsünüz? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân 27 . 5 . 1985 

Bakanlığı 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : L-05-01/064 - 4333 

Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14.5.1985 gün ve 7/545-3499/13825 sayılı ya
zınız, 

İlgi yazı eki Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun Erzurum ve Kars deprem bölgesin
de yeniden hasar tespiti yaptırılmasına ilişkin Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği yazılı 
soru önergesinde belirtilen hususlar incelenmiştir. 
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1. Erzurum ve Kars illeri kapsamında 30.10.1983 
günü meydana gelen deprem sonucu Bakanlığımızca 
oluşturulan teknik ekiplerle 7269-1051 sayılı Kanu
nun 13 üncü maddesi gereğince köy ve mahalle ihti
yar heyeti üyelerinin iştiraki ile bütün binalar ayrı ay
rı incelenerek hasar tespit raporları düzenlenmiştir. 

Bu raporlar düzenlenirken binalardaki hasarın 
afet sonucumu yoksa eski ve bakımsızlıktan veya 
herhangi bir sebepten mi ileri geldiği hususuna dik
kat edilmektedir. 

Afet nedeniyle hasar gören binaların hangi ölçü 
ve esaslar çerçevesinde tespitinin yapılacağı ve bu ko
nudaki uygulamalar ile hasar derecelerinin tam ola
rak belirlenmesi bir uzmanlık işi olduğundan ve bu 
tespitler Bakanlığımızca bu konuda eğitilmiş yetişti
rilmiş ve uzmanlaşmış bilgi ve yeteneğe sahip teknik 
elemanlarımızca yapılmış ve hiç bir afetzede mağdur 
edilmemiştir. 

Düzenlenen kesin hasar tespit raporları uzman 
elemanlarımızca hasar ölçüleri (Yıkık ve ağır, orta ve 
az) göz önünde bulundurularak mahallinde yeniden 
tetkik edilmiş ve bu raporların afetzedeler lehine tan
zim edildiği anlaşılmıştır. 

Ayrıca yukarıda belirtilen ölçü ve esaslara uyul
mada bilir kişilerce düzenlenen raporlar yetersiz ol
duğundan afetler Kanunu gereğince Bakanlığımızca 
bu raporlara göre herhangi bir işlem yapılamamakta
dır. 

Bu nedenle yeniden bu tespitin yapılması düşünül
memektedir. 

2. Erzurum ve Kars'ta 30.10.1983 tarihinde mey
dana gelen depremden zarar gören hak sahipleri için 
konut yapımı Bakanlar Kurulu Kararı ile T. Emlak 
Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Söz 
konusu konutların kontrollük hizmetleride aym Ge
nel Müdürlük tarafından yürütülmüş ve geçici kabul-
leride Bankanın teknik elemanlarınca yapılmıştır. Ge
çici kabulde tespit edilen kusur ve noksanlıkların mü
teahhitlerine tamamlattırılması 1985 inşaat mevsimi 
içinde sağlanacaktır. 

Ayrıca, inşaatların kesin kabulü sırasında fen ele
manları tarafından yapılacak olan incelemede tespit 
edilen kusur ve eksiklikler olursa giderilecek veya ge
rekli görülen diğer tedbirler alınacaktır. 

3. Söz konusu yerlerde yeniden hasar tespit ça
lışmaları yapılması düşünülmediğinden konut yapı
mı mümkün olamayacaktır. 

Bakanlığımız afet uygulamalarında konut yapım 
yöntemleri belirlenirken vatandaşların istekleri ve Va
liliğin görüşleri dikkate alınmaktadır. Bu tekliflere 
göre Bakanlığımızca yöntem kesinleştirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t Safa Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

i t * n • • 
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• 6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

2. — Erzurum MilletvekiliHilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosval Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

!5, — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç* 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

6. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından «özlü soru önergesi 
(6/359) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

8. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

9. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/326) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/33'6) 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

14.'— Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
İlçesine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) 

15. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı ilçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

16. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ana
vatan Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memur
larının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/350) 

17. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma Millî Koordinas
yon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı iddia
sına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/353) 

(Devamı arkada) 



18. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, millî gelir dağılımını gösteren istatistik! veri
lere iliş'kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/354) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezlt'in, muhtarların birikmiş ödeneklerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük ve İçişleri bakanlarından sözlü 
soru önergesi (6/355) 

20. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Kü
tahya tli eski Gediz İlçesinin 'belediye hizmetlerinden 
faydalanabilmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/356) 

21. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya İli 
Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

22. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya 
İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

23. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/364) 

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

25. — Konya Milletvekili Salım Ererin, Konya İli 
Cihanbeyli İlçesi' 'Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/366) 

26. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in işken
ce yaptıkları iddiası üe yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

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

2. — Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/662) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1985) 

X 3. — 8.6.1959 Gün ve 7338 sayılı Veraset ve 
Ihtiikıail Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak-. 
kumda Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komlisyonu 
Raporu ı(l/684) (S. Sayısı : 318) (Dağıltaıa tsaM : 
17.5.1985) 

X 4. —- 29.7.1970 Gün ve 1319 Sayılı Emlak Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/693) <Î3. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 21.5.1985) 

5. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine ve 51 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisvonu Raporu (1/686) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 21.5.1985) 

6. — 4.1.1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) 
(S. Sayısı : 324)' (Dağıtma tarihi : 21.5.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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