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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU

RULA SUNUŞLARI 179 
A) Gündem Dışı Konuşmalar 179 
1. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan' 

in, yeni yılda Meclis çalışmaları konusunda 
gündem dışı konuşması 179:180 

2. — Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, 
«Abide Şahsiyetler» adlı kitapta Fatih Sul
tan Mehmet ve mürşidi Akşemseddin hak
kında yazılanların kamuoyuna yanlış aksetti-
rildiği konusunda gündem dışı konuşması 180:181 

3. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 1986 
yılı dış borç ödemeleri ve yatırımcı dairelerin 
1986 yılı programları konusunda gündem dışı 
konuşması 1181:183 

B) Tezkereler ve Önergeler 183 
1. — İran'a gidecek olan Başbakan Tur

gut Özal'ın, dönüşüne kadar Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uy-

Sayfa 
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/939) 183:184 

2. — İran'a gidecek olan Devlet Bakanı 
Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Kara-
evli'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/940) 184 

3. — Fas'a gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/938) 184 

4. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un (6/502) sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (4/180) 185 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması önerge
leri. 184 

1. — İçel Milletvekili Ali ihsan Elgin 
ve 13 arkadaşının, Devlet kontrolündeki ban
kalar aracılığıyla iktidar partisine mensup ya 
da ona yakın olanlara ayrıcalıklı davranılarak 
kredi sağlanıldığı iddialarını saptamak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
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ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize engel
lemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/424) 1189 

12. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. se
yahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/518) fi 89 

13. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, banker ve bankerzedelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 1İ89 

14. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/519) (189 

15. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet te
kelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) (189 

16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle 
Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılması
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/453) ',189 

17. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Çorum tline bağlanması düşünülen ye
ni demiryoluna ilişkin sözlü sorusu ve Ulaş-

Sayfa 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) l'84:ll'85; 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 185,223; 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 185 

1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, DESÎYAB'ın ortak olduğu işçi şir
ketlerinin durumuna ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/504) '185 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesisle- ı 
rinde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/505) 186 

3. •— Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar üzerin
deki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/506) - 186 

4. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 186 

5. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'm, hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptı
ğı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/508) 186 | 

6. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 186 

7. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li 
işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ
lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/511) ;18tf 

8. ^ - içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve 
yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/513) Ü86 

9. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
in, haklarındaki sıkıyönetim kararları kaldı
rılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in cevabı (6/514) >180:.189 

10. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
in, güvenlik soruşturmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/515) >189 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do- | 

189: 
190 

18. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, ıslah edilen yerli cins inek ve koyun
lara ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı 
(6/471) , 190:192 

19. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demtiırtaş'ın, tahmlil! ve tahliye 'için îskendlerun 
Limanına yanaşan bazı yük gemilerine önce
lik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/473) 192 

20. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, besi hayvanlarının sayısına ve besi
cilere kullandırılan krediye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/475) 192 

21. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, salgın hayvan hastalıklarına karşı alı
nan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü som önergesi (6/476) 192 

ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize engel
lemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/424) 

12. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. se
yahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/518) 

13. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, banker ve bankerzedelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

14. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/519) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet te
kelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 

16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle 
Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılması
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/453) 

17. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Çorum tline bağlanması düşünülen ye
ni demiryoluna ilişkin sözlü sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Veysel Atasoy'un cevabı (6/456) 

- 174 — 
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22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına 
satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fatu
ra düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/477) 192 

23. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/478) ,192 

24. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Sivas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatı
nın iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 192 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta ya
yımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/480) 192 

26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara'daki belediyelerin yol 
yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin sözlü so
rusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
cevabı (6/486) ;193:194 

27. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun 
sorumluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun cevabı (6/488) 1194:196 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve 
yıkıcı faaliyetlere karşı Basın Yayın ve En
formasyon Genel Müdürlüğünce alman ted
birlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) 196 

29. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı alı
nacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Ti-
tiz'in cevabı (6/492) 1%: 199 

30. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/493) Sİ99 

31. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
müteahhitlere ve kamulaştırma nedeniyle ta
şınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere 

Sayfa 
ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/494) il 99:201! 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, enflasyonun durdurulamayış ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/495) 201 

33. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Yunanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ül
kemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) 201 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, bazı şirketlere uygulanan müey
yidelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğınca kaldırılma nedenine ilişkin sözlü sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/500) 201:203 

35. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir te
cavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/501) 203 

36. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Sıkıyönetim Kanunu gereğince hak
larında dava açılan işçi ve memurlardan be
raat edenlerin görevlerine iade edilmemesinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/502) '203 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum İlindeki camilerin te
mizlik sorununa ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (6/543) 203 

38. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut' 
un, İstanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez 
Mahallesinde Belediyece istimlak edilen saha
ya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/520) 2013 

39. — İstanbul Milletvekili Feridun Şa-
kir öğünç'ün, Almanya'da öğrenci olan ve pa
saportunu kaybeden bir vatandaşımıza yeni
den pasaport verilmemesinin nedenine ilişkin 
İçişleri* Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 203 

40. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nu
ri Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir müşa
vir tarafından yabancı yayın ajanslarına poli
tik demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/544) |204 
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4 1 . — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamet 

tin Konuksever ' in , Manyas Gölünden kanal 
açarak yapılan sulamaya ve sonuçlarına iliş
kin T a r ı m O r m a n ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/523) 12(04 

42. — Diyarbakı r Milletvekili Kad i r N a -
rin ' in, T a r ı m - îş Sendikası Şube Başkanının, 
Diyarbakı r Bölge Ziraî Araş t ı rma Ensti tüsü 
Müessese M ü d ü r ü taraf ından dövüldüğü id
diasına ilişkin T a r ı m O r m a n ve Köyişleri Ba
kan ından sözlü soru önergesi (6/524) 2104 

43 . — Erzu rum Milletvekili Hi lmi Nal -
bantoğlu 'nun, yur t dışında teşkilatı bu lunan 
bakanl ıklara ve görevli personele ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (6/545) 204 

44. — Manisa Milletvekili Abdul lah Ça-
kıefe'nin, Zonguldak K ö m ü r Üre t im Bölge
sindeki işçi ve üre t im açığına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 204 

45. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir ' in , 
Banaz O r m a n Bölge Sefine ilişkin T a r ı m Or
m a n ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/528) (204 

46. — Erzu rum Milletvekili Hi lmi Nal -
bantoğlu 'nun, k a m u k u r u m ve kuruluşların
da çalışan kadın memur la ra ve bazı sorun
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/529) , . 1204 

47. — Balıkesir Milletvekili Davu t Aba-
cıgil'in, üreticilerin kredi sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/530) |204 

48. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakl ı ' 
nın, Şanlıurfa i l ine götürülecek olan ulaşım 
ve iletişim hizmetlerine ilişkin Ulaş t ı rma Ba
kan ından sözlü soru önergesi (6/531) S2J04 

49. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı* 
nın, Şanlıurfa İli köylerine götürülecek olan 
hizmetlere ilişkin T a r ı m O r m a n ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) (204 

50. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan -
gil'in, Manisa Hine yeni bir P T T binası yapı
lıp yapı lmayacağına ilişkin Ulaş t ı rma Baka
n ından sözlü soru önergesi (6/533) (204 

51 . — Aydın Milletvekili Er tuğrul Gök-
gün 'ün, Kuşadas ı - Davut la r Bucağına müfet
tiş gönderilmeyiş nedenine ilişkin İçişleri Ba
kan ından sözlü soru önergesi (6/534) 205 

52. — Kayseri Milletvekili Mehme t Ü n e r ' 
in, dizel m o t o r ithaline ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 205 

53. — H a t a y Milletvekili A b d u r r a h m a n 
Demirtaş ' ın, Best Sigara Fabr ikas ında işlene
cek tütünlerin üret imine ilişkin Maliye ve 
G ü m r ü k Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/537) 205 

54. — Ç o r u m Milletvekili Ali A y h a n Çe-
tin'in, Ç o r u m - Osmancık karayolunun trafi
ğe açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/538) 205 

55. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri İlinin hava kirliliği için alı
nacak tedbirlere ilişkin sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı A h m e t Karaevli 'nin cevabı (6/539) 205:207 

56. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir ' in , 
bazı ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki t aban 
fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 223. 
1. — İçel Milletvekili D u r m u ş Fikr i Sağ-

lar 'ın, yeni yaptırı lan sosyal tesislere ve bazı 
personele ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yard ım Bakanı Mehmet Aydın ' ın yazılı ce
vabı (7/738) 2231:224 

2. — İstanbul Milletvekili Yı lmaz İhsan 
Has türk 'ün , Taşı t K a n u n u n a aykırı uygula
m a bulunup bulunmadığına ilişkin B a ş b a k a n 
dan sorusu ve Devlet Bakanı Kâz ım Oksay ' 
in yazılı cevabı (7/779) 224:225 

3. — Denizli Milletvekili Hali l i b r ah im 
Şahin'in, A n k a r a Emniyet Müdür lüğünde ba
zı vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Yıldır ım Ak-
bulut 'un yazılı cevabı (7/789) 225:226 

4. — Denizli Milletvekili Hali l i b r a h i m Şa
hin'in, A n k a r a Devlet Güvenl ik Mahkeme
sinde görevli bir savcı yardımcısının bazı va
tandaşlara işkence yaptığı iddiasına ilişkin so
rusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuz-
türk 'ün yazılı cevabı (7/791) 220:227 

5. — A d a n a Milletvekili Cüneyt Canver ' 
in, bazı ilçelerin belediye başkanlar ına ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakanı Yıldırım Akbulu t ' 
un yazılı cevabı (7/792) 227:228 

- 1 7 6 -
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VI. — KANUN TASARI VE TEK

LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 207 

1. — 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık ve Sosyal işler Komis
yonu Raporu (1/724) (S. Sayısı : 386) 207:210 

2. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 11 inci 
Maddesinin (G) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağ
lık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/710) 
(S. Sayısı : 387) 210?212 

3. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sos-

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak 
iki oturum yaptı. 

iran'a gidecek olan Devlet Bakam Mustafa Tı
naz Titiz'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başbakan Turgut özal'ın, iran'a yapacağı resmî 
ziyarete katılacak milletvekillerine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve eki liste kabul edildi. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, An
kara ilindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu projesine 
ilişkin (6/485) sorusuna, içişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut cevap verdi; soru sahibi de cevaba karşı 
görüşlerini açıkladı. 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/521) sözlü so
rusunu geri aldığına dair önergesi okundu ve söz
lü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/504), 
(6/509), (6/471), (6/475), (6/476), (6/478), (6/534) ve, 

Sayfa 
yal işler Komisyonu Raporu (1/730) (S. Sa
yısı : 388) 212:213 

4. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/522) (S. Sayısı : 389) 213:222 

VII. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMEN
Nİ VE TAZIYETLER 229 

1. — Samsun Milletvekili Gülami Erdo
ğan'ın vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Ke
nan Evren'in taziyet telgrafı 229 

2. — 1986 malî yılı Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü mü
nasebetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine takdir, 
güven ve inanç duygularını belirten Türkiye 
Büyük Millet Meclisine, Genelkurmay Baş
kanı Orgeneral Necdet Üruğ'un şükranlarını 
arz eden mesajı 229 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/530), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri görevli bu

lunduklarından; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/505), 

(6/506), (6/496), (6/501), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in 

(6/434), 
Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in (6/456), 

(6/479), (6/538), 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/473), (6/493), (6/537), 
istanbul Milletvekili İmren Aykut'un (6/520); 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/508), 

(6/511), (6/513), (6/518), (6/519), 
Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın (6/514), (6/515), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/424), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/437), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/453), 

(6/524), 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Hatay Milletvekili Mustafa MuraU Sökmenoğ-
lu'nun (6/477), (6/488), (6/489), 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Baye-
zit'in (6/480), 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/492), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/494), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/500), 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç'ün 

(6/522), 

Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konukse-
ver'in (6/523), 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/526), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/528), (6/540), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın (6/531), 

(6/532), 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in (6/533), 
Kayseri Milletvekili Menmet Üner'in (6/536), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/486), (6/495), (6/529) sözlü soru önergeleri, soru 
sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş bir başka so
rusu bulunduğundan; 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/502) 
sözlü soru önergesi, soru sahibi Genel Kurulda ha
zır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üze
re; 

Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın (6/539) 
sözlü soru önergesi de soru sahibi izinli olduğundan; 

Ertelendiler. 
4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 17.8.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunla 
Değişik 44 üncü maddesinin Değiştirilmesine ve bu 
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmasıine Dair Kanun 
Tasarısı (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 
(S. Sayısı : 384), 

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teikılifi 
(2/212, 2/239) (S. Sayısı : 331 ve 331'e 1 inci Ek) ve 

6136 .sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun -öte Türk Ceza Kanununun 
264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli 'Silahlar, Pat
layıcı Maddeler, IBıçakiar ve (Benzeri Aletlerin Tes
limi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi ve 2 nci Maddesinin Yürürlükten Kal-
dırDİma'sı Hakkında Kanun Teklifinin (2/214) (S. Sa
yısı : 385); 

Görüşmeleri Itamaımilanarak ka'bul edilldilkleri ve 
kanunlaştıkları açıklandı. 

7 Ocak 1986 'Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere 'birleşime saat '21.45'te son 'verildi. 

(Başkan 
(Başkanvefcili 

Sabahattin Eryurt 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Kayseri 

Arif Agaoglu Mehmet Üner 

Ih — GELEN KÂĞITLAR 
6 . 1 . 1986 Pazartesi 

Teklifler 
1. — Artvin Milletvekilli Hüseyin Şen'in, 5434 sa

yılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 255li sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Geçici 1 inci Maddenin Değişıtli-
rimesine Dair Kanun Teklifi (2/289) (Plan ve (Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa ®eliş tarihi : 27.12J19B5) 

2. — Burdur Milletvekili 'Necip Oğuzhan Artuk-
oğlu ve 10 arkadaşının, iBucak İlçesi Adının Oğuz
han Olarak Değiştiritaesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/290) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ıfca-
rihi -. 27.12.1985) 

Tezkere 
1. — Ahmet FetJhi Taşan Hakkındaki ölüm Ce

zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/937) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.12J985) 

Sözlü Soru Önergeleri 
!l. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğ-

lıu'nun, (Mardin İlindeki örnek tarım çiftliği arazisine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25Jİ2.1985) 

2. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalibantoğlu' 
nun, basın mensuplarının sosyal güvencelerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.42.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
(1. — Erzurum Miletvekili Hilmi Nalibantoğlu' 

nun, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından üniver
siteler aleyhine açılan davalara 'ilişkin Milî Eğitim 
Gençlik ve Spor 'Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/797) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.12.1985) * 
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2. — Erzurum 'Milletvelkiİ'i Hilmi Nallbanıtoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başlbakandan yazılı soru 
önergesi (7/798) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.12.1985) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, General Dynamics Firması ile imzalanan söz
leşmeye ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı so
ru 'önergesi (7/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1985) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu' 
nun, üretilen ve ithal edilen petrollerin satış fiyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaır Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/800) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.124985) 

5. — Hatay Milletvekili Abdurraıhman Demirtaş' 
in, Hatay tlii çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan 'borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/801) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.12.1985) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — içel Milletvekili Ali İhsan Eıîgin ve 13 ar

kadaşının, Devlet kontrolündeki 'bankalar aracılığıyla 
iktidar partisine mensup ya da ona yakın olanlara 
ayrıcalıklı davranılarak kredi sağlamadığı iddialarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) (Başkanlığa ge
liş 'tarihi : 27.12.1985) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00' 

BAŞKAN : BaşkanvekOi Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Dumıuş Fikri Sağlar (tceî), Cemâl özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türlkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

m. — YOKLAMA 

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

(Bolu Milletvekili 'Seçkin Fırat'a kadar yoklama 
yapıldı) 

IBAIŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 
Sayın milletvekilleri, 198'6 yılının milletimiz ve 

memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dile
yerek, görüşmelere 'başlıyoruz /Alkışlar) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, yeni 

yılda Meclis çalışmaları konusunda gündem dışı ko
nuşması 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ISMAIİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli millet vekilleri; dünyamız, 'bir takvim yapra
ğını daha çevirerek yeni "bir yia girmiş (bulunuyor. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen üç arka
daşıma Söz vereceğim. 

Ankara Milletvekili Sayın İsmail Sanman, Ana
yasa ve İçtüzük 'hakkında gündem dışı söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Saruhan. 

Gücünü Anayasamızdan alan yüce Meclisimizin 
geride ibırakltığımız yılın son oturumlarında hepimizi 
yaralayan cümlelerin, 'bu sene kullanılmayacağını 
umarım. Demokrasiyi zedeleyen davranışların mille
timizce tasvip edilmediği hepimizce 'bilinmektedk. 
Görev şuuru içerisinde azliz milletimize hizmet et
meyi ve 'binlikte yaşamayı AUahttan diliyorum. 
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.'1986 yuh içerisinde değerli miletvekileraınizin, 
İçtüzük gereğince, söz alma sürelerine önemde dikkat 
etmelerini ve dinleyenlerin de asap 'bozucu davranış
lardan saikınmasını 'bir kere daha dileyerek, yeni se
nenin yüce Meclisimize ve Büyük Türk Milletine 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyo
rum. '(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
2. — Ankara Milletvekili Hazım Kutay'in, «Abi

de Şahsiyetler» adlı kitapta Fatih Sultan Mehmet ve 
mürşidi Aksemseddin hakkında yazılanların komu-
oyuna yanlış aksettirildiği konusunda gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Hazım 
Kutay, Fatilh Sultan Mehmet ve mürşidi Aksemsed
din hakkında çıkarılan yanlış dedikodulara açıklık 
getirmek üzere gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. {ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, sa
yın milletveikilleri; 21.12.1985 Cumaırltesi günü Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin 
Birinci Oturumunda, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı 
bütçe jnüzaıkerelerinde, SHP Gru'bu adına, aleyhte 
konuşan sözcü Durmuş Fikri Sağlar, 25 sayfa tutan 
konuşmasının 'bir bölümünde şöyle 'bir cümle sarf 
ediyor : (Tutanağın 32 nci sayfasından aynen akta
rıyorum) 

«Sayın Taşçıoğlu'na, bu soruna kesin çözüm getir
mesini; eğer bakanlığın 'bugüne kadar yaptığı bütün 
yayınlar yeniden inceleniyor ise, Fatih Sultan Meh
met'le, hocası Aksemseddin arasında çadırda geçen 
'bir., aşk gecesinden söz eden «Abide Şahsiyetler» 
alı kitabın okunmasını dilerim.» 

Sevgili arkadaşlarım, 'bahsedilen bu kitap elimde... 
Bv. kitap, 1969 yılında Kültür Baikanlığının başlat
tığı «1 000 Temel Eser» isimli dizinin Kültür Eser
leri bölümünün 11 inci sırasında yer alıyor. 

«Abide Şahsiyetler» adlı kitabın yazarı, Sayın Sa-
miha Ayvordi... 

Bu kitabın 1-24 üncü sayfalarşnda Hazretti Mev-
lânâ'dan; 47-66 ncı sayfalarında Hazreti Yunus Em-
re'den, 69-128 inci sayfalarında ise, Cihangir Fatih' 
ten bahsediliyor. 

Benim anladığım kadarıyla, bugüne kadar tavzih 
ve basında tekzip olmadığına göre, o gün söylenmek 
istenen söz şudur: Kültür ve Turizm Bakanlığı, za
rarlı yayınları yayından kaldırıyor; o halde Abide 
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I Şahsiyetler adlı kitap da zararlı yayındır, bunun kal-
I dirılması lazım... 
I Eğer benim anladığım doğru ise, Türkiye Büyük 
I Millet Meclisinde, bu çamuru protesto ediyor ve la-
I netliyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al-
I kışlar). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne demek Sayın 
I Kutay, biraz açıklayınız?.. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sevgili arkadaş-
I larım, burada bahsedilen aşk, arkadaşımızın anladığı 

platonik aşk değildir. Burada bahsedilen aşk, ilahî 
aşktır. Bunu anlamak için, bu kitabı baştan sona ka
dar okumaya, hatta okuma yazma bilmeye de gerek 

I yok. Hazreti Yunus'tan, Hazreti Mevlânâ'dan ve Fa-
I tih'ten bahseden bir kitaba böyle bühtan etmek yan-
I lıştır; tekrar protesto ediyorum. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Bir daha yap. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — icap ederse bir 
I daha yaparım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Ucuz kahra

manlık olmuyor mu? 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Kahramanlık de

ğil; ecdadıma saldırıldığı zaman, kahramanlık sayıl
maz. Ben onu savunmaya sonuna kadar da mükelle-

I fim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletin değerlerine 
hepimiz saygılıyız Sayın Kutay. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen müdahale et-
I meyin. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Kutay, 
siz iyi bilirsiniz, Hazreti Mevlânâ'ya, Yunus Emre'ye 
hepimiz saygılıyız. 

'HAZIM KUTAY (Devamla) — Sevgili arkadaş-
I larım, bu Meclis kürsüsünden bu söz sarf edildi; il-
I gili bakanımız da Mecliste bunun cevabını verdi. 

Yine sayın bakanım, Anavatan Partisi Büyük Mil
let Meclisi Grubuna, bunu basında yanlış tefsir eden 
bir gazetenin nüshasıyla geldi ve «Bu gazete hakkın
da inceleme yapacağım; icap ederse mahkemeye ve
receğiz» diyerek; Anavatan Partisi Grubunu ve do
layısıyla beni tatmin etmişti. Ancak - yılbaşı müna
sebetiyle yaptığımız tatilde, seçim bölgeme gittim -
seçim bölgemde bana ilk sorulan soru budur: «'Sa
yın rnilletvekilim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

I Fatih ye hocası Aksemseddin hakkında söylenen bu 
söze, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugüne ka-

I dar cevap verilmedi.» 
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Bana temsil yetkisi veren sayın seçmenlerim adı
na, bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne 
getirmeye mecbur kaldım. 

BAŞKAN — Sayın Kutay, lütfen toparlayın efen
dim. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sevgüi arkadaş
larım, zabıtlara geçmesi yönünden... 

SALIM EREL (Konya) — Vatandaş, sora sora 
bu soruyu mu sordu? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Zamları 
sormadılar mı? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Bizi zam öldür
mez, bizi bu laflar öldürür. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Sayın Kutay, zamanınız doldu, toparlayın lütfen. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Sevgili arkadaş

larım, zabıtlara geçmesi ve bilmeyenlerin öğrenmesi 
yönünden bu kitaptan bazı pasajlar okumaya mec
burum. 

«Fatih için, manevî seyrinin dönüm ve karar nok
tasını teşkil eden bir hâdise vardır ki, fatihten bir 
müddet sonra Akşemseddin'le bir gece çadırda sa-
bahlamasıdır. Belki de bu, padişahın yaşadığı tek 
aşk gecesidir; fakat iki gönülün bir vuslat şehrâyini 
yaptığı bu hazlı ve neşveli demde, ne çare ki, istik
bale de hasret ve iştiyak fermanı okunmuştu. Zira, 
mürşit ne yapmış etmiş, müridini bir ömür boyu ken
disinden ayn yaşamaya razı etmiştir. 

Halbuki Fatih, Akşemseddin'i yanında tutmak 
için her çareye başvurmakta, dünya dalgaları arasın
da çırpınıp bocalarken, hiç değilse bu med ve cezir 
ortasında eli mürşidinin elinde olmak istiyordu. Bu
nun için de, yalvardı, nazlandı, direndi, hatta sert
lendi; fakat yine de müridinin bir vecd ve aşk dura
ğında demir atmasını kabul etmeyen mürşidin dedi
ği oldu, müridin değil. 

Padişah, yaralı bir aslan gibi mustarip ve mahzun 
olduğu bir gece Akşemseddin'i çadırına çağırtıyor. O 
da, bu davete kayıtsız değil. Halbuki, verdiği gani
metleri reddeden, florinlere el sürmeyen, mala mülke 
dönüp yan bakmayan, hatta hükümdarın karşısında 
yan gelip yatan bir adam... İstemese, bu daveti de 
reddedebilirdi; halbuki gecenin sülüs-ü âhirinde yola 
revan oluyor, saray civarında elini öpmek üzere nö
bet bekleyen azîm bir kalabalık yarış edercesine dal
galanmakta... Ne garip ki, pahişah da onların arası
na karışmış;» 

BAŞKAN — Sayın Kutay, lütfen toparlayınız 
efendim. 
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HAZIM KUTAY (Devamla) — «... Fakat Ak-
şemseddin, Akşeyh, gecenin püskül püskül düşen ka
ranlığında onu seçemiyor. Ne ki, ezel günü bilişikliği 
ile padişahı bu zulmet içinde seçince, bazû-yi kera
met ile öyle bir sıkıyor ki, titreyüp düşmeye karip 
ola, bu lerze geçinceye kadar âgûşundan koymuyor.» 

BAŞKAN — Sayın Kutay, lütfen toparlayın. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, devam 

edecek mi bu konuşmasına? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, yeni bir teamül mü geliyor Meclise? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — «Bu şok, bu mür
şidin müridini kendi kendinin hakikatinden haberdar 
ettiği ve ona cezbe kapılarını açtığı an kadar, müri
dini de bu cezbeden ötürü gösterdiği tahavvül de 
mühimdir.» 

Sevgili arkadaşlarım, bu kitabın devamını okur
sak, o gece olan olay şudur... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biz bunu birkaç de
fa okuduk, yeniden okunmasına gerek yok. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Hazreti Fatih 
İstanbul'u fethettiği zaman... 

SALİM EREL (Konya) — Yanında miydin? 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Evet, gönlüm-

deydi; ben onun yanındaydım. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş

mayalım. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — İstanbul'u fet
hettiği an, manevî cezbe ile, dünyayı bırakıp, ma
neviyata dalmak istiyordu ve Şeyh Akşemseddin ile 
geçirdiği gecede bir müridi ona, dünya ile ahiret işi
ni ayırmasını ve ahirete çalışıp, mürıd olmaktan zi
yade, devletin başında kalıp bu memlekete faydalı 
hizmetler sunmasını telkin etmiş ve muvaffak olmuş
tu. 

işte bu çadırda, Fatih.'Sultan Mehmet'in 30 yıl
lık imparatorluk yapması yatmaktadır, fütuhatları 
yapması yatmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kutay, bitiriniz lütfen efen
dim. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Bu tavzihi, Tür
kiye Büyük Millet Meciisinin siz sayın milletvekil
leri huzurunda yapar, hepinize saygıyla hürmetleri
mi sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutay. 
3. — Sivas Milletvekili Rusan İşm'ın, 1986 yılı 

I dış borç ödemeleri ve yatırımcı dairelerin 1986 yılı 
programları konusunda gündem dışı konuşması. 
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BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Ruşan Işın, 
yatırımcı dairelerin 198ü yılı programları -ve yine 
1986 yılı dış borç ödemeleriyle ilgili olarak gündem 
dışı söz istemişlerdir; buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ar

kadaşımıza söz vermeden önce, uygulamakta olduğu
nuz usulle ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hususta efendim? 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

milletvekilinin milletvekiline cevap vermesi usule uy
gun mudur? Bir milletvekilinin yapmış olduğu konuş
ma ile ilgili, ancak o celsede bir başka milletvekili... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Uygulamakta oldu
ğunuz usulle ilgili... 

BAŞKAN — İkiniz birden konuşuyorsunuz, an
lamadım efendim. 

Evet, Sayın Kuşhan... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 

usul hakkında söz istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Hangi usul? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şu anda Meclisimiz

de uyguladığınız sistem, İçtüzüğümüze göre, usulsüz
dür; müsaade ederseniz açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Usulsüzlük nerede efendim; anla
yamadım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade ederseniz 
açıklayayım. 

BAŞKAN — Yerinizden açıklayın efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade ederseniz 

kürsüden açıklayayım. 
BAŞKAN — Hayır efendim, yerinizden açıkla

yın. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, zatı 

âlinizin tutumu ile ilgili olduğu için usul hakkında 
söz vermenizi istirham etmiştim. 

BAŞKAN — Bu oturum için mi efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet efendim. Bu

radan da sesimi duyururum; ama, teamül, kürsüden 
konuşmaktır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim; bu oturum için ne 
usulsüzlük olmuş onu söyleyin? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade ediniz, 
açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden söyleyin efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 
sesimi yerimden de duyururum. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 
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BAŞKAN — Lütfen konuşun efendim. (ANAP 
sıralarından gürültüler). 

Müdahale etmeyin efendim, lütfen müdahale et
meyin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tahammül gösterin 
lütfen. Ben size bağırmıyorum, Başkana sesimi du
yurmak için bağırıyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler). 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Başkanla konuşu
yorsun; ayıp, ayıp... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan... Sayın Kuşhan... 
Sayın Üğdül, lütfen müdahale etmeyin efendim, din-. 
leyelim. 

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

zük gereği, bir milletvekilinin yapmış olduğu konuş
ma ile ilgili olarak ancak, o celsede bir başka mil
letvekili fikir beyan edebilir. Bunun dışında, o celse 
bittikten sonra, bir başka celsede usul hakkında söz 
alıp, bir başka milletvekiline söz veremezsiniz; tuta
naklara geçmesi için söylüyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında değil, gündem dışı 
söz istemiştir Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, gündem 
dışı da söz alıp, bir milletvekiline cevap veremez. 

BAŞKAN —• O milletvekili de gündem dışı söz 
alıp, cevap verir efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bir milletvekili, bir 
başka milletvekiline bu şekilde cevap veremez. 
(ANAP sıralarından «Sana ne oluyor?» sesleri). 

BAŞKAN — İçtüzükte böyle bir şey yok efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) , - Hayır efendim, ce
vap veremez. İçtüzüğü çok iyi tetkik etmek gerek 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İşın. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; eski bir bütçeyi ve eski bir yılı daha 
geride bırakmış, yeni bir yıla yeni bir bütçe ile gir
miş bulunuyoruz. 

5,5 trilyon liralık 1985 yılı bütçesinde açık 1 tril
yon 235 milyar lirayı bulurken, yatırımların gerçek
leşme oranı da yetersiz bir düzeyde kalmış, örneğin, 
Sivas İlimizde köy hizmetlerinin yatırım program 
gerçekleşme oranı yüzde 38'lerde kalmış, ödenek na
kit gerçekleşmesi ise yüzde 30 civarında kalmıştır. 
Bunun sebebi üç yönlü olmuştur : 

1. Bütçenin gerçek verilere göre hazırlanmamış 
olması, 
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2. Yatırım programlarının politik düzeyde ha
zırlanmış olması, 

3. Yatırımcı dairelerdeki teknik eleman yetersiz
liği. 

Bütçenin gerçek kaynaklara göre hazırlanmamış 
olması nedeniyle nakit sıkıntısı çekilmiş, Hazine ile 
maliyenin kopukluğu sebebiyle yeterli nakit temin 
edilememiş; bu nedenle, programa alınan bazı yatı
rımların ihalesi yapılamamış; bazı yatırımlar, gelen 
nakit miktarları kadar iş yapılmak suretiyle yarım 
bırakılmış, programa alman bazı yatırımlar da 1986 
yılına ertelenmiştir. Yine yatırımcı dairelerde 1984 
yılında uygulanan reorganizasyonun yarattığı sorun
lar devam etmektedir. 

1984 yılında yaptığım bir konuşmada, yıllardan 
beri, oturmuş, çalışmasını sürdüren teşkilatların bir
birleriyle birleşmesinin sakıncalarını anlatmış, bünye 
itibariyle birleşen dairelerin, birbirlerini, belli bir 
süre kabul edemeyeceklerini ve bunun sonucunda da 
yatırım programlarının aksayacağını bu kürsüden 
yüce kurula arz etmiştim. 

Aradan iki yıl geçtiği halde, yatırımcı daireler 
arasındaki sorunlar hâlâ bitmemiştir. Yapılan orga
nizasyonda, görev ve yetkiler açık olarak belirtilme
miştir. Birleştirilen iki ve daha fazla yatırımcı daire
lerin teşkilat elemanları halen birbirlerini kabul et
memekte, görev ve sorumluluk alanları belirleneme
diğinden, programların gerçekleşmesinde olumsuz et
kilerini sürdürmektedirler 

Birleştirilen teşkilatların teknik elemanlarının, 
bilinçsiz bir şekilde iller arasında dağıtımı yapılmış, 
bilhassa Anadolu yöresinde yeterli sayıda teknik ele
man görevlendirilememiş olması ve görevlendirilen 
teknik elemanların sorunlarına da gerçekçi yaklaşım 
sağlanmamış olması nedeniyle de, yatırımların ger
çekleşmesinde olumsuzluk devam etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, hükümet 1986 yılında ya
tırım programlarının gerçekleşmesini istiyorsa, prog
ramların bakanlıklarca tasdik gördüğü şu günlerde 
dikkatli davranması gerekmektedir. Eğer, bilinçli bir 
program hazırlanmaz, politik bir program yapımma 
yönelinecek olunur ve teşkilatlar içi sorunlara acil 
bir çözüm imkânı hazırlanmaz ise, 1986 yılında so
runların ve yatırımların yüzde oranları, 1985 yılına 
nazaran daha düşük düzeyde sonuçlanacaktır. 

1985 yılında dış borç ödemesi çok düşük bir dü
zeyde olmasına rağmen, yatırım programlarmm alt 
düzeyde gerçekleşmesi ve' bütçe açığının 1 trilyon li
rayı geçmesi, enflasyonun yüzde 50 düzeyinde sey-
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retmesi; halkımıza, hizmetten uzak, perişan bir dö
nem yaşatmıştır. 

1986 yılında yüklü bir dış borç ödemelerimiz var
dır. Hükümet, bu borçlar için elimizde mevcut stok
ları (örneğin; demir, çimento, şeker gibi stokları) ih
raca yönlendirir, dış borç ödemesi yapacağım diye 
KİT ürünlerine gereksiz zam yapar ve aldrğı döviz 
ve zam paralarıyla borç ödemesine yönelirse, iç pi
yasa ihtiyacı için ithalat yolunu daha büyük boyut
larda açması gerekecektir. Bütçede ithalattan alınan 
vergi oranlarındaki büyük artış da, hükümetin bu 
konudaki düşüncesini açık olarak göstermektedir. Sa
yın Başbakanımızın, yapmış bulunduğu Iran seyaha
tinde de, bu düşüncesi açık olarak görülmektedir. 

Tüm bunların sonucu olarak, iç piyasada büyük 
boyutlarda fiyat artışı meydana gelecek, haliyle, enflas
yon daha da büyüyecek ve tabanda tüm bunlar fakir 
halkın üzerine yüklenecektir. 

Hükümetin, dış borç ödemesinde döviz rezervle
rini iyi kullanması, stokların ihracatında yurt içi ih
tiyacını dikkate alması, ihraç edilen malların karşılı
ğında ithal yolunun kapalı tutulması hususlarını dik
katle incelemesini ve titiz davranmasını istiyoruz. Ak
si takdirde, açılan ithal yolunda özel sektör, döviz 
temin edebilmek için Tahtakale'ye başvuracaktır ki, 
bu da Tahtakale'nin yeniden döviz karaborsası mer
kezi haline gelmesini sağlayacak; dolar fiyatları aşı
rı derecede yükselecek, ithal yoluyla gelen malların 
piyasaya, fiyat artışı yönünden etkisi büyük olacak
tır. Sonuç yine yeni zamları doğuracak, enflasyonu 
körükleyecek, 1986 yılı bütçesinin 1,5 ilâ 2 trilyon 
lira arasında açık vermesini sağlayacak, yatırımları 
durduracaktır. 

Halkımızın artık bunlara tahammülü kalmamış
tır. Kemerlerindeki son halkayı da sıkmışlardır. Halkı
mıza yapılan zam işkencesinin 1986 yılında son bul
masını diliyor; aksi takdirde, halkın dayanma gücü
nün kalmadığını ve patlama noktasına geldiğini be
lirterek, bu kürsüden hükümeti bir defa da ikaz edi
yor, yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Işın. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/. — İran'a gidecek olan Başbakan Turgut ÖzaV 

-m dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/939) 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde, Cumhurbaş

kanlığının üç tezkeresi var; ayrı ayrı okutup bilgile
rinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3-6 Ocak 1986 tarihleri arasında İran'a gidecek 

olan Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar; Baş
bakanlığa, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa 

Tınaz Titiz'in dönüsüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/940) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3 - 6 Ocak 1986 tarihlerinde İran'a gidecek olan 
Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Ka
raevli'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Fas'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit 

Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/938) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 -10 Ocak 1986 tarihlerinde Rabat Şehrinde ya
pılacak olan Onaltıncı İslam Dışişleri Bakanları Kon
feransı ile konferans öncesi yapılacak hazırlık top
lantılarına katılmak üzere, Fas'a gidecek olan Dışiş
leri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yıl
maz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin ve 13 ar* 
kadaşmın, Devlet kontrolündeki bankalar aracılığıy
la iktidar partisine mensup ya da ona yakın olanlara 
ayrıcalıklı davranılarak kredi sağlanıldığı iddialarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi var
dır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de sağlıklı demokrasi yerleştirmek için, 

yolsuzlukların ve rüşvet olaylarının üzerine gidilmesi, 
parlamentonun, dolayısıyla, göreve başlarken ant 
içen parlamenterlerin ulusal görevidir. 

Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sürüp giderken, 
T.B.MJM.'nin suskunluk iç'inde kalması rejim açı
sından büyük sakıncalar doğurabilir. Bunun örnek
leri Türkiye'de yaşanmıştır. 

Kamuoyunda, «Parfeanlık» yanında «Partizan 
kredi yolsuzluğu» diye tanımlanan ve bazı iktidar 
partisi mensuplarına yönelik iddiaların, üzerine sün
ger çekilerek hükümeti yıpratmak amacına yönelik 
olduğu gerekçesi ile dikkate alınmaması, parlamen
ter demokratik rejimi tahrip eden tehlikeli bir yak
laşımdır. Bu nedenler, Sayın Başbakan Turgut özal' 
in, «Biz yolsuzlukların üzerine gideriz» şeklindeki 
•Sözleri, söz konusu tehlikeli yaklaşıma neşter atılma
sının zorunlu olduğunu doğrulayan ve gerekli kılan 
'bir ifadesidir. Toplumda, kamu yönetiminde ve tüm 
kuruluşlarda, Anayasa ve yasalar çerçevesinde ha
reket edilmesinin gerekli ve zorunluluğu, bizzat Sayın 
Barbakan özal'ın bu sözleri ile ifade edilmiştir. 

Sayın Barbakanın 'bu haklı ve doğru yaklaşımı 
ile yolsuzlukların üzerine gidilmesi gerektiğine, mil
letvekili, bakan, parti yöneticisi ya da bunların ya
kınları ile ilgili iddiaların araştırılmasının zorunlu
luğuna güzel bir örnektir. Parti yöneticisi, Başbakan 
ve bir bakanın suçlanarak bunun bir «Leke» gibi ya
kalara sürülmek istenmesi karşısında, yüce Meclisin 
bu iddialara el koyarak gerçekleri millet adına or
taya çıkarması demokratik parlamenter rejim açı
sından son derece hayatî önemi haizdir. 

Türkiye'de, iktidarların; nüfuzlarını kullanarak, 
özellikle kamu bankalarından yandaşlarına kredi sağ-
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laması, ortadlreğin tasarrulflarının «'Batık kredi» du
rumuna düşürülmesi, devletin resmî raporlarında da 
açıkça dile getirilmekteidir. 

Türkiye'nin kıt kaynaklarının «hovardaca» kulla
nıldığının resmî kanıtları, Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulunun raporlarınfda açıkça yer almak
tadır. Devlet bankalarının tahsili gecikmiş alacak
ları, Yüksek Denetleme kurulunun raporlarında mil
yarları aşmaktadır. Ziraat Bankasının açtığı ve za
manında tahsil edemediği kredilerin miktarı 1983 
yılı itibariyle 125 milyarı aşmaktadır. Türkiye Em
lak Kredi Bankasının aynı şekilde tasfiye olunacak 
alacakları da 1983 yılı itibariyle 7 milyar liraya yak-
laşmak'tadır. Anadolu Bankasının söz konusu yılda 
tasfiye olunacak alacaklarının tutarı da 1'8 milyar 
237 milyon liraidır. 

Saidece bu örnekler, devlet bankalarınca açılan 
kretfılerm sağlıklı ve mevzuata uygun biçimde veril
mediğinin somut kanıtlarıdır. 

'Devlet bankalarının imkânlarını yasalara aykırı 
biçimde kullandırdığı fdldiası ile Maliye eski bakan
larından Adnan Başer Kâfa'oğlu hakkında dosya ha
zırlayan ve hakkında Meclis Soruşturması açılması
nı isteyen ANAP milletvekillerinin, aynı hassasiyeti, 
kendi partilerinin Genel Sekreterinin kardeşi ile ilgili 
iddialarda da göstermesini beklemek Türk kamuoyu
nun hakkıdır. 

ANAP'ın iktidara gelmesi ile birlikte, Genel Sek
reter Mustafa Taşar'ın kardeşi Faruk Taşar'ın, Ana
vatan Partisi Gaziantep ti örgütünün yöneticileri ile 
yakınlıkları bulunan küslerle ortaklaşa kurduğu şirket
lerin Devlet bankalarından sağladıkları krediler ka
muoyunda haklı kuşkular uyandırmıştır. 

Devletin kontrolündeki bankalar aracılığı ile ik
tidar par'tisine mensup ya da O'na yakın olanlara 
ayrıcalıklı davranarak kredi sağlandığı yolundaki id
diaların araştırılması, kamuoyunun birincil talebi ha
line gelmiştir. 

Egemenliği Türk Milleti adına kullanan T.B.M.M.' 
nin, Anayasanın 98 inci; İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca, bir Meclis Araştırması ile ger
çekleri ortaya çıkarmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Ali İhsan Elgin 
İçel 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Metin Üstünel 
Adana 

Tevfik Bilal 
(Hatay 

• Şeyhmus 'Bahçeci 
Diyarbakır 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Edip özgenç 
tçel 

Hali't 'Barış Can 
Sinop 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Kenan Nuri Nehrozoğhı 
Mardin 

Ayhan Fırat 
Malatya 

•BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusurMaki öngörüşmeler 
yarınki birleşimde yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER {Devam) 
4. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un 

(6/502) pözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(4/180) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri almmasına 
dair önerge var'dır; okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7.İİİ986 günlü gündemin sözlü sorular bölümü

nün J6 ncı sırasındaki sözlü sorumu geri çekiyorum. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 

Mehmet 'Sait Eroî 
(Hakkâri 

©AŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

V. — {SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. i— [Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

DESÎYAB'ın [ortak dolduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru ^önergesi (6/504) 

İBAŞKAN — Güridemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

il inci sırada, Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök
gün'ün, DESÎYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin 

durumuna ilişkin Başbakandan sözlü sorusu bulun-
makta'dır. 

Sayın Gökgün? Buradalar. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 
sayın bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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2. ı— {Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz-
lü soru önergesi (6/505) 

3. ı— Adana [Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) 

BAŞKAN — 2 ve 3 üncü sırada bulunan sözlü 
sorular, soru sahibi Sayın Canver'in izinli olması 
sebebiyle ertelenmiştir. 

4. ı— İçel Milletvekili .Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — 4 üncü sıra'da, tçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına iliş
kin Barbakandan sözlü sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Sağlar? Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

sayın bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5 .(.— [İçel 'Milletvekili fiurmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı [gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

BAŞKAN — 5 inci sıra'da, tçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere 
yaptığı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü sorusu bu
lunmaktadır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
(Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

sayın bakan?. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. ı— '»Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son \yurt \Aışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) 

IBA'ŞKAN — 6 mcı sırada, Ay'dın Milletvekili Er
tuğrul Gök'gün'ün son yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu vardır. 

'Sayın Gökgün? Burada. 
'Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. •— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak ABD'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere ^bir anlaş
ma •yapılıp 'yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, tçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak 
A'BD'li işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ-
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lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Sağlar? Burada. 
Sayın Başbakan?. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8. '— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

bazı firma ve kuruluşların ertelenen \ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/513) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, tçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, bazı firma ve kuruluşların er
telenen ve yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Sağlar? Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. /— Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak

larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu gö
revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Pev-
let Başkanı Kâzım fiksay'ın cevabı (6/514) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Sinop Milletvekili 
Halit Barış Çan'ın, haklarındaki sıkıyönetim karar
ları kaldırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Can?. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan? Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Turgut özal ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Barış Can 

Sinop 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci mad-

desi uyarınca, görevlerine sion verilmiş olan kamu gö
revlilerinden bazılarının, yine aynı yasa hükmü ge
reğince, haklarındaki göreve son verme kararının kal
dırılmış olduğu bilinmektedir. Ayrıca, bazı kamu gö
revlilerinin başvuruları olmadığı halde, haklarındaki 
sıkıyönetim kararının kaldırıldığını da öğrenmiş bu
lunmaktayız. Bu son durumda, ilgili kaimu görevlile
rinin çok sonra haberdar oldukları ya da hiç bilgi 
sahibi olmadıkları görülmektedir. Bu durumda : 

1. Haklarındaki sıkıyönetim kararı kaldırılan ka
mu görevlilerinin, çalıştıkları kurumlar itilbariyEle isim
leri nelerdir? 

'2. Bunlar arasında, kendilerine duyuru yapılma
yanlar var mıdır? Varsa, bunlar kimlerdir? 
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3. Sıkıyönetimin kalktığı illerde, haklarındaki 
işlem geri alınmamış olan kamu görevlilerinin, göre
ve iadesi konusunda, hükümet ne düşünmektedir? 
Bu konuda sürdürülen bir çalışma var mıdır? 

'BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Kâzım Ok-
say; buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1402 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi -gereğince görevlerine son veril
miş 'bulunan kamu görevlilerinin göreve iadeleri ko
nusundaki işlemler hakkında soru Önergesi veren Si
nop Mille'tvek'ili Sayın Barış Çan'ın cevaplandırıl
masını istediği hususları, Başbakan adına cevaplan
dırmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

- Başbakanlığa intikal eden 'bilgilere göre, 2766 sa
yılı Kanun gereğince, sıkıyönetim ko'mutanlıklannca 
görevine son verilme veya bölge dışına atanma sa
kıncası kaldırılan personelden; görevine son veril
mesine dair sakıncası kaldırılanlar 3 262 kişi olup, 
bölge dışına atanma sakıncası kaldırılanlar da 1 700 
kişidir. 

Üîgili sıkıyönetim kömutanlıklarınca, görevine son 
verilme veya bölge dışına a'tanma sakıncasının kal
dırıldığı Genelkurmay Başkanlığınca Başbakanlığa 
bUdirilenler, haklarımda mevcut mevzuat hükümlerine 
göre yapılan güvenlik soruşturmasından sonra ilgili 
kuruluşlara intükal ettirilmiş olup, bunların durum
larının ilgili bakanlık veya kuruluşlar teşkil edilecek 
komisyonlar taralından incelenerek gereğinin yapıl
ması bildirilmiştir. 

1402 sayılı Kanunun 2301 sayılı Kanunla değişik 
2 nci maddesi, «sıkıyönetim komutanlıklarının böl
gelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni 
açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmet
leri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine 
göre atanması veya işine son verilmesi, mahallî yö
netimde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya 
işlerine son verilmesi hakkındaki istekler, ilgili ku
rum veya organlarca derhal yerine getirilir» hükmü
nü amridir. Bu sebeple, ilgili sıkıyönetim komutan-
ilıklarmca görevlerine s'on verilenlerden, sakıncası kal
dırılmamış olanlara tekrar görev verilmesi hususun
da idarece bir işlem yapılmasına imkân görülmemek
tedir. 

Saygılarımla arz ediyorum (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Can, buyurunuz efendim. 
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I H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
I milletvekilleri; 2301 ve daha sonra 276*6 sayılı Yasa-
I larla değiştirilmiş 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu-
I nun 2 nci maddesinde yer alan hükme göre, sıkı-
I yönetim komutanlarının sakıncalı buldukları kamu 
I görevlilerinin görev yerlerinin değiştirilmesini, görev-
I lerine son verilmesini ve görevden uzaklaştırılmasını 
I isteme yetkileri bulunmaktadır. 
I Bu hükme göre, anılan komutanlıklar, ilgili ka-
I mu görevlisinin, görevli bulunduğu kamu kurum ve-
I ya kuruluşunun üst düzey yetkilisinden istemde bu-
I lunacaklar, bu görevli ve yetkililer de bu istemi ye-
I rine getireceklerdir. 

I Mekanizma bu suretle işlemiş, sıkıyönetim komu-
I tanlarının istemlerine uyarak, kamu kurum ve kuru-
I tuşlarında çok sayıda kamu görevlisinin görevine son 
I verilmiş veya görevleri, görev yerleri değiştirilmiştir. 
I Bu uygulamalardan en ağır sonuçlusu, kuşkusuz, gö-
I reyine son verilmeler olmuştur. Çünkü, anılan yasa 

kuralı gereği bunların sadece görevlerine son veril
mekle kalınmamış, bir daha kamu görevliliğine ka
bulleri de yasaklanmıştır. Bu suretle bunlar, bir çeşit 

I medenî ölüme mahkûm edilmiş bulunmaktadır. 
Görevlerine son verilen kamu personelinin hak- . 

sızlığa uğradıkları yolundaki yakınmalarına, ilgili oto-
I riteler kayıfeız kalmamışlar; başvurular üzerinde, 

bunliarın, bir hesaba göre yüzde 75'inin, durumları 
yen'Men incelenerek, sakıncalılık kararları, ilgili sıkı-

I yönetim komutanlarınca kaldırılmıştır. 

I Bilindiği kadarıyla, yeniden inceleme süresinde 
olanların istemleri hakkında da olumlu sonuçlara ula* 

I şılması olasıdır. Bu arada, sıkıyönetim komutanla-
I rının, yukarıda değinilen istemde bulunmalarında, bu 
I kamu görevlilerinin amirlerinin, yakınmalarının, ar-

kadaşlarmıni kişisel hınç, kin veya ideolojik görüş 
I ayrılıkları nedeniyle ihbar ve bilgi sunmalarının, açık 
I veya kapalı biçimde anılan kuralı işletmek için ha-
I rekete geçmelerinin de etkili olduğu yolunda bulgu-
I 1ar ele geçmiştir. İleride bununla ilgili daha sağlıklı 
I ve açık bilgi, bulgu saptanması yapıldığında, olayla-
I rai bu yönleri kesin çizgileriyle ortaya çıkartılacak-
"tır. 

I Kısaca, kamuoyunda 1402'1'ikler diye bilinen bu 
I eski kamu personelinin, açıklanan gelişmeler karşı-
I sında ikiye ayrıldıkları, durumlarının bu ayrıma gö-
I re değerlendirilmesi gerektiği açıktır. 
I Birincisi, haklarında sakıncalılık kararları, ilgili 
I sıkıyönetim komütantıklarınca kaldırılmış olanlar; 
I ikincisi ise, henüz sakıncalıhkları kaldırılmamış ol-
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maikla birlikte, bu yönde incelemeleri sürdürülenler 
ve sakıncalılıkları kaldmlmayanlardıf. 

Sakmcalılıkları kaldırılanların, eski görevlerine 
dönmeleri ve tüm akçalı haklarının ödenmesi, özlük 
haklarının da tanınması gerekmektedir. Bunlarla ilgili 
kaldırma kararlarında, göreve dönmeleri gerektiği yo
lunda 'belirtiler okluğu gibi, idare hukuku ilkeleri ve 
özellikle idarî işlemler teorisi açısından, belirtilen so
nuca varılması da bir zorunluluktur. Nitekim, Danış
tay Birinci Dairesi de bu konudaki istişarî görüşün
de aynı sonuçlara ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1402lik olup, görevine son 
verilen kamu personeliyle ilgili, birbiriyle bağlantılı 
iki işlem söz konusudur : Askerî otoritenin, görevden 
uzaklaştırma İstemi şeklimde tecelli eden, askerî ida
rî işlemi ve buna bağlı olarak oluşan, sivil otorite
nin, göreve son-verme işlemi îki işlem budur... Bu iki 
işlemin, hukuktaki eski adı ile murtabıt, yani birbi
rine bağlı işlemler olduğu açıktır. Bu bağlantı, askerî 
'Otoritenin işleminin; ikinci işlemin, yani sivil otori
tenin göreve son verme işleminin sebep öğesini, ge
rekçesini oluşturması yolunda tecelli etmiştir. 

Sakıncalılık hainin kaldırılması ise, idarî işlemin 
ıgeri alınmasıdır. Geri alınan, askerî, idarî işleme 
dayanan, göreve son verme işlemi ise, bu geri alma 
nedeniyle, sebep unsurundan, gerekçeden yoksun bir 
idarî işlem olmakta -deyim yerinde ise- havada kal
maktadır. Doğal ve hukuka uygun olan, sakıncalılık 
hali askerî otoritece kaldırılan eski kamu görevlisinin, 
bu durumda göreve son verme işlemi de havada ka
lıp, ydk hükmünde bulunduğundan, bu doğruyu sap
tayan kamu kurum veya kuruluşunun eski görevine 
başlamak üzere çağırması ve tüm haklarını vakit ge
çirmemden ödemesidir. Geçen gün bunun iki tane ör
neğini gördük; iki çalışma müfettişi, eski görevlerine 
verilmeleri gerektiği halde, görevlerine başladıkları 
ğün, biri Malatya'ya, biri Erzurum'a sürüldüler. Bu
nun adı da, sürgündür... 

Ne yazık ki, sakıncalılık halleri kaldırılanlarla il
gili gelişmeler bu sağlıklı ve hukuka uygun çizgiyi 
izlememiş, ilgili kamu birimleri, başta Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, birtakım bahanelerle, bu 
durumdaki kişilerin göreve dönme istemlerini sav
saklamış, yerine getirmemiş ve hiç yanıt vermemek 
yolunu tutmuşlardır. 

Göreve son verme istemlerinin reddi işlemleri, 
idarî yargının denetimine sunulmuş ve Ankara ida
re mahkemeleri, yürütmeyi durdurma istemlerini, yu-
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karîda idarî işlemler kuramı ve idare hukuku ilke
leri açısından' yapılan açıklamayı belirterek kabul et
miştir. Ne var ki, idarelerin, kesin nitelikli olumsuz 
yanıt vermeyi geciktirme taktikleri susmanın zımnî 
ret sayılması için geçmesi zorunlu zamanın beklen
mesi vesair nedenlerle, henüz yargı önüne götürüle-
bilen bu tür işlerin sayısı da çok değildir. 

»BAŞKAN — Sayın Can, toparlayın efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim, 
Bilindiği ikadarıyıla, 7 dava lile ilgili yürütmeyi dur

durma kararlarına muhatap olan Millî Eğitim Genç
lik ve Spor -Balkanlığı, 'bu kararlara nihayet uymuş 
ve davacılardan 7'sini göreve.başlatmıştır. Ne var ki, 
bu başlatma da, yargı kararının gereklerine tam uyu
larak oluşmamış; bu tür kararların eksiksiz yerine 
getirilmesi gerekirken, sözü edilen bakanlık, bu ki
şileri eski görev yerleriyle ilgili bulunmayan yerlere 
atamış -Çalışma Bakanlığında olduğu gibi- ve asıl 
önemlisi, akçalı ve özlük haklarını Ödemek için de 
henüz bir girişlimde 'buflunmamışıtır. 

Yine sözü edilen ba'kanlılk'ta, hukuka saygılı ve 
özenli bir yönetim olarak hareket etmenin doğal ge
reği olarak, bu emsal kararlara durumıları uyan 600 
kişi için de atama hazırlıkları yapılmışsa da, her 
nedense, sön anda bundan vazgeçilmiş ve sadece, 
yargıya başvurup, 'yürütmeyi durdurma kararı ge
tirenlerin, yukarıda açıklandığı gibi, atamalarının ya
pılmasıyla yeöinilımiştir. 

özetle, sakıneaİDİılkÜarı kaldırılanlarla ilgili ola
rak, ilgili birimler, emsal kar artara göre işlem yap
mamakta direnmekte ve alınan yürütmeyi durdurma 
kararlarını da eksik veya karara aykırı biçimde uy
gulamaktadırlar; özlük halklarını ise ödemeye yanaş-
mamıalktadırlar. 

Sak'uncaMıkıliarı henüz kaldırılamayanların ise, in
celemelerinin süratle bitirilmesinde kamusal yarar 
vardır. Bilindiği kadarı ile, sıkıyönetim komutanlık
ları, bu konuda -bir hesaba göre- yüzde 75 oranında 
yanıltılmışlardır; bu yanılmadan ise, ağır haksızlıklar 
doğmuştur, 

Bunların süratle giderilmesi gerekmektedir. Ke
sin ve hukuk devleti ülkesine en uygun çözüm ise, 
4402 sayılı Yasada yer alan ve kamu görevillilerim, 
yargı kararı olmadan, medenî ölüme mahkûm eden, 
onları toplum veya yaşam dışı bırakıp, damgalayan, 
bu, çağdışı yetki kuralılarının yasadan çıkartıiknası-
dır. Bu yapılıncaya kadar ivedi çözüm, bu ıtür işlem
lere karşı derhal yargı yolunu açmaktır. 
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Bu konuda vermiş olduğumuz kanun teklifimiz, 
geçen yasama döneminde 6 komisyondan geçmiş ol
masına ve hiçbir üyenin olumsuz bir görüşü olma
masına rağmen, Mecliste şu anda kadük dunumda 
ibeklemektedir. Bunu da yüce 'heyetinize 'bilgi ola
rak sunmayı görev biliyorum. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (SOP sıraların
dan aılktşdıar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barış Can. 
10. — Sinop Milletvekili Hali t Barış Çan'ın, gü

venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru Önergesi (6/515) 

(BAŞKAN — Sinop Milletvekili Sayın Barış Can' 
m 10 uncu sıradaki sözdü sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suu
di Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaş
larımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

(BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Cüneyt 
Canver'in 11 inci sıradaki sözlü sorusu, Sayın Can-
ver'lin izindi olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, ıtedavi nedeniyle yaptı
ğı son Amerika Birleşik Devletleri seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, istanbul Milletve
kili Hüseyin Avni Güler'in, 'banker ve bankerzede
lere ilişkin Başbakandan, sözlü sorusu vardır. 

Sayın Güler?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/519) • 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonun
dan MiMî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ay

rılan paya ilişkin Başbakandan sözlü sorusu var
dır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine -cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Soru ertdenmiştir. 
15. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al-

tunakar'tn, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kal
dırılacağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/437) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, tütün ve sigaradan 
devlet tekelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 16 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, Diyarbakır Şehir Merkezi ile 
Dicle Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un cevabı (6/456) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetin'in, Çorum İline bağlanması düşü
nülen yeni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Çetin?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü, sorumun, Ulaştırma Bakanımız 

Sayın Veysel Atasoy tarafından cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

SORU : Bakanlığınızca Çorum tüne üç anahat de
miryolu bağlanmasının düşünüldüğünü büyük bir se
vinçle öğrenmiş bulunuyoruz. Çorum İlinin, Amas-
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ya, Çankırı ve Delice hatlarına bağlanması ile, Zon
guldak, Samsun limanları ve Divriği - Karabük cev
her - yük taşımalarında büyük kolaylıklar ve ekono
mi sağlanacağı açıktır. 

Çorum'a yapılabilecek demiryolun bağlantısı için, 
tahminî de olsa, bir yapım başlangıç tarihi verebilir 
misiniz? Çorum'a hizmet ve yatırım yapmayı alışkan
lık haline getirmiş bir bakan olarak, bu yapımın dö
neminizde başlaması mümkün müdür? 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı, buyurun 
efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Çorum Milletvekili Sayın Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum tline bağlanması düşünülen yeni demiryoluna 
ait sözlü soru önergesiyle ilgili, bakanlığımız görüşü 
şu şekildedir : 

Çorum ilinin, Amasya, Çankırı ve Delice hatla
rına bağlanması ve bu suretle Zonguldak, Samsun 
limanları ve Divriği, Karabük cevher yük taşımala
rında yeni imkânlar yaratılabileceği, Sayın Ali Ay
han Çetin'in sorusunda da zikredilmektedir. 

Biz, bu hattın gerçekleştirilmesi halinde, Türkiye 
ekonomisi açısından faydalı olacağına inanıyoruz. 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığına bağlı, Demir
yolları, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Genel 
Müdürlüğü 1981 yılında istanbul Teknik Üniversite
sine, Delice - Çorum - Amasya arasında bir demiryo
lu avan etütlerini ve ön fizibilite etüdünü yaptırtmış-
tır. 

istanbul Teknik Üniversitesinin yapmış olduğu, 
1/25.000 ölçekli avan etüdünde, demiryolu güzergâ
hının, mevcut demiryolunun Çerikli istasyonundan 
ayrılarak, Çerikli - Delice - Sungurlu - Çorum - Me
citözü - Zara - Amasya'ya bağlanması öngörülmüş
tür. 

Bu etütte demiryolu güzergâhının uzunluğu 220 
kilometre olup, 1981 yılı birim fiyatlarına göre, top
lam maliyetinin 99 milyar lira olduğu da belirlenmiş
tir. 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca yapılan diğer 
bir çalışma ise, yaklaşık 220 kilometre uzunluğunda 
olan, Delice - Çorum - Amasya hattıyla ilgili olarak 
Delice'den ayrılıp, Sungurlu - Çorum '- Mecitözü yö
nünde devam ederek, Samsun demiryoluna bağlan-
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ması düşünülen demiryolunun yapımı, yasa gereği, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görev alanına gir
mektedir. Biz, bu yörede, demiryolu projelerinin, il
gili bakanlıkça gözden geçirilmesi ve revize ulaştır
ma anaplanı çalışmalarına alınması görüşündeyiz. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Çetin, buyurun efendim. 
ALI AYHAN ÇETİN (Çorum) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; geri kalmış bir yöre olan Ço
rum Hinin 25 yıllık rüyalarından birisi şeker fabri
kası, diğeri de demiryoluna kavuşmaktır. Şeker fab
rikasıyla ilgili rüyamızın, sayın hükümetimizin ka
rarıyla, gerçekleşmek üzere olduğunu büyük bir mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Bakanımızı-
zın önderliğinde, demiryolu rüyamızın, uzun vade
de de olsa, gerçekleşeceğine inanıyoruz. 

Çorum'a demiryolunun yapılması, sadece Çorum 
ilinin sorunu veya tek başına Çorum'un avantajı de
ğildir. Çorum'a demiryolu yapılmasıyla, Zonguldak -
Sivas cevher hattı, çok kısa ve ekonomik bir yoldan 
gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Ayrıca, Çorum'a demiryolu yapımı neticesinde, 
850 kilometre olan Samsun - Ankara hattı 400 kilo
metreye inmiş olacak ve Zonguldak ve Samsun li
manları karadan bağlantıya kavuşmuş olacaktır. 

Demiryolu yapımı neticesinde, Türkiye'nin ger
çekte kalbi sayılabilecek, fakat kalkınamamış bir 
yöre olan Çorum Hine de ekonomik ve sosyal hare
ket getirilmiş olacaktır. 

Hükümetin, konuya, müspet ve yapıcı bir yakla
şım içerisinde olacağı inancıyla Yüce Meclise ve ce
vap veren sayın bakanımıza teşekkür ediyor, saygı
larımızı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

18.-— Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin sözlü 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın cevabı (6/471) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, ıslah edilen yerli cins inek ve 
koyunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Tarım Orman ve Köyiş-

leri Bakanı tarafından, sözlü olarak cevaplandırılma
sına müsaadelerinizi arz ederim. 

Eırtuğrul Gökgün 
Aydın 

1. Yerli süt ineklerinin ıslahı ve verimlerinin ar
tırılması için yurt çapında suni tohumlama yapılmak
tadır. 1981 - 1982 - 1983 - 1984 ve 1985 yılı ekim 
aylarında tohumlanan inek sayısı ne kadardır? 

2. Yünlü tekstil sanayiinin ihtiyacı olan Merinos 
yününü, yurdumuz koyunlarından sağlamak amacıyla, 
yerli koyunlar ıslah edip merinoslaştırmak için, uzun 
yıllardan beri merinos suni tohumlaması yapılmakta
dır. 1981 - 1982 - 1983 - 1984 ve 1985 yıllarının ekim 
aylarında tohumlanan koyun sayısı ne kadardır? 

3. Henüz 1985 yılında tohumlanan inek ve ko
yunlar doğum yapmadıklarından, 1981 - 1982 - 1983 
ve 1984 yılı tohumlamaları sonunda ne kadar buzağı 
ve kuzu elde edilmiştir? 

4. tnek ve koyun suni tohumlama program ve 
proje hedeflerine ulaşılmış mıdır? Ulaşılmamışsa, se
bepleri nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; Sayın Gökgün birinci sorusun
da, yıllar itibariyle suni tohumlama uygulamalarına 
ait rakamları sormaktadır. 

Yerli süt ineklerimizin verimlerinin artırılması 
maksadıyla, yurt çapında suni tohumlama çalışmala
rımız devam etmektedir. Yıllar itibariyle elde edilen 
sonuçlar, rakamsal olarak şöyledir (rakamları yuvar
latarak veriyorum) : 

1981 yılında 282 bin, 1982 yılında 358 bin, 1983 
yılında 423 bin, 1984 yılında 457 bin ve""1985 Kasım 
ayı sonu itibariyle de 410 bin inek suni tohumlamaya 
tabi tutulmuştur. 

1981, 1982, 1983 yıllarında yapılan sunia tohum
lama çalışmaları neticesi, toplam olarak, 440 bin bu
zağı elde edilmiştir. 1984 yılı tespitlerimize göre, do
ğan buzağı sayısı ise, 323 bindir. 

Tekstil sanayimizin merinos yünü ihtiyacı, büyük 
ölçüde, ithal yoluyla karşılanmaktadır. Bu ihtiyacın 
ileriki yıllarda yerli koyunlarımızdan temin edilebil
mesi için, merinos suni tohumlaması yapılarak, me
rinoslaştırma çalışmaları, projeler halinde devam et
mektedir. Bu maksatla, 1982 yılında 126 bin, 1983 yı

lında 81 bin ve 1984 yılında takriben 55 bin adet 
koyun sunî tohumlamaya tabi tutulmuş olup, 1985 
vılında 44 bin adet koyun programa alınmış; 15 ara
lık tarihi itibariyle ise, sunî tohumlamaya tabi tutu
lan koyun sayısı 39 bin civarındadır. 

1981'den 1984 yılı sonuna kadar, toplam olarak, 
326 bin kuzu elde edilmiştir. 1985 yılı sonuçları ise, 
ancak 1986 yılı Mart ayı sonunda alınabilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, ineklerde yapılan sunî 
tohumlama, yıldan yıla sürekli bir artış göstermekte
dir. 1981 ve 1984 yılları arasında program ve proje 
hedefleri, takriben yüzde 80 oranında gerçekleşmiş
tir. 1985 ve ileriki yıllarda bu oranın daha büyütüle-
bilmiesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Koyunlarda yapılan sunî tohumlamanın ise, yıl
dan yıla azaldığı görülmektedir. Bunun sebebini ise, 
özellikle merinos koyun cinsinde, merinos yapağı alım 
fiyatlarının dünya fiyatları civarında olmasına rağ
men, et ve süt fiyatlarının nispî olarak daha yüksek 
olması ve bu sebeple yetiştiricilerimizin merinos ırkı
na rağbetlerinin azalması olarak görmekteyiz. An
cak, tekstil sanayiinde görülebilecek olumlu gelişme
ler, yapağı fiyatlarını cazip hale getirdiği takdirde, 
merinos ırkının yaygınlaşması daha da kolaylaşacak
tır. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla selamla
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Gökgün, konuşmak istiyor musunuz? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; sayın bakana, soruma ce
vap verdiği için huzurunuzda teşekkür ederim. Yal
nız, verilen rakamların ve icraatın gerçek olmasını 
canı gönülden temenni ederdim; fakat ne yazık ki, ra
kamlar ve icraat, maalesef, sayın bakanın burada be
lirtmiş olduğu gerçeğin dışındadır. 

Şimdi, tek kelime ile, 1985 yılını misal alalım : 
1985 yılında 550 bin baş sığırın sunî olarak tohum
lanması programa alınmışken, her nedense (ki, neden
lerini ben bütçe konuşmalarımda açıklamıştım, arzu 
buyurulursa burada da açıklarım) 403 bin baş ineğin 
sunî tohumlamasının yapıldığını görmekteyiz. Bu ra
kam -sayın bakanın söylediği 410 bin rakamını kabul 
etsek dahi- hedefin gerisindedir. Bu hızla, Türkiye'de 
süt inekçiliğini geliştirmek, yerli ırkları yüksek ve
rimli ırklara çevirmek biraz hayaldir. Çünkü, elimiz-
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de mevcut hayvan kaynağı ve yapılan hizmetler kar
şılaştırıldığı zaman görülmektedir ki, devede kulak 
misali tohumlama yapılmaktadır. Buna bir çare bu
lunmalı, bu iş hızlandırılmalı ve geliştirilmesine ça
lışılmalıdır. 

Merinos konusuna gelince : Merinos konusunda 
da sayın bakan hedef rakamını her nedense yanlış 
verdiler. 1985 yılı için hedef olarak 60 bin koyun to-

.humlanaca'ktı ki, bu da devede kulak, hatta okyanus
ta bir bardak su mesabesindedir. Çünkü, koyun sa
yısı 48 milyondan 40 milyona düşmüştür. Tabiî, bu-
nuda istatistik Enstitüsünün metotlarının sırtına yük-
lüyoruz; ama gerçekte koyun sayısı 40 milyona düş
müştür, bu açık seçik görülmektedir. Sonuçta da 40 
bin koyun tohumlandı ve yine hedefin çok gerisinde 
kalındı. 300 bin, 500 bin koyunun tohumlandığı yıl
ları yaşadılk ve bu hizmetleri gördük. 300 bin, 500 
bin koyunun tohumlandığı yıllar gerilerde kaldı. Es
kiden bazı ilçelerde 40 bin koyun tohumlanıyordu. 
Şimdi ise, eskiden bir ilçede tohumlanan koyun sayısı 
kadar tohumlama ile merinosçuluğu geliştirmek isti
yoruz ki, bu bir hayaldir. Halbuki, Türk veteriner he
kimleri ve uzmanları, uzun yıllar ömürlerini tükete
rek, Türkiye'yi onurlu bir seviyeye getirdiler; Kon
ya merinosunu, Karacabey merinosunu elde ettiler. 
Biz hibrit, mibrit arayacağımızla, işte elimizde yüksek 
verimli Türk merinosu var; bununla hem övünebili
riz, hem de kalkınabiliriz. Bunlar elimizdeyken ve 
bunların sayılarını çoğaltacağımız yerde, biz şimdi dı
şarıdan ayda 2 milyar 800 milyon liralık yün satın 
alarak Türk kumaşlarını dokuyoruz. Bu rakamları 
karşılaştırdığımız zaman, hayvancılığın ne kadar pe
rişan ve geride olduğunu tahmin edebilirsiniz. 

Sözlerimi uzatmak istemiyorum; ancak, ileride bu 
konuların köklü şekilde ele alınması, bu hizmetleri 
yürütecek personele huzur ve güven verilmesi, onların 
elinden alınan unvan, rütbe ve makamlarının iade
siyle, hizmetlerin yüksek seviyelere doğru ulaştırılma
sını temenni ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

19. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın 19 uncu sıradaki sözlü sorusu, soru sa
hibinin görevli olması nedeniyle ertelenmiştir. 
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I 20. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be-
I si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
I krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi (6/475) 
I 21.— Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal-
j gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş-
I kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/476) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Ertuğrul 
j Gökgün'ün 20 ve 21 inoi sıralardaki sözlü soruları, İç

tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

I 22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
I oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
I taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı-
I rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka-
I nından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Hatay Milletvekili 
I Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa 

fiyatına satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fatura 
I düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına ilişkin Ma

liye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu var. 
I Sayın Sökmemoğlu?.. Buradalar. 

Sayın bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 

23. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 

I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Gökgün'ün 
23 üncü sıradaki sözlü sorusu, 97 noi maddeye göre 

I ertelenmiştir. 
I 24. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si-
J vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
I nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz-
I lü soru önergesi (6/479) 

BAŞKAN" — Çorum milletvekili Sayın Ali Ayhan 
I Çetin'in 24 üncü sıradaki sözlü sorusu, 97 nci mad-
I deye göre ertelenmiştir. 
I 25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir ga-
I zetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/480) 
BAŞKAN — 25 inci sırada, Kahramanmaraş Mil

letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş' 
I ta yayınlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başbakan

dan sözlü sorusu var. 
I Sayın Bayezit?.. Yok. 
I Sayın Başbakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 
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26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un cevabı (61486) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbaritoğlu'nun, Ankara'daki belediyelerin yol 
yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu var. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi .okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 
sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Ankara belediyelerinin yol tamirlerinde 
eski yol tabakasını kazıyıp, yeniden kaplama yapma 
yerine, eski kaplamanın üzerine yeni kaplama taba
kası yapma alışkanlığı sonucu, batık durumda olan 
bordürler yükseltilmekte ve arkasındaki trotuarların 
da yükseltilmesi zorunluğunun, bitişik apartman sa
kinlerine angarya olarak yükletilmesini uygun bulu
yor musunuz? 

Soru 2. Yapılan bu onarım işlerinden ötürü, bor
dur ve trotuar kaplaması olarak kullandırmaya zor
landırılan petek şeklindeki (parti amblemli) kapla
ma taşları, bir firmayı korumak suretiyle, oradan te
min edildiği doğru mu? Bunların temin ve vatandaşa 
intikal ettirilen fiyatları nelerdir? 

Soru 3. ^Vol sathı ve bordur- trotuar yükseltme
lerinin tekniğe ne kadar uygun bir yapı olduğu, tek
nik bir bakanlık olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
na sorulmuş mudur? 

Soru 4. Sık sık harcırah alarak yurt dışına çıkan 
belediye başkanları, hangi memleketlerde böyle bir 
uygulama tespit etmişlerdir? 

Soru 5, Yol ve trotuar yükseltmeleri, kent içi 
köprü alt geçitlerinde, ileride bir problem olmuyor 
mu? (Sıhhiye ve Tandoğan alt geçitlerinde problem 
belirmiştir) 

(BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Ak-
bulut; buyurun erendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değeri; üyeleri; Erzurum Milletvekili Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu tarafından verilen, Ankara'daki 

belediyelerin yol yapım ve tamir çalışmalarına iliş
kin sözlü soru önergesine cevap vermek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Eski asfaltın üzerine kaplama yapmak suretiyle 
asfalt serilmesi, bütün Türkiye'de, gerek belediyeler, 
gerekse karayollarında, alışıla gelmiş, uygulanan bir 
metotdur. Ancak, özellikle şehir içinde bu uygulamanın 
mahzurları belediyelerce tespit edilmiş olup, bu mah
zurların ortadan kaldırılabilmesi için, mevcut asfalt
ların sökülmesi ve sökülen asfaltların yüzde 50 ora-
nında yeniden kullanılması için, soğuk sökücü - kı
rıcı makinelerin siparişi verilmiştir. 1986 yılında yeni 
metotla uygulama başlayacaktır. 

Yaya kaldırımlarına döşenen plaktaş, karo ve ben
leri bütün malzeme, büyük şehir belediyesi atölyele
rinde imal edilmektedir. Plaktaş şantiyesinde üretilen 
her bir parçanın maliyeti 67,4 Türk Lirası olup, 1 
Tietrekareye 32 adet plaktaş sığmakta ve metrekare 
fiyatı da 2 148 Türk Lirasını bulmaktadır. 

Büyük şehir belediyesi atölyelerinde imal edilen 
-»laktaşlar 4 ayrı kalıpla yapılmaktadır. Bunla.r, altı 
köşeli petek, dikdörtgen, alfabenin (I) ve 22 nci harfi 
olan (S) şekli, bir de büyük altı köşeli şekillerde üre
tilmektedir. 

Petek şeklinde plaktaş imali, teknik tercihler ne
deniyle bütün dünyada kullanılan bir imalat türüdür. 
7030 sayılı Kanunun büyük şehir belediyelerine ver-
-iiği görev ve yetkiler içinde bordur, trotuar yüksel
tilmesinin herhangi bir makama sorulmasıyla ilgili 
bir hüküm bulunmamaktadır. 

21 - 24 Eylül 1985 tarihleri arasında Brezilya'nın 
l io De Jeneiro kentinde Uluslararası Şehirler ve Ma
hallî İdareler toplantısına, ülkemizi temsilen 25 be-
'ediye başkanı ve bu kafileye başkanlık etmek üze
re de, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanının ka
tılması, bakanlığımızca uygun bulunmuş ve söz ko
nusu toplantıya iştirakleri sağlanmıştır. Uluslararası 
kuruluşlarca düzenlenen bu gibi toplantılara beledi
ye başkanlarının katılması, yerleşmiş bir teamüldür. 

Mevcut asfalt sökülmeden yapılan yol tamirleri
min ve yeni kaplamaların, köprü gabarilerini alçalttı-
ğı tespit edilmiş olup, uygulamalara 1986 yılında baş
lanıldığında sorun çözümlenmiş olacaktır. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, konuşmak istiyor musunuz 

efendim? 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Sayın balkanın verdiği izahattan anladık ki, plak-
taşların metrekaresi 2 bin liraya mal olmaktadır. Çok 
şükür, bu taşlar belediyenin atölyelerinde yapılıyor
muş. 

Ayrıca, sayın bakanımız, «Belediye reislerinin yurt 
dışına çıkmaları temaül haline gelmiştir» dedi; doğ
rudur. Bendeniz de belediye başkanı olduğum zaman 
yurt dışına gitmiştim; ama ben sorumu, «Belediye baş
kanları sık sık yurt dışına gittiklerinde, oralardaki be
lediyelerde böyle bir uygulamanın olup olmadığını, 
yolların ve trotuarların bizdeki gibi yapılıp yapılma
dığını görmüşler midir?» şeklinde sormuştum. Tabi
atıyla, buna cevap alamadım. 

Şimdi, bu kısa açıklamalarımdan sonra, konuyu, 
hiç olmazsa biraz daha açmış olmak için, sözlerimi 
şu şekilde tamamlamak istiyorum : Ankara'da, kent 
içi yol ve trotuar çalışmaları meyanında, birkaç aydan 
beri de bordur çalışmalarının yapıldığını görüyoruz. 
İlçe belediyeleriyle birlikte, kentin hemen hemen tüm 
ana cadde ve sokaklarındaki mevcut bordürler, ge
rekli olup olmadığına bakılmaksızın, sökülmekte ve 
30 - 40 santim yükseltilmekte ve yükseltme sebebiy
le halkın kaldırımlara tırmanmada çektiği zorluğa, 
yaşlı ve sakat kimselere reva görülen bu eziyete ek 
olarak, kaldırım kenarında duran otoların kapıları da 
açılmaz oldu; ama, otosu olanlar düşünsün... 

Bordürleri döşeyen belediyeler, bunların arkaları
nın doldurulması ve üstünün de ANAP amblemli al
tıgen beton kaplama ile döşenmesiyle sanki bir an
garyaya itilmiş oluyorlar; hele ki, bir kişi bu işten 
zengin olmuyorsa... Belediyelerin atölyelerinde belki 
tefkinin 67 liradan mal edilebileceğini düşünün; oysa 
para verilip alınıyor; hatta, 11.11.1985 tarihli Milli
yet Gazetesinde okuduğuma göre, bu işi yapmayan 
veya parasını ödemeyen dükkânlar da kapatılmakta... 
Bu da bir eziyettir. 

Bence, yanlış olan nedir? Yol kaplamasını yeni
lemek yerine, (yani, söküp kazıyıp yeniden kaplama 
yapmak yerine) her yıl, yol satıhları 10 - 12 santim 
yükseltiliyor. Sayın bakanın dediğine göre, yeni as
falt yapmak yahut yol sathının sert tabakasını kır
mak için makineler alınmış; badema, bunlar kırılıp, 
bir taraf temizlendikten sonra, yeniden beton asfalt 

döşenecek; bu da sevindiricidir. Yolların tamiri mak
sadıyla her seferinde yol sathı üzerine yapılan kap
lamanın 10 - 12 santim olduğu düşünülürse, bir gün 
tabiatiyle bazı üst geçitlerin yapılması bu yollarda 
gabari tıkanıklığına sebep olacağı için, gördüğüm bu 
yanlışlıktan dolayı ilgilileri ikaz etmeyi düşünmüş
tüm. Herhalde bu ikazım sonucu, yol sathının sert 
tabakası, yeni getirilen makineler tarafından kırılmak 
ve yeniden asfalt serilmek suretiyle bir nivelet yük
selmesine sebep olmadan yapılacaktır ki, uygunu da 
budur. 

Ancak şu soruları sormak istiyorum : Medenî dün
yanın hiçbir yerinde olmayan bu bilgisiz ve tembel 
inşa metodunun sonuçlarına halk ve araç sahipleri 
katlanmaya mecbur mudur? defalarca yurt dışına har
cırah alarak giden Altınsoy ve diğer başkanlar, in
celeme yaptıkları yurt dışı belediyelerinden neden hiç
bir ilham almamışlardır? Yoksa böyle şeyleri tetkik 
etmeye vakit mi bulamamışlardır? 

Bir de, gerek tüm bordürlerin 30 - 40 santim yük
seltilmesi, gerekse kaldırımların ANAP amblemi pe
teklerle döşenmesi -müteahhitlerden alınmamış ama, 
belediyeye bir gelir sağlamak için külfetinin halkın sır
tına yüklenmesi reva mıdır? Bu konuda sayın bakan, 
«Hiçbir bakanlığa sormamıza gerek yok» diyor, tmar 
tskân Bakanlığı re'sen buna müdahale edebilir; çün
kü, belediye işlerini kontrol edecek teşkilat orada 
vardır; ayrıca kendisi de bir teknik bakanlıktır; «Ar
kadaş, bu işi yanlış yapıyorsunuz, şöyle yapmanız ge
rekir» demesi lazım. Birisi Sıhhiye'deki köprüyü kal-
dırsa, kimse ona karışmayacak mı; belediye meclisli
nin veya belediye reisinin isteği bu diye? 

Onun için, her yapılan işin, hükümetle, oradaki 
halkın isteğiyle ye kamuoyunun da fikrini alarak ya
pılması gerekir kanısındayım. Kaldıki, bu konuda 
halkın gözleri belediyelerin üzerinde olduğu için, çok 
duyarlı davranmaları gerekir. Çünkü, aynı duyarlılı
ğı ben de yaşadım. Bu bakımdan, ikaz etmek için bu 
sözlü som önerimi yapmış bulunuyorum. İnşallah 
benim bu sözlerimden biraz hisse kapılır ve düzgün 
işler yapılmaya çalışılır. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-

lu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
27. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nün, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emirqğlu'nun cevabı 
(6/488) 
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BAŞKAN — 27 nci şadda, Haıtaıy Miiltebvekffi 
Miuıstafa Muralt Sök)menıoğfe'ınıun, Yütodk'öğrdtıiım Ku-
ruıluınaın sonjmluil/uığunıa iişlkin Barbakandan sözlü sıo-
IÎUISU vardım. 

Saıyun SÖktoenoğSu?.. IDuraldıa. 
Cevap verecek saiyın 'balkan?.. Burada. 
'Sözlü şortu önıergösiimi dkulftsyoruim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ıBir anayasal kuruluş olan; fakat bazı konularda 

bağımsız hareket etmemesi gerektiği halde bağımsız 
hareket eden YÖK hakkında aşağıdaki sorularımın 
sıözlü olarak Sayın Başbakan Turgut özal tarafından 
cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygıyla ri
ca ederim. 

ıMurat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Zatı âlilerinizin de bulunduğu bir toplulukta 
YÖK'e karşı fikir beyan edenleri irtica içinde göste-

- ren YÖK Başkanının zihniyeti karşısında bir tedbir 
alınmış mıdır? 

2. Millî irade limanına sığınarak Türkiye'yi kur
taran, Türkiye Cumhuriyetinin banisi, Eşsiz Atatürk* 
ün 1985 Türkiye'sinde, bağımsız hareket eden ve bir 
anayasal kuruluş olan YÖK kime karşı sorumludur? 

3. 6 Kasım şartlarına göre Türk milletinin irade
sini yansıtarak teşekkül etmiş TBMM'ne ve onun ve
killerine karşı, YÖK Başkanlığı sorumlu değil midir? 

4. Bütçede, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi için
de olan YÖK'ün, Cumhuriyet Hükümetine karşı so
rumluluğu yok mudur? 

5. YÖK, Aziz Türk milletine karşıda mı sorum
suzdur? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROÖLU (Malatya) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Yükseköğretim 
Kurulunun sorumluluğuna ilişkin olarak Sayın Sök
menoğlu tarafından huzura getirilmiş bulunan sual
lere cevap vermeye çalışacağım. 

Yükseköğretim Kurulunun kuruluşu, Anayasanın 
130 ve 131 inci maddeleriyle, 2547 sayılı Yüksek
öğretim Kanunu ve bu Kanunun ek ve tadilleri ile 
belirlenmektedir. 

Yükseköğretim Kurulu, Anayasa ve kanunlarda 
belirtildiği gibi, icra yetkisi ile donatılmış bir kuru
luş olmaktan ziyade, bir planlama, koordinasyon ve 
denet organıdır; bir icra kuruluşu değildir. İcrada 
esas yetkiler.ve sorumluluklar üniversitelerde olup, 

bu kurum'îar, Yükseköğretim Kurulunun denetimi 
altındadır. 

Yükseköğretim Kurulu üyelerinin bir kısmı, üni
versitelerarası kurul; bir kısmı hükümet, bir kıs
mı da Genelkurmay Başkanlığı tarafından önerile
rek, Cumhurbaşkanınca atanmaktadır; üyelerden 
8'ini de doğrudan Cumhurbaşkanı atamaktadır. Yük
seköğretim Kurulu Başkanı da Cum'hufbaşjkanı ta
rafından doğrudan, üyeler arasından atanmaktadır. 
Genel hükümlere göre, atamayı, yapan makamın, 
denet yetkisi olduğu da tabiîdir. 

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerle ilgili ka
nunların çıkarılması, gerektiğinde tadili ve bu ara
da her yıl üniversitelere tahsis edilen Hazine yar
dımı Türkiye Büyük Millet Meclisimin yetkisinde 
olduğu cihetle, Yüce Meclisin, bu vesilelerle, deneti
minin mevcut olduğunu da kabul etmek gerekir. 

Üniversite bütçeleri, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bütçesi içinde. olmayıp, her biri ve 
Yükseköğretim Kurulunun bütçesi ayrı birer katma 
bütçe olarak hazırlanmakta ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından kabul edilmektedir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sökmenoğlu, konuşmak istiyor musunuz? 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; YÖK 
Başkanının, kendi fikirlerine karşı fikirde olanla
rı mürteci, YÖK'e karşı olanların hereketini de ir
tica hareketi diye açıklaması, hepimizin gazeteler-
da okuduğu bir gerçektir. Bu sorumsuzca çıkışa karşı sa
yın bakanın vermiş olduğu cevaba huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, YÖK'ün biraz daha 
-iddî ve Türkiye'de yalnız kendi düşüncelerinin doğ
ru olduğuna inanarak hareket etmemesi • gereğine 
nanıyorum. Sukmtılar giderek artmakta, bazı bö

lümlerde öğı etim görevlisi bulunmamaktadır, YÖK'ün 
on yıl sonra yeni ve büyük bir sorun olarak karşı
mıza çıkacağına inanıyorum. 

Bütçe müzakereleri sırasında, millî iradenin tek 
tecelligâ'hı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
YÖK üyesi Gürol Ataman'ın çıkışları, kulislerde ak
la ve izana sığmayan ifadeleri karşısında YÖK'ün 
ne kadar şımardığı, hepimizin gözleri önüne seril-
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mistir. Herhalde gereken işlem yapılacak, kendileri
ni millî iradenin üzerinde görenlere gereken dersleri 
verilecektir., 

Bu vesile ile hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sötkmen-

oğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır, 
28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faali
yetlere karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/489) 

BAŞKAN — 28 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Sayın Sökmenoğlu'nun sorusu, içtüzüğün 97 ncıi 
maddesine göre ertelenmiştir. 

29. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Mus
tafa Tınaz Titiz'in cevabı (6/492) 

BAŞKAN — 29. uncu sırada, izmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, gençlerin işsizlik sorununa kar
şı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü so-

.rusu vardır. 
Sayın Aydemir?... Burada. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek sayın 

bakan?... Burada. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Devlet Planlama Teşkilatının yaptığı açıklamaya 
göre; 15 - 24 yaşları arasında 2 600 000 gencin iş 
aradığı; il ve ilçe merkezleri olarak 15 - 19 yaş gru
bunda toplam işgücü fazlasının % 28,5'e ulaştığı; 
yalnızca kadınlarda bu oranın % 39,3 olduğu; 1 5 - 2 5 
yaş grubunda 6 600 000 gencin boşta gezdiği bilin
mektedir. 

Bu durum, işsizler içinde genç işsizlerin önemini 
ortaya koymaktadır. 

Gençlik işsizliğinin giderilmesi ile ilgili ilke ve 
politikalar, kalkınma, planında gösterilmiştir. 

Buna göre; -
«Yıllık programlarla genç işsizlere yönelik istih

dam artırıcı projeler hazırlanarak yürürlüğe konula
cağı» «işsiz ve 'boşta gezenlerle öncelikle sosyal açı
dan zaruret içindeki işsizlere, asgarî ücret mukabili, 

[ geçici istihdam sağlayacak nitelikte, özel amaçlı kamu 
projelerinin uygulamaya konulacağı; özellikle genç 
işsizleri azaltmak amacıyla, gençlere istihdam sâğlı-
yan ve gençlerin beceri eğitimi ile donatılmasına 
yardımcı olan işverenlerin teşvik edileceği; ortaöğre
timden başlayarak okula devam eden ve etmeyen her 
kademede gençlere, mesleğe yöneltme hizmetleri veri
leceği» planlanmıştır. 

1. Kalkınma planında öngörülen bahis konusu 
tedbirler içinde, bugüne kadar uygulamaya konul-

I muş tedbir var mıdır? 
2. Gerek okuldan işe geçiş sürecinde, gerekse okul 

içi öğretim süresi ile, okul dışı dönemde, gençlere, 
işin gerektirdiği vasfın kazandırılması için meslekî 
eğitime ağırlık vermek ve istihdam yaratacak prog
ramlara fon yardımı sağlamak amacıyla, yeni bir is
tihdam ve eğitim yasası çıkarılması düşünülmüş mü
dür? 

3. Genç işsizleri, teknik eğitim ve kurslardan ge
çirerek, işe yönlendirmek için, her ilde, vali ve. bele
diye' başkanlarının kurucu üye olarak görev alacak
ları, «Gençlik istihdam ve Eğitim Vakıfları» kurul
ması ve faaliyete geçirilmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Tınaz Titiz; 
I buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) - - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
izmir Milletvekili Sayın Hüseyin Aydemir'in, Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği, gençlerin işsizlik soru-

I nuna ilişkin tedbirler konusundaki sorusuna cevabı
mı arz etmek üzere ısöz almış bulunuyorum. 

Üç 'bölüm halinde sıralanan soruları cevaplama
dan önce, soru önergesinde serd edilen rakamlara 

I ilişkin birkaç hususu dile getirmek istiyorum, 
Önerge sahibi Sayın Aydemirlin, sorularına esas 

oılan işsizlikle ilgili rakamlarla, Devlet istatistik Ens
titüsünün rakamları arasında farklılıklar 'bulunmak
tadır. 1985 nüfus sayımının, yaş gruplarına ve hu 
grupiardaki işsiz sayısına göre henüz değerlendirii-

I mediği malumlarınızdır. 1980 nüfus sayımına ıgöre, 
15-24 yaş grubunda 9 milyon nüfus bulunmaktadır. 

I Yine aynı kurum tarafından belirlenen işsizlik ra
kamlarına göre, 15-24 yaş grubunda 422 bin işsiz 

I bulunmaktaydı. Bu sıayı, aynı yıl, 690 bin işsizin 
I yüzde 61 'ini teşkil etmektedir. 

1985'te, Devlet Planlama Teşkilatına göre, top
lam işgücü fazlası 3 milyondor. Bu toplama; iş ara
yanlar, ümidi kırılmış işsizler ve tarımdaki gizli is-

I sizler dahildir. Bu rakam, yalnız iş arayanları değil, 
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toplam istihdam fazlasını göstermektedir. îş ve İşçi 
Bulma Kurumuna göre ise, iş arayan işsizlerin 1985' 
teki toplamı 951 bin kişidir. Bu rakamın 506 binini 
15-24 yaş grubundaki gençler teşkil etmeftte olup, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1985 yılı için tahmin
leri de aynı ralkamları doğrulamaktadır. 

Sayın milletvekilinıin, «15-25 yaş.- grubundaki 6,6 
milyon gencin 'boşta gezdiği» şeklindeki- ifadesinin İş 
ve İşçi Bulma Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü ve 
Devlet Planlama Teşkilatı rakamlarıyla bağdaşmadığı 
görülmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü ve îş ve İşçi Bulma 
Kurumu rakamlarıyla, DPT rakamları arasındaki 'bu 
farklılık bir çelişkiden değil, ükli ayrı kavramdan, 
iki ayın kavramın tanımlanmasından kaynaklanmak
tadır. Buma göre, Devlet Planlama Teşkilatı, iş ara
yanların yanı sıra, tam istihdam edilemeyen ve fakat 
iş de aramayan kimselerin sayısını vermekte; Dev
let İstatistik Enstitüsü ile, îş ve İşçi Bulma Kuru
mu ise, yalnızca, liş arayan kişilerin sayısını vermek
tedir. 

DPT'hin amaçları dikkate alındığında, yalnız iş 
arayanların değil, uzun vadeli planlama açısından, 
istihdam imkânları yaratılması gereken kesimin de 
hesaba katılması gerektiğinin daha doğru olacağını 
takdirlerinize arz ederim. 

Şimdi, sırasıyla, sorulara cevaplarımı arz ediyo
rum :«Kaİkınıma planında öngörülen tedbirler için
de bugüne kadar uygulamaya konulmuş olanlar var 
mıdır?» şeklinde bir soru vardır, 

Burada, «işsizlikle mücadele» yerine, tarafımızdan, 
«istihdamı geliştirme» tabiri kullanılmaktadır. Bunun 
medeni,* yalnız, doğrudan istihdam yaratarak değil; 
aynı zamanda, yaratıilmış istihdamı koruyarak ve ila
veten, işsizliğin yaratacağı olumsuz etkileri azaltmak 
için de, gelir artırma ya da gider azaltma, yani ta
sarruf tedbirleri uygulamak gereğidir. Bu amaçla, bu 
üç yöne 'hitap eden 'bir seri tedbir öngörülmüş bu
lunmaktadır. Bunlar, kısa, orta, uzun vadeli tedbir
ler olup* her biri üzerinde çalışılmaya başlanmıştır, 
Dikkat edilen husus, 'bunlar için birer kalıcı sistem 
kurulmasıdır. 

Bu konudaki çalışmaları özetlemek gerekirse, şun
ları söyleyebilirim : 

a) Konu hakkında Türkiye'deki durum, işsiz
liğe yol açan nedenler, tedbirler ve dünyada yapı
lanlar incelenmiş ve bir 'beyaz kitap yayınlanmıştır. 
Bu kitap tüm müetvekillerimize de dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

b) İstihdamı geliştirme tedbirlerinden, kısa va
dede sonuç verecek 4 tedbir, 12 Kasım 1985*te uy
gulamaya konulmuştur. Bunlarda : 

1. Atıl kapasitelerin devreye sokularak ek istih
dam yaratılması, 

2. Mevzuatın gözden geçirilmesi yolu ile Mih-
damı engelleyen ya da güçleştiren hususların, düzel
tilmesi ya da ortadan kaldırılması, 

3. Kamu kuruıluşılarında tasarruf projeleri uy
gulayarak maliyetleni düşürmek ve bu yolla burada
ki istihdamın devamım güvenceye almak, 

4. Beceri kazandırma programları uygulaması, 
pilot illerimizde yine, 12 Kasım 1985 tarihli bir Baş
bakanlık genelgesiyle başlatılmıştır. 

Ayrıca, kısa sürede ve az yatırımla yaratılabilen, 
halıcılığın yeniden teşkilatlandırılması işlemime de 
başlanmıştır. Bu tedbirler, öngörülen paketin küçük 
bir parçasıdır; diğerlerinin sayılması 'büyük vakit ala
bilir. Bunun yerine bunları dokümantse ederek yayım
lamaktayız; tüm miUetvekiUerimize de ayrıca ulaş
tırılmış bulunmaktadır, 

Ayrıca, şubat ve ekim 19S5 tarihleri arasında bu 
pakete ait neler yapıldığı da yazılı hale getirilmiş ve 
bir doküman halinde tüm mMetvekilerimizin do
laplarıma bırakılmıştır. 

İstihdamı geliştirme tedbirlerinin anlatımındaki 
güçlük, bunların çok dağınık alanlara ait olmasın
dan, sayılarımın çokluğundan ve doğrudan işsizlikle 
ilgili görünmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Ayrı bir güçlük ise, işsizlikle mücadelenin, yalnız, 
kısa sürede işsizlere iş bulunması gibi yorumlıanma-
sından ve onu doğuran, mesela, teknolojik değişiime 
ayak uydurmadaki güçlüklerin göz ardı edilebilme
sinden de kaynaklanmaktadır. Yukarıda bir kısmı 
sıralanan istihdamı geliştirme tedbirleri, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planının istihdama (ilişkin ilke ve 
politikalarıma paralellik arz etmektedir. 

2 nci soru, gerek okuldan işe geçiş sürecimde, 
gerekse okul içi öğretim süresiyle, okul dışı dönem
de, gençlere, işin 'gerektirdiği vasfın kazandırılması 
için meslek içi ve meslek dışı eğitimlerinin yapılması 
ile ilgilidir. 

Buna cevabımı arz ediyorum : Aşağıda yer alan 
3 üncü sorumun cevabında, beceri kazandırma prog
ramları ile ilgili olarak düzenlenen kampanya ile il
gili özet bilgi verilmiştir. 'Beceri kazandırma hakkın
da Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan CBTA, 
İngiltere'deki Employment And Training Act (İstih
dam ve Eğitim Yasası) incelenmiştir. Şimdilik, !bu ad 
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altında 'bir yasa olmaksızın; fakat yasa (kapsamına 
girebilecek tedbirlerin etüdüne ve de uygulanmasına 
'başlanmıştır. Sonuçlarına göre, 'bir istihdam ve eği
tim yasasının hazırianabilecek durumda olduğunu 
arz ederim. 

3 üncü soru da, genç işsizleri, teknik eğitim ve 
kurslardan geçirerek işe yönlendirmek için, her ilde, 
vadi ve belediye başkanlarının kurucu üye olarak 
görev aldıkları gençlik İstihdam ve eğitim vakıfları 
kurulması ile ilgilidir. 

'Buna cevabım şöyledir : Eğitim, işsizlikle müca
dele için bir numaralı strateji olarak (benimsenmiş
tir; ancak istihdam problemlerinin çözümü için bir 
tek tedbir değil, 'bir tedbir paketi öngörülımektedir; 
bunların ıtamamlayıcisı olarak bir de vakıf, iş vakfı 
kurulmuş 'buiunımaktadiir. Birçok vali ve belediye rei
si ve bu arada birikişim millletvekillerıiımiz bu vakfa 
üye olmuşlardır. 

Beceri kazandırmaya gelince : İşsizliğin sebeple
rinden biri de, kişilere gerekli vasfın kazandırılama-
rnış olmasıdır. İstihdamın geliştirilmesi için belirlenen 
17 grup projeden biri de, işsizlerin, beceri kazan
dırma yoluyla iş kurmalarını ya da iş 'bulmalarını 
sağlamaktır. Bu projenin amacı, işgücü piyasasınca 
ihtiyaç duyulan dallarda bireylere gerekli vasıfları 
kazandırarak meslekî rehberlik yapmak ve iş bul
malarına ya da kendi işlerini kurmalarına yardımcı 
olmak veyahut da boş zamanlarını değerlendirerek 
gelirlerini artırmallarını sağlamaktır., 

Sayın Başbakanımızın 12 Kasım 1985 gün ve 1985/81 
sayılı genelgesiyle, ülke düzeyinde bir beceri kazan
dırma programları kampanyası başlatılmıştır. Kam
panyaya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Nevşehir plot 
illerimizde başlanmış olup, buradan alınacak sonuç
lara göre, çalışmalar, diğer illerimizde de uyguila-
maya konulacaktır. Bu kampanyaya alt duyurumlar, 
yakında, kitle haberleşme araçları vasıtasıyla vali
liklerce bütün halkımıza duyurulacaktır. Bu amaçla, 
Merde valiliklerin başkanlığında, «Beceri Kazandır
ma Komisyonları» ıkurulmuş ve önce, yörenin işgücü 
ihtiyacı tespitine 'başlanmıştır, 

'Beceri kazandırma programlarına katılmada yaş 
sınırlaması getirilmemekle birlikte, 13-25 yaş grubu 
arasındaki gençlere öncelik tanınmış bulunmaktadır. 

Bu programılar, kamu ve özel kuruluşlarda ayrım 
gözetilmeden uygulanacak ve programllam katılanla
rın, yol, yemek, iş kazası ve meslek hastalıklarına 
karşı güvenceleri ve bu gibi masrafları devlet.tara
fından karşılanacaktır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Buyfarun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; kal
kınma plan vep rogramlarında gençlik işsizliğiyle 
ilgili öngörülen tedbirlerin uygulanması hakkındaki 
soruma burada cevap veren Sayın Devlet Bakanımız 
Tınaz Titiz'e huzurlarınızda teşekkürlerim! arz ede
rim. 

'Sayın Tınaz Titiz, Devlet (Balkanı olmadan önce 
de, işsizlik konuları üzerinde yakînen çalışmaları 
ile temayüz eltaıiş, kendisinde ümitler toplamış kıy
metli bir idarecimizdir. Bu balkımdan, bakan ol
duktan bu yana, işsizlik konusunda göstermiş oldu
ğu çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 

İstihdamı geliştirme koordinasyon kurulları kura
rak, birçok sorunları, 'broşürlerle, milletvekillerine du
yurarak, bir umumî efkâr yaratarak konulara eğil
mesi ve işsizlik konusunun çözümündeki düşünceleri
ni toparladığı için de, hazırlıkları çok olumludur. An
cak, bakan olduktan bu yana aradan 8 ay gibi bir 
zaman geçmiş olmasına ve fikrî alanda çok önemli 
çalışmalar yapmış bulunmasına rağmen, maalesef, 
öngörülen tedbirlerin uygulamaya konulmasında bek
lenilen büyük boyutlu neticeleri alamamıştır, 

(Bunun için, gerek kalbine, gerek Başbakan ve ge
rekse milletvekilleri olarak bizlerin, toplumumuzun 
bu en önemli sorununun çözümünde kendisine yar
dımcı oilmamızın zorunlu ve hepimizin baş görevlinin 
bu lazimeyi yerine getirmek olduğuna yürekten inan
dığım için, önergeyi bir kere daha yüksek huzurla
rınıza ve takdirlerinize sunmuş bulunuyorum. 

Sayın balkanımızın burada verdiği cevaplarda, 
birçok uygulamalara başlanıldığı ifade ediliyor. An
cak, bu uygulamalar, yeterli ve beklenilen boyut
larda değildir; nihayet, pilot çalışmalardır, mevzii ça
lışmalardır, bir giriştir ve hiç olmamaktansa, bunla
rın olması elbetteki şayanı şükrandır; ama yeterli 
değildir. 

Sayın bakanın verdiği rakamlarla, bizim soru öner
gemizde ifade ettiğimiz rakamlar arasında fark ne 
olursa olsun, gençlik işsizliği, umum işsizlik arasında 
büyük nispetlere baliğ olmaktadır. Bu oran erkek iş
sizlerde yüzde 29,5, kadın işsizlerde ise yüzde 39,5' 
tur ve özellikle, okulu bitirmiş gençlerin iş bulama
maları kahredici bir olay olarak bugün toplumumu-
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zu tehdit eden en büyük sorun halinde karşımıza di
kilmektedir. 

İşsizlik sorunu, özellikle gençlik işsizliği sorunu, 
toplumsal sorunlarımızın- kaynağını teşkil etmekte
dir. Bu bakımdan, bu sorun, milî güvenlik soru
numuzdur. Eğer bugün çok etkili ve şümullü tedbir-, 
İeri uygulamaya koyamazsak, ileride, önümüzdeki 
aylarda, toplumsal alandaki sorunların büyüklüğü, 
bu işsizlik sorunundan 'kaynaklanacaktır. 

İşsizlik, insan 'hayatını israf ederek, ülkeleri fa
kirleştiren toplumsal bir musibettir, mıillî bir. ayıptır. 
Genç işsizliği, gençler için kahredici bir olaydır. 
özellikle gençlerin işsiz kalmaları, bir 'daha çıkma
ları mümkün olmayan bir tuzak, bir çukura yuvar
lanma gibidir. Binaenaleyh, gençlere sahip olmak ge
rekmektedir. 

Kalkınma plan ve programlarında öngörülen 
esaslı bir tedbir var. Bu tedbir, uzun zamandır işsiz 
kalmış, zaruret içinde, maişetini temin edememiş genç 
işsizlere, özel maksatlı, asgarî ücretli, geçici kamu 
istihdam projeleri hazırlanıp, süratle uygulamaya ko
nulmasını, bu gençlere iş bulunmasını amirdir. Bu 
konuda sayın balkandan olumlu cevap bekliyoruz. 
Hangi kamu projeleri hazırlanmış; bu kamu proje
leri, hangi belediyelerde, hangi illerde özellikle uzun 
süredir işsiz • kalmış, maişet derdinden bunalmış, ge
çim sıkıntısı çöken gençler için, özel asgarî ücretli, 
geçici, özel istihdam projeleri olanak uygulamaya ko
nulmuştur? Bu bir. 

İkincisi; bu projeleri uygulamaya koyan özel 
sektör işverenlerinin teşviki için alınmış tedbirler var 
mıdır? 

Bu konuda da özellikle üzerinde durduğumuz 
husus şudur : Sayın balkanın bize gönderdiği broşür
lerde de ifade edildiği gibi, İngiltere'de eğtitim ve 
istihdam kanunu çıkarılmıştır. Hakikaten, işsizlik, 
eğitim demektir, beceri edinme demektir. Bu eğitim 
ve istihdam kanunu, belirli vasıfların genç işsizlere, 
ımeslek eğitimi olarak, beceri eğitimi olarak; gerek 
okul içinde, gerek okul dışında ve gerekse okuldan 
işe intibak süreci içerisinde verilmesini, 'belirli bir 
süre içerisinde yetiştirilmesini, eğitimden geçirilme
sini ve eğitimden geçirilen bu elemanlara, özel mak
satlı kamu projeleri, özel 'sektör projeleri uygulanı
larak iş alanları açılmasını ve bunların fon yardı
mına mazhar kılınmasını amirdir. Bu bakımdan, fon 
yardımı yapılması üzerinde önemle duruyoruz. Eğer 
eğitim ve istihdam kanunu çıkar ve bu Kanunda iş
sizlik sorununa çözüm getirecek projelere fon yar

dımı düşünülür, organize edilir ise, işte o zaman so
run daha kolaylıkla çözüm imkânına kavuşacaktır. 

IBAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu efen
dim. 

HÜSEYİN AYDEMİR .(Devamla) — Sayın Baş
kanım, bağlıyorum. 

Nihayet, son bir tedbir de, bütün bu yukarıda 
arz ettiğimiz tedbirlerle bir manzume halindedir, bir
birini tamamlar bir tedbirdir; her vilayette vali ve 
belediye başkanlarının başkanlığı ve öncülüğünde, 
gençlik eğitim ve istihdam vakıfHarının süratle ku
rulması gerekir. Bakanlık olarak merkezde kurduk
ları vakıf el'betteki iyidir, şükrana layıktır; o vakıf, 
her vilayetteki vakıfları finanse eder, onlara yardım 
eder. Her vilayette kurulacak olan 'gençlik eğitim ve 
istihdam vakıfları, belidi yaştaki gençlere, belirli 
süreli, (üç aylık, altı ayılık süreli) kurslar sonunda 
belirli 'becerileri kazandırır ve bu vakıflar, merkez 
vakfından, diğer fonlardan yardım görür; sorunla
rının çözümünde gençlere sahip çıkıdır ve böylece 
gençler, bugün sıkıntısını çektikleri sorunlardan kur
tulmuş olur. 

Bu konuda toplum 'olarak, yapacağımız çok bü
yük işler vardır. Konu çok önemlidir; millî güven
lik sorunudur, toplumsal sorunumuzdur; dolayısıy
la, bu konunun üzerinde ne kadar dursak azdır. 

Bu konuyla ilgili olarak gösterilen gayretleri hu
zurunuzda şükranla yâd ediyor ve yüce Meclisi say
gılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

30. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
(Demirtaş'ın 30 uncu sıradaki sorusu, soru sahibinin 
görevli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

31. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin sözlü sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türelin ce-
vabı (6/494) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, müteahhitlere ve kamulaştırma nede
niyle taşınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu vardır. 
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Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanması için ge
reğini arz ederim. 

Salim Erel 
Konya 

1. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca, ka
mulaştırmalar ve benzeri nedenlerle (kiralama vb.) ta
sarrufu altına aldığı taşınmazlar için 1983, 1984, 1985 
yılları içinde, söz konusu taşınmaz sahiplerine ne ka
dar lira borçlanılmıştır ve bu borçlanmaların Bakan
lığınıza bağlı kurumlara göre dökümü nedir? Bu ko
nuya ait ödemeler nakit olarak mı veya tahvil şeklin
de mi yapılıyor? Tahvillerin faizi yüzde kaçtır? 

2. Bakanlığınız bünyesindeki yatırımları yüküm
lenmiş müteahhitlere yapılan ödemeler, istihkak dos
yaları düzenlendiği zaman mı yapılıyor veya gecikme
ler oluyor mu? Oluyorsa gecikmelerin sebebi nedir? 
ödemelerin ne kadarı tahvil olarak ödeniyor ve faiz 
nispeti yüzde kaçtır? 

3. Bakanlığınıza bağlı DSt Genel. Müdürlüğün
de milyarlık yolsuzlukların belirlendiği ve bazı mü
teahhitlere, şirketlere, günü gelmeden, usulsüz Ödeme
ler yapıldığına dair basın organlarında haberler bu
lunmaktadır. Olayı açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sayın Sudi Türel; buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Konya Milletvekili Sayın Salim Erel' 
in, müteahhitlere ve kamulaştırmalar nedeniyle taşın
maz mal sahiplerine yapılan ödemelere ilişkin sözlü 
sorusuna cevaplarımı arz ediyorum. 

Cevap 1. Bakanlığımıza bağlı kuruluşlardan, Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünün, kamulaştırmalar 
ve benzeri nedenlerle, tasarrufu altına aldığı taşınmaz 
mallar için 1983 yılında 7 milyar 577 milyon Türk 
Lirası, 1984 yılında 20 milyar 402 milyon Türk Li
rası, 1985 yılında 28 milyar Türk Lirası olmak üze
re, tahakkuk eden toplam 55 milyar 979 milyon Türk 
Lirası borcunun; 36 milyar 683 milyon Türk Lirası 
nakit olarak ve 10 milyar 350 milyon lirası bono ile 
olmak üzere, toplam 47 milyar 33 milyonu ödenmiş 
olup, kalan 8 milyar 946 milyon liranın da imkânlar 
ölçüsünde ödenmesine çalışılmaktadır. 
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Ödemede kullanılan Hazine bpnosunun aylık ge
liri yüzde 2'dir. 

Bakanlığıma bağlı MTA, EİE1 ve Petrol İşleri Ge
nel Müdürlüğü gibi diğer kuruluşların bu kabil borç
ları bulunmamaktadır. 

Bakanlığımın ilgili kuruluşları olan TEK, TKİ ve 
TEMSAN'm, kamulaştırmalar ve benzeri nedenlerle, 
tasarrufu altına aldığı taşınmaz mallar için, 1983, 1984 
ve 1985 yıllarında taşınmaz mal sahiplerine borcu bu
lunmamaktadır. Bu çeşit ödemeler nakit olarak ya
pılmıştır. 

Cevap 2. Bakanlığıma bağlı ve ilgili kuruluşlarda, 
yatırımları yüklenmiş olan müteahhitlere ödemeler, 
istihkak dosyalarının hazırlanıp, muhasebe dairesine 
intikal ettiği tarihten itibaren, sözleşmelerdeki ödeme 
ile ilgili maddeler dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün istihkak 
ödemelerinin yüzde 10'u nakit, yüzde 90'ı Hazine 
bonosu ile yapılmaktadır. Yeterli para sağlanamadığı 
için, ödemelerde bir kısım gecikmeler olmaktadır. 
Hazine bonosunun aylık faizi yüzde 2'dir. 

Bakanlığıma bağlı ve ilgili diğer kuruluşlarda mü
teahhitlere ödemeler, istihkak dosyalarının muhasebe 
dairesine gelmesini müteakip, sözleşmelerdeki ödeme 
ile ilgili hükümlere uygun olarak yerine getirilmekte
dir. ödemeler nakit olarak yapılmaktadır. 

Cevap 3. Bu sual için Sayın Erel'e Yüce Mecli
sin huzurunda teşekkür etmeyi bir görev telakki edi
yorum; çünkü vereceğim cevaptan da anlaşılacağı üze
re, DSİ'nin meseleyle hiçbir ilgisi yoktur; onun için, 
bunu açıklamaktan zevk duyuyorum. 

Basında yayınlanan ve DSİ Genel Müdürlüğünde
ki yolsuzluklarla ilgili işlemler, gazete haberlerinde de 
görüleceği üzere, DSİ ve bakanlığımla ilgili olmayıp, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebat Genel Mü-. 

. dürlüğüne bağlı Merkez Saymanlık Müdürlüğüyle bazı 
firmalar arasında yapılmıştır. Hâdisenin 1985 yılı 
Ocak ayında ortaya çıkması üzerine, işe maliye mü
fettişleri el koymuşlar ve tahkikatı müteakip konu 
adliyeye intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Erel, konuşmak istiyor musunuz? 
SALİM EREL (Konya) — Rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; sözlü soruma vermiş oldukları cevap-
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tan ötürü, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
mıza teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, kamulaştırma ödemelerinin 
peşin para ile yapılması, Anayasamızın 46 ncı mad
desinin amir hükmüdür. Buna rağmen, kamulaştırma 
ödemelerinin tamamının peşin para ile yapılmaması, 
bir Anayasa suçudur. 

İkincisi; bugünkü hükümet politikasında, ANAP 
politikasında faiz., önemli kazanç yollarından kapı
larından biridir. Gerek devlet bono ve tahvilleri, ge
rekse köprü, baraj gibi tesislerin gelir ortaklığı senet
leri, büyük faizlerle satışa sunulmaktadır. 

Bunun yanında, vergi mükelleflerinin, borçlarını 
zamanında ödememeleri halinde, büyük vergi cezala
rına çarptırıldığı, hatta bu cezaların - gazete bilgile
rine göre - yüzde 175'e çıkarıldığı bir dönemde, ka
mulaştırmadan dolayı alacaklı olan eli kolu bağlı 
vatandaşlara ve müteahhitlere, yüzde 2 gibi çok gü
lünç bir faizle bono verilmesi ve bu bonoların da 
bildiğiniz gibi, piyasada geçerli olmaması, enflasyo
nun yüksek olduğu bu dönemde, tasarufları ellerinden 
alınan vatandaşlarımızın ve müteahhitlerin ne kadar 
müşkül bir mevkide kaldıkları bilinen bir gerçektir. 

Bunun yanında ben üçüncü sorumu, daha evvel 
çalışmış olduğum DSt'yi töhmet atlında bırakmak 
için sormuş değilim. Devlet dairemizde bir suiisti
mal yapılmıştır; sorumun amacı, bunun açıklığa ka
vuşturulmasıdır. Sayın bakanın, «Benim bakanlığıma 
bağlı olan genel müdürlükle bunun alakası yoktur» 
demesinin, böyle bir suiistimali ortadan kaldırmama
sı gerekir. 

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

SALİM EREL (Devamla) — Burada açıkça bilgi 
verilse, daha yararlı olurdu kanısındayım. 

Ben sayın bakana tekrar teşekkür ediyor ve Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
başbakandan sözlü soru önergesi (61495) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun 32 nci sıradaki sözlü sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 
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33. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yu
nanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasında
ki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (61496) 

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, Adana Milletve
kili Cüneyt Canver'in sözlü sorusu, soru sahibinin 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nede
nine ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/500) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, bazı şirketlere uygulanan 
müeyyidelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığın
da kaldırılma nedenine ilişkin Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar . 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından söz
lü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Türkân Turgut Arıkan 

Edirne 

Soru 1. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığınca 23.2.1984 tarihli İthalat 84/3 sayılı Sirkü
lerle, sahte belge kullandığı anlaşıldığı için 1 yıl süre 
ile tahsis yapılmaması kararlaştırılan Grasso Soğuk 
Hava Tesisleri Sanayii A.Ş. hakkındaki müeyyide, 
3.7.1984 tarihli İthalat 84/24 sayılı Sirkülerle, hangi 
nedenle, hangi kararın hangi maddesi uyarınca yü
rürlükten kaldırılmıştır? 

Soru 2. a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın 24.2.1984 tarihli, İhracat 84/3 sayılı Sirküleri uya
rınca, meri ihracat rejimi kararının 18 inci maddesi 
uyarınca 1 yıl süre ile ihracattan men edilen Dümer 
Hububat ve Bakliyat Ticaret Limitet Şirketi hakkın
da 18 inci maddede sıralanan hangi fiilden dolayı 
müeyyide uygulanmıştır? 

b) Bu müeyyide, 26.4.1984 tarihli, İhracat 84/7 
sayılı Sirkülerle, hangi fiilin ortadan kalkması sonu
cu, hangi kararın hangi maddesi uyarınca yürürlük
ten kaldırılmıştır? 
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BAŞKAN — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Sayın Kaya Erdem; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Edirne Milletvekili Sayın 
Türkân Turgut Arıkan'ın sözlü sorularına cevap arz 
edeceğim. 

Ticarî ilişkilerimizde dış ülkelere açılma politika
mızın başarı ile uygulandığı bu dönemde, dış ticare
timizin sağlıklı bir biçimde ve giderek daha da art
ması yönünden, ihracat ve ithalatla iştigal eden fir
malarımıza önemli görevler düşmektedir. Dolayısıy
la, bu firmalarımızın faaliyetleri de hükümetimizce 
dikkat ve itina ile takip edilmekte ve firmalarımızın, 
Türkiye'nin dış itibarını sarsıcı nitelikte görülen ha
talı davranışları tespit edildiğinde, süratle, gerekli ted
birlerin alınması ve müeyyidelerin uygulanması yolu
na gidilmektedir. 

Bu çerçevede, Grasso Soğuk Hava Tesisleri Sa
nayii Anonim Şirketi Firmasının, 9.12.1980 tarihli ve. 
53533 sayılı ithal müsaadesini temdit edebilmek için 
ibraz ettiği mücbir sebep belgesinin içeriğini tasdik 
eden şerhlerin doğruluğu hususunda şüpheye düşül
mesi sebebiyle yapılan ön araştırma sonunda, tedbir 
olarak, anılan firmaya, 1980 yılı İthalat Yönetmeli
ğinin 47 nci maddesi uyarınca 1 yıl süre ile ithal lis
telerinden hiçbir tahsisat yapılmaması kararlaştırıl
mıştır. Ancak, bu konuda yapılan tahkikatın tamam
lanması sonucunda, ithalatçı Grasso Firmasının fiili
nin, İthalat Yönetmeliğinin 47 nci maddesi hükmü
nün ihlali mahiyetinde bulunmadığı kanaatine varıl
dığından, firma hakkında daha önce uygulamaya ko
nulan idarî müeyyidenin, 84/24 sayılı Sirküler ile kal
dırılması cihetine gidilmiştir. 

Dümer Hububat ve Bakliyat Ticaret Limitet Şir
ketine gelince : Bu şirket, bir Suudi şirketine 20 bin 
ton arpa satmış ve bu satışın kesin olduğunu, rücu 
edilmeyeceğini teyit etmiş ve alıcı firmanın tüm ve
cibelerini yerine getirmiş olmasına ve hatta malı nak
ledecek gemi ismini alıcıya bildirmiş bulunmasına 
rağmen; anlaşma konusu malı bir başka firmaya sa
tarak, söz konusu Suudi firmasına karşı olan taah
hüdünü yerine getirmemiştir. 

Suudi Arabistan gibi, ülkemiz açısından büyük 
önem arz eden ve büyük çabalarla kazanılan bir pi
yasanın, bu gibi menfî durumlarla bozulmamasını 
temin bakımından, ihtilafın barışçı yollarla çözüm
lenmesi için, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca, 
satıcı firmaya yapılan tüm telkinlerin sonuçsuz kalması 
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üzerine, firmanın bu tutumu ve davranışı, meri ih
racat rejimi kararının 18 inci maddesinde belirtilen 
«Alıcılarına karşı taahhütlerini haksız olarak yerine 
getirmeme» fiilî çerçevesinde mütalaa olunduğun
dan, İhracat 84/3 sayılı Sirküler ile Dümer Hubu
bat ve Bakliyat Ticaret Limited Şirketinin, 1 yıl sü
re ile ihracattan men edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Daha sonra, Dümer Hububat ve Bakliyat Ticaret 
Limited Şiriketi yetikiilileri ile Suudi firması yetkili
leri, 17.4.1984 tarihinde Türkiye Odalar Birliği Ge
nel Sekreter Yardımcısı, Suudi Arabistan Ticaret 
Ataşesi dle yaptıkları ve Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığından ilki personelin gözlemci olarak katıl
dığı toplantıda, mevcut ihtilafı çözümler şekilde bir 
protokol imzalanmış ve bu protokolde Dümer Hubu
bat ve Bakliyat Ticaret Limited Şirketine, taahhüdü
nü yerine getirme imkânı sağlamak düşüncesiyle, 
mezkûr firma hakkında ihracat 84/3 sayılı Sirküler 
ile yürürlüğe konulan 1 yıl süreyle ihracattan men 
müeyyidesi, '26.4.1984 tarihli ve ihracat 8417 sayılı 
Sirküler ile kaldırılmıştır. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ankan buyurun efendim.! 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın bakana, so
ruma cevap verdikleri için her şeyden önce teşek
kür etmek istiyorum; ama verilen cevap dış ticaret- iş
lerinde uygulanan keyfiliğin âdeta HT ikrarıdır. 
Bakınız nasıl': Bu olay, dış ticaret işlerindeki keyfi
liğin, yapılan uygulamaların, yapılan değişikliklerin 
nedenindeki, niçiniindeki keyfiliğin ve sübjektifliğin çok 
somut bir örneğidir; hem de teyple ispatlı değil, Res
mî Gazeteyle ispatlıdır^ 

23 Şubat 1984 tarihli Resmî Gazetede yayınla
nan ithalat 84/3 sayılı Sirkülere göre, Grasso Ano
nim Şirketine «Sahte belge kullandığı anlaşıldığın
dan» denilmek suretiyle, 1 yıl ithal yasağı müeyyi
desi uygulanıyor; 5 ay sonra, 3 Temmuz 1984 tari
hinde, ithalat 84/24 sayılı Sirkülerle bu müeyyide 
kaldırılıyor; neden kaldırıldığı da sirkülerde belirtil
miyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce 
sayın bakan da açıkladılar; «Tedbir olmak üzere kor 
nulduğunu» söylediler. Halbuki, birinci sirkülerde, 
«Sahte belge kullandığı anlaşıldığından» deniliyor. 
Daha sonra «Tahkikatın sonuçlandırılması sonucun
da, böyle bir olayın vuku bulmadığı anlaşıldığından 
müeyyidenin kaldırıldığını» belirttiler. 
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Şimdi soruyorum: Eğer işletme sahte belge kul-
lanmamışsa, firmanın adını Resmî Gazetede teşhir 
ederek, devlet olarak firmanın itibarını zedelemeye 
'hakkımız var mıdır? Eğer, işletme - sahte belge 
kullanmışsa - ki, birinci sirkülerde böyle söyleni
yor - 5 ay sonra nasıl bir gerekçe ile affedebiliyo
ruz? 

Anayasamın 10 uncu maddesinde, «Devlet organ
ları ve idare makamları, bütün işlemlerinde, kanun 
önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorun
dadırlar» hükmü yer almıştır. Şu hükme göre, ha
yalî ihracatçıları gensoru görüşmeleri sırasında Mec
lise açıklamazsınız; aradan aylar geçince, gazetelere 
açıklarsınız, Bazı şirketlere müeyyide uygularsrnız, 
Resmî Gazetede teşhir edersimiz; bazılarını, canınız 
istediği gibi affedersiniz... Bu, nasıl hukuk anlayışı
dır, bu nasıl devlet anlayışıdır, anlamak mümkün 
değildir. Acaba bu uygulamada başka nedenler mi 
söz konusudur? 

Ben, gene Resmî Gazetenin çeşitli tarihlerdeki 
sayılarını inceledim, bazı gerçeklere ulaştım: Grasso 
Şirketine ait yasaklama kararı, Temmuz 1984'te kal
dırılıyor, Yine Resmî Gazeteden izlediğimize göre, 
10 ay sonra Mayıs 198'5'te Bakanlar Kurulu kararı 
ile, Grasso Şirketinin yerli ortaklara ait yüzde 55 
hissesi yabancı ortağa devrediliyor ve yabancı ser
maye oranı yüzde 85'e çıkıyor, tster istemez, insa
nın aklına şu soru geliyor: Hazine ve Dış Tioaret 
Müsteşarlığı ile yabancı ortak arasında, müeyyide
nin kaldırılması şartına bağlı olarak yabancı serma
yenin payının artırılması konusunda bir anlaşma mı 
yapılmıştır ki, hukuk, eşitlik hiçe sayılarak, ceza 
kaldırılmıştır?... Grasso Şirketinin yerli ortakları kim
lerdir? Yerli ortakların kimlerde yakınlığı vardır? 
Kimlerdir Grasso Şirketinin yabancı ortaklan? Bun
ların kamuoyuna açıklanması gerekir. 

'Sayın milletvekilleri, ikinci olaya bakıyoruz; ikin
ci olayda da aynı durumu görüyoruz, ikinci olayda 
da bir ikrar Söz konusudur: Görevini yerine getir
memiştir; telkinler yapılmış, şirket buna rağmen gö
revini yerine getirmemiştir; ama daha sonra Suudi 
Şirketi de araya giriyor ve ihtilaf, ticaret odasında, 
birlikte çözümleniyor. 

• 
Hukuk ya vardır, ya yoktur; müeyyide, ya uy

gulanır, ya uygulanmaz... 
Dış ticaret işlemlerinde, Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığının, devlet ve hukuk anlayışından uzak, 
keytfî •uygulamaları, gerçekten önemli boyutlara ulaş

mıştır. Devlet, ilkelerle işlem görmelidir; şirket dü
zeyinde değil.ı 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP, MDP ve 
Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
35. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs

tanbul •-- Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

IBAŞKAN — Adana Milletvekili Cüneyt Can
ver'in, 315 inci sıradaki sözlü sorusu, Sayın Canver'in 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

36. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında daya açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol 36 ncı sıradaki sözlü sorusunu geri almıştır. 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlindeki^ camilerin temizlik sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun 37 nöi sıradaki sözlü sorusu, İçtüzüğün 
97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

38. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İs
tanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde 
Belediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
İmren Aykut'un, İstanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi 
Merkez Mahallesinde belediyece istimlak edilen sa
haya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu vardır. 

Sayın Aykut?... Yok. 
ISayın Bakan?... Burada,. 
Bir defaya mahsus olmak üzere sözlü soru erte

lenmiştir., 

39. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakır Öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Feridun Şa-
kir öğümç'ün 39 uncu sıradaki sorusu, Sayın öğünç' 
ün izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 
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40. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV I 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Eskişehir Milletve
kili Mehmet Nuri Üzerin, Başbakanlıkta görevli bir 
müşavir tarafından yabancı yayın ajanslarına poli
tik demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü sorusu vardır. 

iSayın Üzel?... Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko

nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

'BAŞKAN — 41 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Seyit Hüsamettin Konukısever'in, Manyas Gölün
den kanal açarak yapılan sulamaya ve sonuçlarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu 
varv 

Sayın Konuksever?... Buradalar;: 
iSayın Balkan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

42. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta
rım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narinin, Tarım - tş Sendikası şube baş
kanının, Diyarbakır Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü 
Müessese Müdürü tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
sorusu var. 

Sayın Narin?... Yok, 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yurt dışında teşkilatı bulunan bakanlıklara ve 
görevli personele ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/545) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun 43 üncü sıradaki İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

44. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/526) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Abdullah Ça
kırefe'nin 44 üncü sıradaki sözhı sorusu, soru sahi
bi, izinli olduğu için ertelenmiştir. 

45. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü sorusu 
vardır^ 

Sayın Demir?... Buradalar. 
Sayın Bakan?... Yoklar. 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Kaçtı. 
BAŞKAN — Soru ertelenmiştir. 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, 46 nci sıradaki sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmıitşir. 

47. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

BAŞKAN— 47 nci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgüln, üreticilerin kredi sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu vardır, 

Sayın Abacıgil?... Buradalar, 
Sayın Başbakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

48. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa tüne götürülecek olan ulaşım ve iletişim 
hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/531) 

49. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/532) 

BAŞKAN — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın 48 ve 49 uncu sıralardaki soruları, soru sahi
binin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

50. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gili'n 50 noi sıradaki sorusu, soru sahibinin, izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 
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57. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Kuşadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilme-
yiş nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/534) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, 51 inci sıradaki sözlü sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

52. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, di
zel motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/536) 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in 52 nci sıradaki sözlü sorusu, soru sahibi izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

53. — Hatay Milletvekili Abdurrahman D emir -
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve 'Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekilli Abdurrahman 
Demlirtaş'ın 53 üncü sıradaki sözlü sorusu, soru sa
hibi görevli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

54. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/538) 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in 54 üncü sıradaki sözlü sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

55. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'in, 
Kayseri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere 
ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Ka-
raevli'nin cevabı (6/539) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Muzaffer Yıkunm'ın, Kayseri lliniın hava kirliği içlin 
alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
sorusu vardır.: 

Sayın Muzaffer Yıldırım?... Burada. 
Sayın Bakan?... Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergesi Devlet Bakanı Sayın Ahmet 
Karaevli'nin sözlü olarak cevaplandırması hususunda 
delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muzaffer Yıldırım 

Kayseri 
Orta Anadolu'nun mühim kentlerinden olan Kay-

seri'de hava kirliği, her geçen gün daha da çok arta
rak, insan sağlığını tehdit eden tehlikeli boyutlara 
ulaşmıştır. 

2 . 1 .1986 O: 1 

Bu durum karşısında : 
1. Kayseri İli hava kirliliği için, kısa zamanda 

acilen alınacak tedbirler düşünülmüş müdür, düşünül
müşse nelerdir? 

2. Kayseri İli.hava kirliliği için, ileriye matuf 
tedbirler düşünülmekte midir, düşünülmekte ise bu 
tedbirlerin gerçekleşmesi mümkün müdür ve ne saf
hadadır? Kaç sene sonra netice alınabilecektir? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Ahmet Kara-
evli; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kay
seri Milletvekili Sayın Muzaffer Yıldırım'ın sözlü so
rusuna cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. 

Kayseri İlinin hava kirliliği ile ilgili olarak; 
A) Kısa vadede alman ve alınacak tedbirler şöy

lece sıralanabilmektedir : 
1. Kaliteli yakıt sağlanması: 
Halen Kayseri'de kullanılan asfaltit ve linyit ye

rine, Kayseri için, ısınmada kullanılmak üzere, kok 
veya kirletici özelliği az olan kömürlerin tahsisi ko
nusunda, ilgili mercilerle çalışmalar sürdürülmekte
dir. 

2. Kaloriferci eğitimi : 
Bu konudaki eğitim çalışmaları, sıvı yakıtlı ve 

kömürlü kaloriferler için olmak üzere iki ayrı grup
ta yürütülmektedir. Yaklaşık iki ay süren eğitim dö
nemleri, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığıyla 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının işbirliğiyle, 
halk eğitim merkezlerinde düzenlenmektedir. 

3. Kayseri istasyonundaki, kömürle çalışan ve 
hava kirliliği meydana getiren lokomotiflerin değiş
tirilmesi hususu, valilikçe, Ulaştırma Bakanlığına ile
tilmiş, Ulaştırma Bakanlığı da peyderpey lokomotif
lerin dizelleştirilmesi yönünde adımlar atmaktadır. 

4. Kayseri Şeker Fabrikası bacasına filtre koyma 
çalışmaları tamamlanmıştır. 

B) Uzun vadede alınması düşünülen tedbirler ve 
yapılan çalışmalar : 

Kayseri Şehrinin hava kirliliğini önlemek üzere, 
uzun vadede merkezî ısıtma sistemi düşünülmektedir. 
Bu konuyla ilgili çalışmalara, 1978 yılı Haziran ayın
da başlanılmış ve 1979 yılında Romconsult Firmasıy
la Kayseri Belediyesi arasında bir fizibilite etüdünün 
yapılması için anlaşma imzalanmıştır. Konuya ilişkin 
etüt proje çalışmaları tamamlanmış ve uygulama pro
jesi safhasına gelinmiştir. 

Söz konusu proje, yalnız Kayseri'deki hava kirli
liğini çözümlemek açısından değil, merkez» ısıtma 
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sisteminin ülkemizde oldukça elverişli bir Ölçekte ilk 
uygulamasına örnek teşkil etmesi açısından da önem 
taşımaktadır. Bu konuda, belediye ve ilgili kuruluş
lar, kredi için gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. 

Konu, kullanılacak enerji açısından ele alındığın
da, projede, enerji kaynağı olarak Elbistan linyitinin 
fuel - oil ile karıştırılarak kullanılması öngörülmek
tedir. Yapılan hesaplara göre, ilk safhada 13 418 
ton/yıl, ikinci safhada 298 711 ton/yıl ve son safha
da da 597 421 ton/yıl linyit kömürüne ihtiyaç duyul
maktadır. 

Hava kirliliğini azaltıcı bir fonksiyonu bulunan 
ağaçlandırma çalışmaları, Kayseri şehri için de plan
lanmıştır. Bu konuda Avrupa ve dünyanın diğer ül
kelerindeki şehirlerde gerçekleştirilmiş çalışmalardan 
faydalanılmaktadır. Bu konuda Kayseri Valiliğinin 
koordinatörlüğünde, hava kirliliği durumu, topoğra-
fik şartlar, hâkim rüzgâr yönü ve diğer meteorolojik 
faktörlerin yanı sıra, toprak kabiliyeti ve mülkiyeti, 
ağaç türü ile, uygulayıcı kuruluşların belirlenmesi gi
bi hususlara ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Yıldırım, buyurun efendim. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım}' Kayseri ilinin 
'hava kirliliği dolayısıyla izahat veren sayın bakana 
teşekkür ederim. Bu hususta bazı maruzatlarım ola
cak, onları arz edeceğim. 

Çevresi yüksek dağlarla çevrili bir platoda yer
leşmiş olan Kayseri, 1057 metre rakamıyla tipik bir 
kara iklimine sahiptir. Son 40 yıl içinde, kış mevsi
minde ölçülen en düşük sıcaklık - 32,5 santigrat olup, 
kış döneminin ortalama sıcaklığı aralık, ocak ve şu
bat ayları (-) 0,5 santigrattır. Kasım - mart dönemi
nin ortalama sıcaklığı + 1,7 santigrattır. 

Bunları dikkatlice incelediğimizde, Kayseri'nin, ol-, 
dukça soğuk geçen bir kışa sahip olduğunu açıkça 
görürüz, Hâkim rüzgar yönü, güney ve güneydoğudan 
esen rüzgârlar olmakla beraber, bu rüzgârların orta
lama hızları düşüktür; ortalama rüzgâr hızı 1,8 metre 
/saniyedir, özellikle kasım - şubat dönemi ortalama 
rüzgâr hızı ise, 1,6 metre/saniye civarında kalmak
tadır. Hava kirliliğim önleyebilmek için rüzgâr hızının 
en az 6,3 metre/saniye olması gerekmektedir. 

Kayserimde hava kirliliği 1983 - 1984 yıllarında 
Erciyes Üniversitesi tarafından, Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu ve Çevre Araştırmaları 
Grulbunun cihaz ve maddî desteğiyle ölçülmüştür, 1985 

ve 1986 senelerinde bu ölçme işi durdurulmuştur. 
Aşağı yukarı, her sene 20 bin civarında nüfus artışı 
karşısında, Kayseri'nin 1985 ve 1986 kışında hava kir
liliğinin daha da çok artmış olduğu tartışılmaz bir 
gerçektir. 

Hava kirliliğinin en yoğun olduğu aralık, ocak, 
şubat 1983 ve 1984 yıllarında durum şöyledir: Kay
seri'de hava kirliliği, Ankara'nın hava kirlilik oranını 
geçmiş durumdadır. Bunu, ölçümlemelerde ortaya 
çıkan rakamlarla şöyle ispat edebiliriz: 

Ocak 1983'te, kükürt dioksit oranı 574,9 mikrog-
ram/metreküp, duman 452,8 mikrogram/metreküp; 

Şubat 1983'te, kükürt dioksit oranı 274,9 mikro
gram/metreküp, duman 199,6 mikrogram/metreküp; 

Aralık 1983'te, kükürt dioksit oranı 409,2 mikro
gram /metreküp, duman 228,9 mikrogram/metreküp; 

jOcak 1984'te kükürt dioksit oranı 367,2 mikro
gram/metreküp, duman 194,1 mikrogram /metreküp; 

Şubat 1984'te kükürt dioksit oranı 245,1 mikro
gram /metreküp, duman 113,1 mikrogram /metreküp 
olarak ölçülmüştür. 

Dünya Sağlık Teşkilatının normal olarak gördüğü 
kükürt dioksit oranı 150 mikrogram/metreküptür. 
Gene, Dünya Sağlık Teşkilatının normal olarak gör
düğü duman miktarı da, 75 mikrogram /metreküptür. 

Görüldüğü veçhile, hava kirliliği bu aylarda, nor
mal hadlerini üç - dört misli geçmiş durumdadır. 

Ocak 1983'te Ankara'da kükürt dioksit miktarı, or
talama olarak, 330,44 mikrogram/metreküp iken; Kay
seri'de, kükürt dioksit oranı 574,9 mikrogram/metre
küp olmuştur. Şubat 1983'te Ankara'da kükürt diok
sit oranı 291,97 mikrogram/metreküp iken; Kayseri' 
de, 274,9 mikrogram/metreküp olmuştur. Bu rakam
lardan da anlaşılacağı üzere, Kayseri'de gözlenen kü
kürt dioksit oranı, AnkaraVı çok gerilerde bırakmıştır. 

Duman durumu ise şöyledir: Ocak 1983'te Anka
ra'da 184,85; Kayseri'de 452,8 mikrogram/metre
küp. Şubat 1983'te Ankara'da, 176,70; Kayseri'de 
199,6 mikrogram /metreküp. Bu iki ayda gözlenen 
duman konsantrasyonları, Ankara'da gözlenenlerden 
daha yüksek olmuştur. 

Sadece kış aylarında aklımıza gelen, diğer mev
simlerde unuttuğumuz, hiçbir tedbir düşünmediğimiz 
hava kirliliği, olanca ağırlığı ile çöktü, insanları zehir
lemeye başladı. Başta Kayseri ve Ankara olmak üze
re, Erzurum ve Eskişehir gibi nice kentimiz, yine 
ölüm örtüsünün altında kaldı. Dünyanın her yerin
de hava kirliliği ile mücadele, devlet tarafından örgüt
lenir; bu işi iyi bilen ciddî kadrolar vardır; ciddî 
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önlemler alınır ve uygulanır, ingiltere ve Japonya'da 
bu sorun çözümlenmiştir. Hükümet, lüks ve sağlığa 
zararlı ithalat yapacağına, bunlara vereceğimiz dolar
ları bu işe ayırsak, gidip erbabından öğrensek, her
halde daha iyi olur. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, toparlayınız efendim. 
MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Tamam, 

toparlıyorum, efendim. 
Kayseri'de yapılması düşünülen merkezî ısıtma için 

gerekli kömürün Elbistan mevkiinden getirileceğini 
söylediler sayın bakanım; oysa, Kayseri'ye bu kömü
rün nasıl taşınacağını söylemediler. Çünkü, senede 
aşağı yukarı 300 bin ton civarında kömür nakli için 
özel bir kat kurulması gerekir. 

Bir de, merkezî ısıtmada şöyle bir durum var
dır: Bugün Kayseri'de kaloriferle ısınan evlerin mik
tarı yüzde 20'dir; yani yüzde 80 civarında evler soba 
ile ısıtılmaktadır. Yüzde 20 için kurulacak bir mer
kezî ısıtma, ne derece rantabl olur ve hava kirliliğini 
ne derece önler; bu da biraz düşündürücüdür. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanunuhun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 386)(1) 

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

1 inci sıradaki, 386 S. Sayılı, 17.7.1964 tarihli ve 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
porunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almıştır, 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyları

nıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Okunmasını kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler?.. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Grup adına, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

(1) 386 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Kaldıki, yapılacak merkezî teshinde uzmanlar 
şunu önermektedirler: Bu kömürle önce elektrik istih
sal edilir, sonra soğutma için dışarıya verilen o sıcak 
sudan da ısıtmadan faydalanılırsa, merkezî ısıtma daha 
faydalı olacaktır. Bu vaziyet karşısında, kömürün ön
ce elektrik üretiminde kullanılmasının daha yararlı 
olacağı kanaatindeyiz. 

Bu vesileyle hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
56. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı 

ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Uşak Millevekili Yu
suf Demir'in, bazı ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki 
taban fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu 
yer almaktadır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

SHP GRUBU ADINA M. SEYFİ OKTAY (An
kara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şu an
da görüşülen, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının 
bir maddesini değiştiren kanun hükmünde kararna
me, arz ettiğim gibi, 506 sayılı Yasanın bir madde
sinin değiştirilmesini kapsıyor. 

Gündemin bundan sonraki maddelerine bir göz 
atacak olursak, 2 nci ve 3 üncü maddelerine baktı
ğımızda, yine kanun hükmünde kararnameleri görü
yoruz; bunlar da yine, ilgili yasaların birer madde
sini değiştiriyor. 

Bu kararnamelerin her biri, yüce heyetinizce ka
bul edildikten sonra, ayrı ayrı yasa haline dönüşecek. 
Hükümet, aldığı, kanun kuvvetinde kararname çı
karma yetkisine dayanarak, her istediği an yasa çı
karmakta veya yasalarda değişiklik yapmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, böylesine bir yasa yapma 
sistemi, yasalarımızdaki sistemi de bozmuş, altüst 
etmiştir. Gerçekten, cumhuriyet döneminde, yasaları
mız, bilimsel sistematiğe uygun olarak, gerek yasa
nın çeşitli bölümleri içerisinde ve gerekse diğer ya
salarla konu ve şekil itibariyle ilişkisi açısından da 
bakıldığında, geçmişte bu sistematik son derece bi
limsel, son derece açık, net ve berrak şekilde oluş
turulmuştu. 
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Bu düzen, maalesef, bugün, gerçekten geniş çapta 
tahrip edilmiştir. Sistem bozulmuş olduğu gibi, yasa
ların sayısı da alabildiğine artırılmıştır. Yasalar düze
nimiz, arapsaçına döndürülmüş; anlaşılması, incelen
mesi ve uygulanması çok zor bir durum meydana 
getirilmiştir. 

Özellikle hukukça arkadaşlarımız, bunun ne de
mek olduğunu, sanıyorum, yakından ve iyice anlarlar. 
Ben şahsen bundan üzüntü duyanlardan bir tanesi
yim. Böylesine açık, net, berrak, incelenmesi kolay, 
uygulamacılara kolaylık sağlayan ve vatandaşlarımız 
tarafından anlaşılması son derece kolay olan sistem, 
maalesef bozulmuştur. Yasaların sayısı alabildiğine ar
tırılmıştır. 

Düşünün, bir tek maddenin değişikliği için bir 
yasa getiriliyor, bir tek fıkranın değişikliği için ayrı 
bir yasa oluşturuluyor ve bir yasa içerisinde çeşitli 
yasalar oluşturuluyor. Bunlar, hem yasanın sistemati
ğini bozuyor, biraz öncede arz ettiğim gibi, hem de 
gerçekten, anlaşılması, uygulanması zor, karmakarışık 
bir sistem oluşturuyor. 

Acaba bu daha ne kadar zaman devam edecek? 
Sayın hükümet, gerçekten, buna, bundan sonra özen 
göstermeyecek mi, Yani, bu hususa bir açıklık getir
mekte yarar var. Bu konuda hükümet ne düşünüyor; 
istirham ediyorum açıklasınlar. Bu, hukuk sistematiği 
ile ilgili bir konu. ilk bakışta belki önemli sayılmaz; 
ama zaman içerisinde gerçekten zorluklan ortaya 
çıkacak bir sorun halinde. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasayla pratik bir kolay
lık getirilmek isteniyor; ayrıca, gerekçesinde belirtil
diği gibi de, sosyal sigortalardan yararlanan kişilerin 
mağduriyetini önleyici ve güvenlik kuruluşları ara
sında norm standart beraberliğinin sağlanması ama
cına yönelik pratik bir çözüm getiriliyor. 

Benim baştan beri anlayamadığım bir konu : Sos
yal sigortalara talbi olanlarla, Emekli Sandığına tabi 
olan kişilere yapılan sosyal yardım zamlarının farklı 
oluşunu bir türlü anlayamamışımda. Yakacak yar
dımı, sosyal sigortalı olana 12 bin lira; ama Emek
liye tabi olana 18 bin, 19 bin lira. Düşünün ki, iki 
insan aynı binada oturuyor; birisine yakacak parası 
olarak 12 bin lira veriyorsunuz, öbürüne 19 bin lira 
veriyorsunuz.. Yakacağı ben bir örnek olarak sunu
yorum. Bu farklılığın nedenini ve felsefesini anlamak 
mümkün değil. 

Bu bir fırsattı; mademki sosyal güvenlik kuruluş
ları arasında norm ve standart beraberliği ve Sosyal 
Sigortalara tabi olanlarla, Emekli Sandığına tabi 
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olanlar arasındaki farkı gidermeye yönelik bir yasa 
tasarısıdır; iyi bir fırsattı bu, bu farklılık gideril
meliydi. 

Hükümet, neden acaba, «Sosyal Sigortalar Ku
rumuna tabi olanlarla, Emekli Sandığına tabi olan
lar arasındaki bu fark giderilmiştir» diye açık ve net 
bir hüküm getirmemiştir? Hükümet bu konuda ne 
düşünmektedir? Asıl önemli olan husus bu idi, bu
nun çözümlenmesi gerekli idi. Bu hususun da sayın 
hükümet tarafından açıklanmasını, belirtilmesini bek
lemekteyiz, dilemekteyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen var mı? 

ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname görüşülürken, 
yüce Meclisi aydınlatma bakımından bazı bilgiler ver
meyi gerekli gördüm. 

Bilindiği gibi, bundan önceki yıllarda 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan 
devlet memurlarına' bir yakacak yardımı yapılırdı, 
sonra, bu yardımın emeklilere de yapılması hususu 
gündeme geldiğinde, 1 . 1 . 1977 tarihinden itibaren 
1 - 4 dereceler için 750 lira, 5 - 1 5 dereceler ise 1000 
Türk Liralık bir avans ödenmesi kabul edilmişti. 
Tarihî gelişimi içerisinde, ileriki yıllarda, bu avans 
ödemeleri, çıkarılan kanunlarla, avans olmaktan çı
karılmış ve «Sosyal yardım zammı» adı altında 
emeklilere de ödenmeye başlanmıştır. 

Yine buna paralel olarak işçi emeklilerine de baş
langıçta böyle bir avans; sonra da, çıkarılan kanunla, 
sosyal yardım zammı şeklinde ödemeler başlamıştır. 
1 . 3 . 1982'de Emekli Sandığına tabi olanlara öde
nen bu miktar 3 500 lira, SSK'ya tabi olanlara öde
nen ise 2 500 lira; 1.1.1983 te 6 bin; 1 . 1 . 1984te 
Emekli Sandığında 7 500, SSK'da 6 250; 1.7.1984*te 
Emekl Sandığında 9 500, SlSK'da 7 915; 1 1.1985te 
Emekli Sandığında 12 500, SSK'da 10 418; 1.7.1985' 
te Emekli Sandığında 15 500, SSK'da 12 919 lira 
olarak sosyal yardımlar ödenmekte idi. 

Sosyal yardımlar, Sosyal Sigortalar Kurumu emek
lilerine ödenirken, Emekli Sandığı Kanununa tabi 
olarak ödenen miktara paralel olarak arttığından ve 
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ıbunu değiştirmenin imkânı bulunmadığından, her geçen 
yıl - Sayın Oktay'ın da söylediği gibi - 657 sayılı 
Kanuna tabi olarak çalıştıktan sonra, 5434 sayılı 
Kanunla emekli olanlar ile, 506 sayılı Kanuna tabi 
olarak çalıştıktan sonra emekli olanlar arasında bu 
farkın açılması gündeme gelmiştir. 

Hükümetimiz, Sosyal Sigortalar Kurumundan 
emekli olan kişilere de, bu sosyal yardım zammını, 
emekli memurlara verilen kadara eşitleyebilmek için, 
böyle bir kararname çıkarmak gereğini duymuştur. Bu 
kararname uyarınca da, Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmiştir ve bu yetkiye dayanarak da, ilk defa bu 
sene, bu miktar verilebileceğinin üstüne çekilerek 
SSK için 1.1.1986'da 16 bin lira, 1.7.1986'da da 18 500 
lira olarak tespit edilmiştir. 

Biz, daha önceki konuşmalarımızda da muhtelif 
defalar ifade ettik; Sosyal Sigortalar Kurumunun 
aktuaryal dengesi müsait olduğu nispet içerisinde - ki, 
öyle zannediyorum ki, önümüzdeki yıl içerisinde dü
zenlenecektir - Emekli Sandığına tabi memurların al
dığı sosyal yardım zammı ile, Sosyal Sigortalar Ku
rumundan emekli olanların aldıkları sosyal yardım 
zamları tamamen eşitlenecek ve ikisi arasında bir fark 
kalmayacaktır. 

Yüce Meclise arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam
larım. 

Sayın bakanımızın da izahatından sonra anladık 
ki, bu yakacak zammı olarak verilen para, sosyal yar
dım zammı olarak geçiyor ve dedikleri üzere, bu se
ne de Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanlara 16 
bin lira, 657 sayılı Kanuna tabi olan memurlara da 
18 bin lira verilecek Sayın bakanın 'dediğine göre, 
eşitliği sağlamış olmak için de, Sosyal Sigortalar Ku
rumuna tabi olanlarla, Emekli Sandığına tabi olan
ları bir düzeye getirmişler. 

Bu, bence adaletsizliktir. Bu konuda daha köklü 
çözümler bulmak lazım; bunu bir fonda toplamak la
zım. Bu fondan daha adil olarak, mesela Antalya' 
da görev yapan kişiye 15 bin lira - 18 bin lira ödü
yorsunuz, yine aynı miktar ödemeyi yapın; tabanını 
düşürmeyin.. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — En sonunda fon
lara inandınız mı? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ama 
Antalya'da görev yapan kişinin ısınması için gerekli 
olan odun, kömür miktarını ve kaç ay müddetle ısın
dığını da hesap ederek, ona göre ayarlamak suretiyle, 
Erzurum'da görev yapan kişiye de sosyal yardım 
zammını fondan vermeniz lazımdır. Aksi takdirde, 
çeşitli yerlerde görev yapan kişilere verilen bu sosyal 
yardım zammı miktarında bir adaletsizlik vardır. Ba
dema hükümetin ve çalışkan sayın bakanımızın esas
lı surette inceleyerek bunu bir fonda toplayarak bu 
şekildeki yörelere göre dağıtılmasının sağlamasını is
tirham ediyorum. Herhalde, daha iyi ve daha adil bir 
uygulama olacaktır. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Kuşhan?.. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 

soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 
bakandan öğrenmek istiyorum : Sosyal Sigortalar Ku
rumunun Teşkilat Kanununun çıktığı, yani kurumun, 
kurulduğu günden bugüne kadar, devamlı surette, ak
tuaryal dengesi bozuktur, tabiî, bu sosyal bir yara-
mızdır. 

Son zamanlarda Sosyal Sigortalar Kurumunun 
aktuaryal dengesinin bozuk olmasının en baş etkeni 
olan, işverenlerden prim tahsilatının gerçekleştirile
memiş olduğunu da biliyoruz. Acaba, son yaptıklan 
çalışmalarla, Türkiye'de, işverenlerden tahsil edilmesi 
gereken ve milyarlara vardığını hepimizin bildiği 
kurumun alacakları, 1986 yılı içerisinde tahsil edile
cek midir? Yani, bir az evvel sayın bakanın dediği ak
tuaryal dengenin düzelmesinde baş etken bu mu ola-
cakıtr, yoksa başka bir şey mi düşünüyorlar? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
bütçe konuşmamda da, Sosyal Sigortalar Kurumu ile 

Bu, fikir bakımından çok iyi bir gelişme; ancak, 
ben daha evvel de birkaç tane yazılı soru önergesi 
göndermiştim, bu sosyal yardım ödeneğinin ödenme
sinde Türkiye çapında bir haksızlık var : Antalya'da-
ki bir memura veya Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi 
olana da (A) miktar ödüyorsunuz; Erzurum'daki, 
Kars'taki; Kayseri'deki, yüksek yerlerde görev yapan
lara da, rakımı daha düşük olan Edirne'de görev ya
panlara da (Edirne 20 - 30 rakımında bir yer; ama 
soğuktur, başka mesele) aynı parayı ödüyorsunuz. 

— 209 — 



T. B. M. M. B: 56 7 £ 1 . 1986 0 : 1 

ilgili kanunî düzenlemelerin Yüce Meclisimizde gö
rüşülmesi sırasında da muhtelif vesilelerle ifade et
tim, bir kere daha ifade edeyim : Göreve geldiği
mizde, Sosyal Sigortalar Kurumunun işverenlerden 
prim alacakları - kamu kesimi ve özel sektör olmak 
üzere - 106 milyar liranın üzerindeydi. Bu, 1950'ler-
den beri teraküm eden bir prim alacağıdır ve her se
ne artan bu prim alacağı, ilk defa, göreve gelmemiz
den sonra, bu yıl, azalarak bir seyir takip etmiştir, 
96 milyar liralık prim alacağımız vardır. Bunun yak
laşık rakamlarını söylüyorum; şu anda 25 küsur mil
yar lirası kamu sektöründe, geri kalanı da özel sek
tördedir. 

6183 sayılı Kanuna paralel olarak bu Yüce Mec
listen geçen kanunla, prim alacakları konusunda ge
cikme cezalarını yüzde 75'e çıkartmamızdan sonra, 
kurumun prim tahsilatı hızla artmıştır; zaten 96 mil
yar liraya düşmesinin bir göstergesi de budur. Bu ba
kımdan, yine bu sene, kurum - alacağına şahin ola
rak - bütün alacaklarını çok dikkatli bir şekilde ta
kip edecek ve bir an önce, alacaklarının, kurum ka
sasına girmesini sağlayacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır! 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa 6.5.1981 tarihli 2422 sayılı Kanunla eklenen 
ve 28.1.1983 tarihli, 2795 sayılı Kanunla değiştirilen 
Ek 5 inci maddenin (a) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine 
göre iş kazaları ile meslek hastalıkları, malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar 
ile 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar 
mevzuatına göre aylık alanlara her ay sosyal yardım 
zammı olarak 12 919 lira ödenir. 

Sosyal yardım zammı miktarı Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca artırılabilir. 

Bu ödemeler, Kurumdan gelir veya aylık ödeme
sine imkân veren dosyalar esas alınarak yapılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. - - Bıi Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenîer... 

Kabul etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin (G) 
Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (11710) (S. Sayısı: 387) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, 9.7.1945 Tarihli ve 
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
11 inci Maddesinin (G) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sos
yal tşler Komisyonu Raporu vardır. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Komisyon raporunun okunması
nı kabul"edenler... Okunmasını kabul etmeyenler... 
Okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; gö
rüşmekte olduğumuz 9.7.1945 tarihli ve 4792 sayılı 
Sosyal Siogrtalar Kurumu Kanununun 11 inci mad
desinin (G) bendinin değiştirilmesine dair Kanun Hük
münde Kararnamenin, özellikle üzerinde durmak is
tediğimiz bir görüntüsü, gerçi bundan evvel görüştü
ğümüz kanunlarda veya çeşitli vesilelerle kürsüye ge
tirdiğimiz olaylarda yaşadığımızın bir benzeridir; ama 

(1) 387 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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tekrarında yarar gördüğümüz için üzerinde durmak 
istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar hükümetimi
ze musallat olan bir hastalık var; defalarca, çeşitli 
vesilelerle dile getirdik; bundan sonra da, her vesile 
olduğunda, mutlaka dile getireceğiz; ta ki, bu kötü 
itiyattan vazgeçinceye kadar. 

Sayın milletvekilleri, parlamento, millet adına teş
riî görev yapan, Türkiye'nin kanun yapan en üst ku
ruluşudur. Dolayısıyla, millet adına görev yapan par
lamentonun yetkilerinin her ne şekilde olursa olsun, 
arızî haller dışında, bir başka kuruluşa devredilme-
mesi gerekir. 

Elbette ki, bugüne kadar da, kanun hükmünde ka
rarnameler çıkarmak suretiyle devletin hizmetinin sü
ratle görülmesini sağlayıcı mahiyette, hükümetlere 
yetki verme veya hükümetlerin icraatını kolaylaştır
ma imkânları sağlanmıştır; ama tarihin hiçbir çağın
da, Türk parlamento tarihinin hiçbir çağında, bugün 
uygulandığı kadar geniş boyutlarda, hükümete, ka
nun yapma, kanun hükmünde kararname çıkarma 
- hani söylemek istemiyor insan; ama gerçeği söyle-
meseniz de gerçeği değiştirmek mümkün olmadığı için, 
özellikle söylemek istiyorum - konusunda, parlamen
tonun yerine hükümeti ikame etme yetkisi böylesine 
verilmemişti, özellikle bugün, yine bunun üzerinde 
durmak istiyoruz. 

Çok küçük olmasına rağmen, sayın genel müdür
lüğün bugüne kadar 500 bin lira civarında olan har
cama ve kullanma yetkisini 10 milyon liraya çıkarı
yoruz. İlginçtir, bir parantez açmak suretiyle de, hü
kümete, bunu 10 katına kadar artırma yetkisi veri
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, şahıslar olarak seçimlere ka
tılıp, milletimizin huzuruna çıktığımızda ve milletimi
zin desteğini sağlayıp seçildikten sonra, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine milletvekili olarak intisap etti
ğimizde, bu kürsüye çıktık ve kendi adlarına görevi
mizi tam manasıyla yapacağımıza, onların haklarının 
bir başkasına devredilmesine müsaade etmeden, en 
dürüst şekilde yapacağımıza yemin ettik. 

Şimdi ben çok merak ediyorum, bu durum böyle 
devam ederse, • yani kanun hükmünde kararnameler 
çıkarmak suretiyle veya burada verdiğimiz yetkide ol
duğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin teşriî gö
revindeki yetkilerini giderek hükümete devrettiğimiz
de, acaba biz ettiğimiz bu yemini nasıl yerine getire
ceğiz; yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ne iş yapa
cak?.. Çünkü bu işin, gidişatın sonucu, öyle zanne-
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diyorum ki, hükümeti, çok kötü bir alışkanlığın, çok 
kötü bir temayülün sonucu olarak, doğrudan doğ
ruya Meclisin yerine ikame etmek ve dolayısıyla Tür
kiye Büyük Millet Meclisini saf dışına çıkarmak eği
liminin bir yansıması, bir tezahürüdür. Milletvekili 
olarak buna müsaade "etmememiz gerekir. Bunu, bu 
vesileyle bir daha vurgulamak istedim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin (G) 
Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 11 inci maddesinin (G) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«G) Kurumca (10 000 000) liradan fazla olmak 
üzere aktedilecek sözleşmeler veya yapılacak işler 
hususunda karar vermek. (Bakanlar Kurulu bu mik
tarı on misline kadar artırmaya yetkilidir)», 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; yine 4792 sayılı Kanunla ilgili 
bir değişiklik teklifiyle huzurunuza gelirken, amacı
mız şudur : Bu kanunla, daha önce genel müdürlü
ğe verilen 500 bin liralık yetki, tarihî gelişme içeri
sinde, genel müdürlüğün, bu ihtiyacı 500 bin lira ile 
karşılayamaması durumunu ortaya çıkarmıştır. 

Ayrıca, ülke nüfusunun yüzde 28 - 30'u mesabe-
sindeki büyük bir kitlesine sağlık hizmeti veren bir 
büyük kuruluşumuzun - ki, bu sene bütçesi 905 mil
yar lira civarındadır ve özel bir bütçedir - kendisine 
bağlı hastanelerindeki küçük onarımlar, tamirler, 
alım - satımlar gibi hemen anında halledilmesi gere
ken bazı meselelerini halledebilmeleri için, kendileri
ne daha geniş imkânlar tanınması zarureti ortaya çık
mıştır. Bunu yapmadığımız takdirde, çok küçük mik
tarlardaki harcamaların dahi anında yapılamadığı; 
ayrıca, bu harcama miktarlarının ne kadar olacağı 
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hususundaki gerekli kararın verilebilmesi için, genel 
müdürlükle, uzun süren yazışmaların olduğu; yöne
tim kurullarının, 130 - 140 maddelik uzun gündem
lerle toplandığı gibi hususlar tarafımızdan tespit edil
diğinden ve hem bürokrasiyi azaltmak, hem yöneti
cilere daha fazla yetki tanımak; böyle bir kurumun 
başına atadığımız kişilere daha çok itimat ederek, 
kurumun işlerinin süratle görülmesini temin etmek ve 
vatandaşa sunulan hizmeti, nitelik ve nicelik yönün
den daha da iyileştirmek bakımından, böyle kanun 
hükmünde kararname ile karşınıza geldik. 

Bunları açıklama lüzumunu hissettim. Yüce Mec
lisin takdirine saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — 10 katma artırmayı 

nasıl, izah ediyorsunuz? 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkanım, saym bakandan, yönetim kurulunda bir 
değişiklik olup olmadığını öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, yö
netim kurulunda bir değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Saym Başkanım, 

müsaade ederseniz, Sayın Bakana bir soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, biraz ön

ceki konuşmamda da, sayın bakanın açıklayacağı dü
şüncesi ve dileğiyle vurgulamıştım; fakat sayın bakan 
buna cevap vermediler - beni bağışlayın - o bakımdan 
sormak istiyorum. 

Biz, kesinlikle, kurumun aktif çalışmasında, ge
nel müdürlüğe seyyaliyet sağlayacak imkânların ha
zırlanmasına karşı değiliz; ancak bizim özellikle üze
rinde durduğumuz husus, verilen bu miktarı Bakan
lar Kurulunun 10 katına kadar çıkarma yetkisini; ya
ni verilen 10 milyon lirayı 100 milyona kadar çıkar
ma yetkisini, bakanlığın kullanmasını sayın bakan 
nasıl izah ediyorlar? Sorumun, benim sorduğum espri 
içerisinde cevaplandırılmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 

j Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Saym Baş-
| kan, Sayın Kuşhan da genel konuşması sırasında bu 

tür değişikliklerin sık sık yapılmaması gerektiğini ifa-
| de ettiler ve denetim mekanizmasından bahsettiler. 

Zamanın gelişen şartları içerisinde belki bu 10 
milyon liralık miktar da yeterli olmayabilir. O bakım
dan, Bakanlar Kuruluna bu yetkiyi, sık sık kanun 
değişiklikleri ile karşınıza gelmeyelim diye, veriyo
ruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 

I Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
! Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabu ledenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

I Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
3. — 2.9.1971 Tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa

natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si-
I gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/730) 
(S. Sayısı : 388) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, 2.9.1971 Tarihli ve 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir 

I Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
.Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra-

I poru vardır. 
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul eden-

[ (1) 388 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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ler... Okunmasını kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanuna 14.3.1985 ta
rihli ve 3165 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 19 un
cu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Geçici Madde 19. — Prim, gecikme zammı 
ve faiz borcu bulunan sigortalılar, 1.12.1985 tarihin
den itibaren, prim aslını en geç üç ay içinde öde
meleri halinde; gecikme zammı ve faizden doğan 
borçları, 21.11.1985 tarihinden itibaren 2 yıl içinde 
tahsil edilmek üzere ertelenir. Emeklilik talebi halin
de bu miktarlar defaten ödenebilir. 

Kesenek ve prim borçları için cebri icra yoluna 
müracaat edilen sigortalılar yukarıdaki fıkrada belir
tilen üç aylık süre içinde prim aslını icra dairelerine 
veya Kuruma ödedikleri takdirde, gecikme zammı ve 
faizden doğan borçları, 21.11.1985 tarihinden itibaren 
2 yıl içinde tahsil edilmek üzere ertelenir. 

22.3.1985 tarihinden 1.12.1985 tarihine kadar prim 
borçlarını ödeyen veya cebri icra yolu ile tahsil edi
len sigortalıların, gecikme zammı veya faizden do
ğan borçları için yukarıdaki fıkra hükümleri uygula
nır.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

• Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Tasarının- tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kaibul edil
miş ve kanunlaşmıştu". 

(Hayırlı ve uğurlu olsun. 

4. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 'Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu ıRaporu (1/522) (S. Sayısı : 389) (1) 

IBAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasındaki, Dev
let Meteoroloji işleri Genel 'Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasa
rısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerler ini. almışlardır, 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kaibul 
edenler.,. Okunmasını kabul etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, SHP Grubu adına Sa^ 
yın Ömer Kuşhan, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— Sayın 'Başkan, Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; görüşmekte, olduğumuz 389 sıra sa
yılı, Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kanaırnaıme ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu raporu üzerinde yaptığım araştırmalarıma gö
re ve yılarca önce bünyesinde devlet memıuriyetine 
başladığım bir teşkilatın kanununun çıkarılması gö
revini ifa eden bir Meclisin üyesi bulunmanın haz
zını ve gururunu taşıyarak, bu konuda bugüne ka-
darkt tespitlerimi ve parti grubumuzun, olmasını is
tediği özellikleri özelikle vurgulamak için huzurla
rınızdayım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkıiyemizde, dünya 
devletlerinde olduğu gibi çeşitli kuruluşlar vardır ve 
bunlar kendi görevleri çerçevesinde fonksiyonlarını 
icra ederler. Mutlaka, meseleye bu açıdan baktığı-
nıızda, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdüriüğü-

(1) 389 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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nün de ifa etmekte olduğu hizmeti aynı şekilde de
ğerlendirmek gerekir; fakat yılardan 'beri 'Devlet Me
teoroloji İşleri-Genel Müdürlüğünün yürültmekte ol
duğu hizmetlerde, çağdaş 'boyutlarda 'bilimsel veri
leri değerlendirmek için yetiştirilen insanların istihda
mı el'betteki gereklidir inancı 'hep tartışılır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün ih
tiyacını karşılamak üzere, yıllarca önce, İstanbul 
Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuş oılan me
teoroloji mühendisleri yetiştiren fakültenin, eğiterek, 
topluma kazandırdığı çok değerli meteoroloji mühen
dislerimiz vardır. Meteoroloji eğitimi alan bu mü-
nendislerimiz, mezun olduktan sonra çok tabiîdir ki, 
Türkiye'de kendi mesleklerini icra edecekleri tek ku
rutuş olan ve aslında toplum yapısı içerisinde çak da 
önemli fonksiyonu olduğuna inandığım; eğer ger
çek manada bilimsel düzeylerde çalışmak suretiyle 
fonksiyonel hale getirilirse, insanın aldığı nefes ka
dar önemli olan 'böylesine. Ibir kuruluşta görev alma
ları mümkün müdür, değil midir; mümkün olabilmiş 
midir, olamamış mıdır; 'bunları ve bunların gerek
çelerini Ibugün Iburada tartışmak istiyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, elbetteki uğraş' dalları
nızın, bu konunun dışında olması nedeniyle bunu 
söylemek istiyorum. Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün, teknik eleman; yani, meteoroloji bi
lim ve eğitimini görmüş insan ihtiyacını karşılayacak 
olan fakültemiz, yıllardan beri mezun verir. İlginçtir 
ki, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bün
yesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Fa
kültesinden mezun olan çok az insan çalışır. Nedendir 
bilinmez ve ben bugüne kadar bu konuyu bir türlü 
çözemedim; fakat içerisinde çalıştığım yıllarda olsun, 
daha sonraki gözlemlerimde olsun, Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, ziraat mü
hendisleri mleteoroloji mühendisleri çekişmesine de
vamlı surette şahit oldum, hep onu gözledim. Çok il
ginç bir sonuçtur ki, bu çekişmede Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğünde çalışması gereken me
teoroloji mühendisleri aralarındaki -tabirimi mazur 
görünüz- bu «mesleğine sahip olmıa» veya «mesle
ğini elinden alma» savaşında hep yenilmişler ve hep 
safdışı edilip, dışarıda kalmışlardır. 

Bugün Türkiye'de, hiç mesleği ile ilgisi olmadığı 
halde, geçimini temin edebilmek ve dolayısıyla yaşa
mım sağlayabilmek için başka yerlerde çalışan çok sa
yıda meteoroloji mühendisleri vardır. Bunlar, meslek
lerinden kopmuş, mesleklerinin dışında çalışan ve hat
ta birçokları da hayata küskün vaziyette hizmetlerine 
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devam edip, topluma hizmet etmeye çalışırlar; ama 
kendilerinin büyük boyutlarda yararlı olabileceği ve 
dolayısıyla o maksatla eğitilmiş oldukları halde, Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde kendileri
ne bu imkân sağlanmaz. Çünkü, oradaki çekişmeyi 
ve savaşı ziraat mühendisleri kazanmıştır ve devamlı 
surette Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
nün teknik eleman ihtiyacını ziraat fakültesi besler 
ve biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi, meteoroloji 
mühendisleri de ya dışarıda kendilerine hayat hakkı 
bulmaya çalışırlar ya da çalışma yerleri ararlar. 

Değerli milletvekilleri, bu çarpıklığın toplumumu
za nelere mal olduğunu çok yakından görebilmek için, 
konuyu biraz merak edip, incelemek gerekir, özellikle 
teşriî görevde bulunduğumuz şu dönemlerde, bu ve 
benzeri çarpıklıkları çok iyi tespit etmek suretiyle, 
bunlara bir çare bulur isek, zannediyorum ki, toplu
mumuza karşı görevlerimizi en üst düzeyde yapmış 
oluruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünde, kendilerinin kurmuş olduğu meslek 
okulundan yetişmiş elemanlar yanında, bu meslek oku
lu kurulmadan evvelki yıllarda, doğrudan doğruya 
diğer okullardan mezun olmuş elemanları özel eğitim
lerden geçirmek suretiyle istihdam imkânı sağladık
ları elemanlar ile ziraat mühendisleri ve çok az mik
tarda da meteoroloji mühendislerinin yürütmekte ol
dukları meteoroloji hizmeti, aslında bizim fark etme
diğimiz; ama bizler için hava kadar, su kadar, hatta 
hatta hayat şartlarını hazırlayan birtakım tabiî özel
likler kadar bize yakın ve bizim için faydalı olan bir 
hizmettir. 

Sayın milletvekilleri, düşününüz bir defa, günün 
her saatinde atmosferin içerisindesiniz, günün her sa
atinde atmosferik olaylara muhatapsınız ve sizin uzvî  
yetiniz uzun boyutlarda tetkik edildiği takdirde, ra
hatlıkla müşahade ve tespit edilmektedir ki, bu at
mosfer olaylarının devamlı surette etkisindedir ve sağ
lığınız, çalışma imkânınız zindeliğiniz ve işlerinizi ge
liştirme imkânlarınız ona bağlıdır; ama Türkiyemizde 
-dünya milletlerinin pek çoğunda olduğu gibi- mete
oroloji hizmeti, anlaşılması, tanınması ve değer ve
rilmesi gereken boyutlarda anlaşılamamıştır, tanına-
mamıştır ve- değer verilmemiştir. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, bir ölçüde, be
nim dediğim bu gerçeği değiştirme yönüne girmiş
tir; ama hâlâ gönlümün arzu ettiği boyutlara varma 
imkânını maalesef bulamamıştır. 
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Sayın mdlletvekilleri, bu vesileyle bir de başka bir 
konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. /Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulundukları ba
kanlıkların şöyle bir kronolojisini çıkarır veya diğer 
genel müdürlüklerle bunu mukayese eder iseniz, Tür
kiye'de çeşitli zamanlarda, çeşitli siyasî nedenlerle ve
ya çeşitli eğilimlerle, en çok el değiştiren, çeşitli ba
kanlıklara bağlanan; hatta hatta öyle bir zaman oldu 
ki, kendisinden başka şekilde istifade etmek mümkün 
olmadığı gerekçesiyle «Efendim, Meteoroloji' İşleri 
Genel Müdürlüğünü de buna bağlamak suretiyle, ken
disini tatmin edelim» temayülüne kadar, meseleyi gö
türmek suretiyle biz; bu çok önemli, çok değerli ku
ruluşumuzu bir devlet bakanlığına bağlayarak tatmin 
vesilesi etmişiz. Ben Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğünde yapmış olduğum hizmetler döneminde veya 
ondan sonraki dönemlerde ve şu anda da teşriî gö
revde bulunduğum bu günlerde, Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü için yapmış olduğum araştırmalar
da, biraz önce de arz etmeye çalıştığım gibi, bu teş
kilatın en çok değişik bakanlığa bağlaman genel mü
dürlük olduğunu tespit ettim. Üzülerek ifade edeyim 
ki, bugünkü ve dünkü üst düziey yöneticilerinin bütün 
gayretlerine, çırpınmalarına ve didinmelerine rağ
men; çeşitli siyasî tandanslara bağlı bakanlar tarafın
dan yönetildikleri için, meteoroloji teşkilatının, me
teoroloji hizmetlerinin ve meteoroloji görevini yapan, 
öylesine canhıraş çalışan o insanların hizmetlerinin 
devamlı surette menfî yönde etkilenmesine neden ol
muş ve aleyhinde gelişmiştir. Buna imkân vermemek 
ve dolayısıyla bu işte de bir istikrar, bir kararlılık 
sağlamak mecburiyeti, bana öyle geliyor ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisime düşmektedir. Bu konuyu mut
laka halletmek gerekir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu vesileyle ben, özel
likle bir de şunu vurgulamak istiyorum : Gerek teş
kilat içerisinde bulunduğum yıllarda mensubu olmak
la iftihar ettiğim bu teşkilatta, gerek sonraki izleme
lerimde, Türkiye meteoroloji teşkilatının Dünya Me-> 
teoroloji Teşkilatının, üyesi olması nedeniyle, yapmış 
olduğu birtakım rasat hizmetleri vardır. Bu rasat hiz
metlerini yürütürken, Türk meteoroloji teşkilatı men
supları; çok büyük boyutlarda kendilerini işlerine 
vererek, bilimsel sistemleri uygulamak suretiyle bu 
görevlerini yaparlar ki, Dünya Meteoroloji Teşjkilatı 
içerisinde yüksek hava malumatı alarak, rasatları yap
mada en üst düzeye çıkma rekorlarını birkaç defa 
kırma başarısını göstermişlerdir. Aynı zamanda, uzun 
vadeli hava tahminlerini yaparken, aldıkları uzun va- | 

dedeki sonuçlarda, dünya standartlarının üstüne çık
ma imkânını bulabilmişlerdir. Diğer taraftan da, me
teoroloji, bugüne kadar, istediğimiz boyutlarda, ma
dencinin hizmetine, tarımcının hizmetine, hatta ve 
hatta ev kadınının hizmetine bir türlü giremedi; ama 
bu hizmetleri de onların istifadesine sokma imkânını 
bulduğumuz takdirde o boyuttan da büyük boyutlar
da hizmet vereceğine emin bulunmaktayım ve özellik
le bunu vurgulamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bazı kuruluşlar vardırki bize 
nabzımız kadar yakındır, hayatımızın her dönemin
de, günümüzün her saniyesinde biz ondan hizmet alı
rız, biz onu yakınımızda hissetmeden onun hizmetle
rinden istifade ederiz. İşte, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü teşkilatı böylesine bir teşkilattır; 
ama geliniz görünüz ki, Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü teşkilatının gerek prezantasyonu; yani 
tanıtılması ve hizmetlerinin takdim edilmesi ve ge
rekse hizmetlerinin toplumun hizmetine hazırlamış ol
duğu dokümanların ve sonuçların toplumun hizme
tine sunulmasında devamlı surette Devlet Meteorolo
ji İşleri Genel Müdürlüğü üvey evlat muamelesi gör
müştür ve üzülerek ifade edeyim ki, bugünkü vaziyet 
devam ederse, herhalde bundan sonra da üvey evlat 
muamelesi görmeye devam edecektir ki, gönlümüz 
buna razı değildir. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce arz etmeye çalış
mıştım; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
nün çeşitli zamanlarda, çeşitli siyasî tercihlere vesile 
etmek suretiyle başka başka bakanlıklara bağlanmak 
suretiyle yönetilmesi, Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğünün hem elemanlarını, hem üst düzey yöne
ticilerini ve hem de hizmetlerim menfî yönde etkile
miştir. Buna mutlaka bir istikrar, bir kararlılık getir--
mek ve dolayısıyla bu menfî yönde etkileyen orta-
mıda ortadan kaldırmak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Teşkilat Kanununu görüşme şerefine nail olduğum 
için, sözlerime başlarken büyük bir memnuniyet duy
duğumu ifade etmiştim. Sözlerimi bitirirken de aynı 
memnuniyetimi teyit ederek sözlerimi bitirmek istiyor 
ve bu teşkilatımıza, kendisinin layık olduğu boyutlar
da sahip çıkılmasını, bir noktada sizlerim bir parçası, 
bir milletvekili olarak sizlere öneriyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. {Alkışlar) 

BAŞKAN —» Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Tasarının tümü üzerinde, başka söz isteyen var mı 

efendim? 

— 215 — 



T. B. M. M. B: 56 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÖEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sa
yın Kuşhan'ın, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
müzle ilgili konuşmalarına teşekkür etmek istiyorum. 

Sayın Kuşhan'ın meslekten gelen bir arkadaşımız 
olması nedeniyle, bilhassa Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğüne vermiş olduğu değeri ve yakın ilgisini 
takdirle karşılıyorum. Sayın Kuşhan'ın fikirlerine ay
nen katılmakla beraber, müsaade ederseniz ben de bu 
konuda birkaç şey söylemek istiyorum. 

Sayın Kuşhan'ın da değinmiş olduğu gibi, Mete
oroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1937 yılında kurul
muştur. Bu genel müdürlük, 1957 senesine kadar Baş
bakanlığa bağlı bir kuruluş olarak kalmış, 1957 se
nesinden sonra Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğına bağlanmış ve şu anda da her müesseseye hiz
met edebilmesi için, daha faydalı olabileceği inan
cıyla tekrar Başbakanlığa bağlanmıştır. Meteoroloji 
îşlerii Genel Müdürlüğü, söylendiği gibi çok el değiş
tirmiş değildir. 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün personel 
durumlarına gelince : Bugün Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü içtin kaynak, kendi içinden sağlan
maktadır ve burada bir meteoroloji lisemiz mevcut
tur. 1984 - 1985 senesinde de ilk ünitelerini vermeye 
başlamıştır. Yani, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğü kendi sorunlarının bilinci içerisinde, kaynak temi
nine kendi içinde başlamıştır. Bu kuruluşumuzdan 
fazlasıyla istifade edilmektedir. 

İkincisi; meteoroloji mühendislerimiz yalnız İstan
bul Teknik Üniversitesinden temin edilmektedir. Bilin
diği gibi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğümüz yal
nız hava olayları ile ilgili bir müessese değil, aynı za
manda, büyük çoğunlukla tarıma da hizmet eden bir 
müessese olduğu için, en az meteoroloji mühendisle
ri kadar, ziraat mühendislerinin de katkıları bulun
maktadır. Bu vesileyle, bugün bunlar da mümkün ol
duğu kadar dengelendiği kanısındayım. Müsaade eder
seniz, bu durumu, kısaca, rakamlarla sizlere ifade et
mek istiyorum, 

Halihazırda bünyemizde meteoroloji mühendisi 
olarak toplam 48, ziraat mühendisi olarak toplam 37 
kişi vardır. Gerek hava tahminleri ile ilgili konular-
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da, gerekse ziraî meteoroloji ve iklim rasatları konu
larında, bu arkadaşlarımızdan son derece istifade et
mekteyiz. "Şunu iftiharla belirtmek isterim ki, Meteo
roloji İşleri Genel Müdürlüğü, bu kadrosuyla, dünya 
çapında, dünya standartlarının çok üzerinde ve Av
rupa içerisinde yüzde 801erin üzerimde, yüzde 80 - 85 
arasında isabbtli hizmet verebilen bir kuruluştur; bu 
vesileyle, kolektif yapıya sahip bir kuruluştur. Çün
kü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hizmetlerini yal
nız Türkiye'ye vermez; Avrupa, Rusya, Mısır ve Or
tadoğu da bu hizmetlerden istifade etmektedir. Bugü
ne kadar yapılan hizmetler, bu bölgelerdeki devletler 
tarafından takdirle karşılanmaktadır. 

OBu maksatla, yine İstanbul Teknik Üniversitesiyle 
anlaşmak suretiyle, İstanbul Teknik Üniversitesi Te
mel Bilimler Fakültesindeki meteoroloji bölümünde, 
kuruluşumuz adına bu yıl 10 tane öğrenci okutul
maktadır. 7 tane meteoroloji mühendisimiz, Amerika 
Birleşik Devletlerinde doktora eğitimi görmektedir. 
Bu yıl aynı zamanda, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının açmış olduğu yurt dışı mastır ve dok
tora imtihanlarını kazanan 5 arkadaşımızı da yine 
Amerika Birleşik Devletlerine göndermiş bulunmak
tayız. 

Bundan çıkardığımız netice şudur : Meteoroloji 
Genel Müdürlüğümüzün bünyesini, bugünün tekno
lojisinin gelişmeleri muvacehesinde, her şey kompütür-
le yürütülmekteyken ve fezadaki peykler vasıtasıyla 
rasatlar alınmaktayken, yüksek standartlı perfor
mansı bünyemizde istihdam etmeyi ve onların tecrübe 
ve bilgilerinden yeterli derecede istifade etmeyi amaç
lamaktayız. 

Bu hizmetlerimizde, yine Devlet Meteoroloji İşle
ri Genel Müdürlüğümüz içerisinde, meteoroloji mü
hendislerimiz olduğu gibi, aynı zamanda ziraat mü
hendislerimiz de olmaya devam edecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 

Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

Tasansı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, meteoroloji is
tasyonları açmak ve çalıştırmak, hizmetlerin gerektir
diği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli sek
törler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik 
bilgi desteği sağlamak için Başbakanlığa bağlı Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün kurulma
sına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemek
tir. 

Başbakan bu teşkilatın yönetimiyle ilgili yetkileri
ni gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtasıy
la kullanabilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum ; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 389 sıra sayılı Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ömer Kuşhan H. Barış Can 
Kars Sinop 

Enver Özcan Ruşan Işın 
Tokat Sİvas 

H. Yılmaz Önen M. Seyfi Oktay 
İzmir Ankara 

Madde 1. — Bu kanunun amacı; çağdaş anlayış 
ve bilimsel yaklaşımla çalışıp hizmet verecek meteo
roloji istasyonları açmak. Bunları rasyonel ve çağ
daş bilimsel hizmet verecek modern cihazlarla donat
mak. Bunun için dünyadaki meteorolojik buluşları ve 
gelişmeleri izleyerek gecikmeden ülkemizde de uygu
lanmasını sağlamak ve bunun sonucu olarak meteo
roloji hizmetinin gerektirdiği rasatları yapmak, yap
tırmak ve sonuçlarını değerlendirmek ve çeşitli kuru
luş ve teşkilatlar için gerekli görülen uzun ve kısa 
vadeli hava tahminleri yapmak ve orduya, sivil hava
cılığa, tarıma, denizcilerimize ve gününü atmosfer 
içinde geçinip atmosfer olayları ile iç içe yaşayan tüm 

I insanlara gerekli meteoroloji bilgi desteğini sağla
mak. Bilimsel araştırma yapmak isteyenlere sunula
cak bilimsel verileri derlemek için Başbakanlığa bağlı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün kurul
masına, teşkilatlanmasına ve görevlerine dair esasları 
düzenlemektir. 

I Gerekçe : 

I IBu yasayla; kurulduğu günden bugüne, gerektiğin
ce etkin hizmet vermesi yasal engellerle mümkün ola
mayan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
daha çağdaş, bilimsel ve etkin hizmet verme olanağına 
kavuşturulmak istenmektedir. Bu nedenle Amaç, Gö-

I rev, teşkilatlanma biçim ve kapsamını belirleyen 1 
inci maddenin gerekli detay bilgilerle teçhiz edilmiş, 
anlaşılır, kısıtlayıcı değil; gelişmeye açık, teşvik edi
ci, taltif edici, rahatlık sağlayıcı bir ifadeyle kaleme 
alınması gerekli görülmektedir. 

Bugüne kadar uygulayıcı kuruluşlar ve bunların 
uygulayıcı elemanları, uygulama esnasında en büyük 

I sıkıntıyı yasalarda, gerek yazılışı ve gerekse Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında, açık, 

I wet ve kapsamlı ifadeler kullanılmaması, çeşitli anlamla
ra gelecek ifadelerin bulunması nedeniyle uygulama
da birçok yanlışlar yapmak ve zorlanmak durumun
da bırakılmışlardır. 

I IBu nedenler ve daha sayılabilecek pek çok «Mad
de üzerindeki şifahî olarak» arz edeceğimiz nedenler
le bu maddenin önerdiğimiz şekilde değiştirilmesi ge-. 
rektiği kanaatine araştırmalarımız ve uygulayıcılardan 
aldığımız bilgiler ışığında vardığımız için bu değişifc-

I ligi önermeyi gerekli gördük. 

BAŞKAN — önergeye komtösyon katılıyor mu 
efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka-

I tılamıyoruz. 
IBAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyor mu 

efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) —. Sayın Başkan, ge

rekçede yeterince bilgi verilmiştir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
i 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
J edenler... .Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Devlet Meteoroloji işleri Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) 'Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanın

da yürütülebilmesi için lüzum görülen yerlerde çeşitli 
tipte meteoroloji istasyonları veya birimleri açmak ve 
çalıştırmak, 

b) Meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatları 
yapmak ve diğer sektörler için hava tahminleri ̂ -yap
mak, 

c) Askerî ve sivil; Kara, deniz ve hava ulaştır
ması ile tarım ve diğer sektörler için hava tahminleri 
yapmak, 

d) Tarım, orman, turizm, ulaştırma, bayındıriık, 
enerji, sağlık, çevre, silahlı kuvvetler ve gerekli görü
len kurum ve kuruluşlar için meteorolojik destek 
sağlamak ve uluslararası anlaşmalarla sorumluluğuna 
verilmiş bulunan meteorolojik hizmetleri yürütmek, 

e) Teşkilatın lüzum göreceği telli ve telsiz alıcı 
ve verici cihazları ile her türlü haberleşme araçlarını 
ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kurmak, kurdur
mak ve işletmek, bunlarla yurt içi ve yurt dışı meteo
rolojik bilgi alışverişi yapmak, bu bilgilerden lüzum 
görülenleri halkın yararlanabileceği tarzda yayınla
mak, 

f) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa uy
gun olarak radyo istasyonu kurmak ve işletmek, 

g) 'Meteoroloji ile ilgili konularda etüt ve araş-
. tırmalar yapmak, Türkiyenin iklim özelliklerini tespit 
amacıyla çalışma ve incelemeler yaparak elde edilen 
bilgileri arşivlemek ve yayınlamak, 

h) Meteoroloji ile ilgili milletlerarası kuruluşlar
da 1173 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Türki-
yeyi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak. 

BAŞKAN — • Madde üzerinde söz isteyen?.. 
AYHAN FİRAT (Malatya) — Söz istiyorum efen

dim. 
IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
Grup adına mı Sayın Fırat? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Şahsım adına Sa
yın Başkan. 

İBAŞIKAN — Peki, buyurun. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; 'Meteoroloji Genel Müdürlü
ğünün, 'bugün Türkiye'de hakikaten çok mühim bir 
görevi ifa ettiği hepimizce kabul edilmektedir. An
cak, 'bu maddede genel müdürlüğün görevleri tadat 
edilirken, i(îb) 'bendinde, «Meteorolojik hizmetlerin 
gerektirdiği rasatları yapmak ve diğer sektörler için 

hava tahminleri yapmak», (c) bendinde iise, yine ay
nen, «..'. ve diğer sektörler için hava tahminleri yap
mak» İbareleri yer aldığından, dolayısıyla '(b) ve (c) 
bentlerinde 'bir ikilem olmaktadır, (b) Bendindeki, 
«Diğer .sektörler liçin hava 'tahminleri yapmak» iba
resini kaldırırsak, (c) bendinde yer alan ifade onun 
yerini tutabilecektir. 

Muhterem arkadaşilarıım, burada esas söylemek 
istediğim, (e) bendinde, «genel müdürlüğün ihtiyacı 
olan muhabere araçlarının, gene genel müdürlüğün 
imlkânlari' dahilinde diğer kurumlarla müştereken te
mini, kurulması ve işletilmesi» ibareleri vardır; bu 
son derece tehlikeli 'bir ifadedir. Şu bakımdan tehli
kelidir : Bugün Türkiye'de, Ankara ile İstanbul ara-

• sında, aklınıza gelen her kurumun muha'bere imkânı 
varadır ve bu, kıt imkânların dağıtılması anlamına 
gelir. Eğer 'bundan 10 sene önce TRT kendisi, mu
habere tesisi 1 inikleri inşa ederek televizyon yayınını 
Türkiye sathına dağttmayı amaçlamamış olsaydı, 
PTT'nin imkânları ile bugün, ülkenin dört bir yan
dan rahat seyredilemeyen televizyon yayınları, ra
hatlıkla seyredilebilir halde olacaktı. Dolayısıyla, şim
di aynı imkânı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ver
mek de, kanıma göre hata olur. Zira, Meteoroloji 
Genel 'Müdürlüğünün herhangi bir birimiyle, genel 
müdürlük arasındaki irtibatı, uzak mesafeli telli ve
ya telsiz link sistemleri veya havaî hat sistemleriyle 
gerçekleştirmesi demek, ülkenin kıt imkânlarının iki
lem halinde kullanılması ve dağıtılması anlamına ge-
lir. Dolayısıyla, bu maddenin bence, «Teşkilatın İlgi
li kurumlarca karşılanamayan muhabere ihtiyaçları» 
şeklinde olması daha normaldir. 

©ugün Türkiye'de muhabere ihtiyaçlarını temin 
etmek 'PTT'nin görevidir. Askerî ve sivil muhabere 
ihtiyaçları PTT tarafından temin edilir. Dolayısıyla 
PTTnin temin edemeyeceği bu genel müdürlüğe ait 
ihtiyaçlar o takdirde gündeme gelmeli ve gene PTT' 
den müsaade almak şartıyla ancak yapılabilımelidir; 
hatta bence kendisi yapmamalı, bu parayı PTT'ye 
vermelidir. Zira 'PTT, ülkenin genel İhtiyaçlarını göz 
önünde tutarak muhabere ihtiyaçlarını temin ve tesis 
eder. Yoksa, yalnız bir kurumun ihtiyacı için mu
habere sistemi kurmak, son derece yanlıştır, savur
ganlıktır. Bunu arz ederim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

Madde üzerinde başka söz isteyen var mı efen
dim? 
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MİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bir sonu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)'— Efen

dim, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
görevleri belirtilirken, (f) fıkrasında, «Tüıkiye Radyo 
ve Televizyon Kanununa uygun alarak radyo istas
yonu kurmak ve işletmek» denmektedir. 

Bir tane radyo istasyonu var; bundan sonra da 
radyo istasyonları mı kurulacak? Gerçi bu mües
sese, 38 tane ziraat mühendisi, 40 tane de meteoro
loji mühendisinden İbaret; nasıl 'başka radyo istas
yonları kurup işletecek?.. Ona kanunî bir durum ih
raz ediliyorsa, o başka mesele. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Efendim, bugün, takdir edersiniz, rad
yo ve televizyon devamlı olarak, Meteorolojinin Sesi 
Radyosu alarak hava raporları hakkında beyanat ver
mektedirler. 'Biz buradaki muhaberemizi, dış ülke
lerle PTT kamalıyla yapmaktayız. Takdir buyurursu
nuz, zaten 'burada «İlgili kuruluşlarla işbirliğinden» 
bahsedilmiştir. Bundaki amaç, PTT ile beraber ça
lışmanın gerekçesi olmuştur. 

İkincisi, iç muhaberemizi telsizler vasıtasıyla yapı
yoruz. Bunu da, yine radyo televizyon tarafından 
bize tahsis edilmiş olan frekanslar üzerinden yapı
yoruz. Bu mesele de bugüne kadar herhangi bir so
run olmamıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Madde üzeninde vefiılmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 3'89 sıra sayılı Devlet Me
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi
nin, gerekçesinde arz ettiğimiz ve şifahen de tamam
layıcı bilgiler sunacağımız nedenlerle aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Kuşhan Barış Can 
Kars Sinop 

Enver özcan Ruşan Işın 
" Tokat Sivas 

H. Yıllmaz Önen " M. Seyfi Oktay 
İzmir Ankara 

j Madde 2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğünün görevleri şunlardır. 

a) Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zama-
j nında çağdaş bilimsel düzeyde yürütülmesi için ge

rekli ve ülkemizde mevcut ve fakat çeşitli neden-
I lerle başka kuruluşlarda mesleklerimin dışındaki işle

ri yapmaya yönlendirilmiş İstanbul Teknik Üniver
sitesi çıkışlı veya benzeri fakülte çıkışlı meteoroloji 
mühendislerini teşkilat 'bünyesinde toplamak, 

b) Meteorolojik hizmetlerin çağdaş, bilimsel ve
rilere dayalı eksiksiz ve zamanında yürütebilmesi 
için gerekli görülen yerlerde, modem cihazlarla do-

I natulmış ve yetişmiş eleman istihdam edilen çeşitli 
tipte meteoroloji istasyonıları veya birimleri açmıak ve 
çalıştırmak, 

c) Meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatları 
j bilimsel verilere mesnet olacak biçimde ve gelişmiş 

cihazlar kulılanarak yapmak, 'bunlardan kamu sektö
rü, özel sektör ve toplumu tüm kesimleriyle üyesi 
bulunduğu, dünya meteoroloji teşkilatının ihtiyacı 

I alan hava tahmin Taponlarını hazırlayıp hizmetleri-
I ne sunmak. 

c) şıkkı (d) aynen, 
d) şıkkı (e) aynen, 
e) şıkkı ı(lf) aynen, 

I f) şıkkı <g) aynen, 
ıg) şıkkı (h) aynen, 

I ı) Meteoroloji ile ilgili milletlerarası kuruluşlar -
I da 1173 sayılı Kanun çerçevesinde Türkiye'yi bilim-
J sel ve lisan vesair özellikleri yönünden yeterli ele-
I manlarca temsil ettirmek ve gerekli işbirliğini bilim

sel düzeyde ve ülke ve ulus çıkarlarımız ön planda 
tutulmak koşuluyla sağlamak. 

Gerekçe : 

Bugün ülkemizde hâlâ yaşanan bir çarpık işlem 
I vardır. O da en belirgin örneğini Devlet Meteoroloji 

İşleri Genel Müdürlüğünde sergilemektedir. İstanbul 
I Teknik Üniversitesi bünyesinde meteoroloji yüksek 

mülhendisıi yetiştiren bir fakülte vardır ve bu fakül
teyi bitiren meteoroloji yüksek mühendisleri, ne hik
mettir bilinmez Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü-

I düdüğüne kabul edilmezler onlar dışarıda meslekleri 
ile dolayısıyla ilgili görevlerde çalışırlar ve meteoro
loji hizmetleri de ziraat yüksek mühendisleri, fizik 
yüksek mühendisleri ve benzeri dallarda eğitim gör
müş insanlarca yürütülür. 

Bu ve benzeri ve fakat şifahen sunacağımız ne-
I denlerle. 
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BAŞKAN — Önergeye komisyon 'katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
'Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katıümıyoıruz. 

BAŞKAN — Sayın IKuşhan, önerge üzerinde ko
nuşmak işitiyor musunuz? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ge
rekçede yeterince 'bilgi sunduk. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kaibuıl edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Ka'bul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi (okutuyorum : 
Teşkilat 

MADDE 3, — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından meydana 
gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

• İKİNCİ 'KISIM1 

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 
MADDE 4. — Genel Müdürlük merkez teşkila

tı anahizmet 'birimleri ile danışma ve denetim "bi
rimleri ve yardımcı 'birimlerden meydana gelir. 

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?,. Yok. 
ÖMER KUŞHAN \(Kars) — Sayın Başkan, mad

deyi oylamadan önce ekli cetveli de okutmak gere
kir, Ihatıriîatmak işitiyorum. 

BAŞKAN — Usulden değildir Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN ıflKars) — Affedersiniz. 
'BAŞKAN — 4 üncü maddeyi ekli cetveliyle bir

likte oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Cetveli okutmadı
nız Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, cetveli okutmadan oyladınız, ol
maz efendim, teamülümüzde bu var. 
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BAŞKAN — Mümkün değil efendim; şimdiye 
kadar hiç okunmadı. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 
tutanakları tetkik ettiğinizde göreceksiniz, bütün ka
nunlarda ekli cetveller okunmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bugüne kadar hiç
bir kararnamede okunmadı efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bütün kanunlarda 
ekli cetveller okunmuştur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bağlı cetveller basılıp dağıtılmış ve 
görüşünüze arz edilmiş tir efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, tu
tanaklarla hangi cetvel geçirildi? Yarın bunu tetkik 
eden insanlar, hangi cetvelin onaylandığını nasıl bi
lecekler? 

BAŞKAN — Efendim, ekli cetvel malum. 

ÖMER IKUŞHAN (Kars) — Efendim, tutanakla
ra geçmesi bakımından okunması gerekir. 

BAŞKAN — Tutanaklara geçiyor, merak buyur
mayın efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Nasıl geçiyor efen
dim?.. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi okutuyorum : 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genc'i Müdürlük 

Genel Müdür 
MADDE 5. — Genel Müdür teşkilatın en üst 

amiridir ve teşkilat hizmetlerini mevzuata, millî gü
venlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık program
lara uygun olarak yürütmekle ve Genel Müdürlüğün 
faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla 
(işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Baş
bakana karşı sorumludur. 

Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faali
yetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle gö
revli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Ydk. 

5 inci madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 389 sıra sayılı Devlet 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun «Genel Müdür» baş
lıklı 5 inci maddesinin", gerekçesinde açıklayacağımız 
ve tamamlayıcı bilgileri sözlü sunacağımız nedenler -
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le aşağıdaki şekilde değiştir iılmes in i arz ve teklif ede
riz. 

Ömer 'Külhan H. Barış Can 
Kars Sinop 

H. Yılmaz Önen Enver özcan 
İzmir Tokat 

M. 'Seyfıi Oktay Ruşan Işın 
Ankara Sivas 

Madde 5. — Genel Miidiir teşkilatın en üst ami
ridir ve teşkilat Hikmetlerini yürürlükte 'bulunan ya
salara, millî güvenllilk politikamıza, ulusal kalkınma 
planlarına, reel ölçüler içinde kalınarak, 'bilimsel en
dişe ve yaklaşımla 'hazırlanacak yıllık programlara 
uygun olarak, iner gün elemanılarını çağdaş *'bilimsel 
bilgilerle donatacak ve konusuyla ilgili elemanlara teş
kilatında 'birinci sırada yer verecek şekilde yürütmek
le ve genel müdürün faaliyet alanına giren diğer ko
nularda diğer kuruluşlarla işbirliği yapıp koordinas
yonu 'sağlamakla 'görevli ve tvu hizmetlerinden ötü
rü Barbakana karşı sorumludur. 

Gerekçe: 
Çıkarılan yasalar üst düzey yöneticileri hem yön

lendirici ve hem de verimli seyyaliyet sağlayıcı ol-
malılır. Bir kuruluşun eleman seçiminde genel mü
dürün olabildiğince serbest bırakılmaması, en azın
dan alacağı elemanların nitelikleri yasalarında ana-
hatlarıyla belirlenmelidir. Bu olmadığı takdirde ku
rum ve kuruluşlarda zaman zaman bilgi, beceri ve 
kültür seviyesi düşüşleri ve kalite erozyonu olmak
tadır. 

IBu ve benzeri tehlikeleri önleme gayesine yöne
liktir bu değişiklik önerimiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 

TARIM, ORjMAN VE KÖYİŞLERI KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz ©fendim. 

©AŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENE

KECİ (Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak ister mi? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gerekçede ye

terli açıklık var Sayın Başkanım. 

BA$KAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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6 noı maddeyi okutuyorum: 
Genel Müdür Yardımcıları 
MADDE 6. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğünde anahizmet birimleri ile danışma ve 
yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda 
Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Mü
dür Yardımcısı görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
7 ne i maddeyi okutuyorum: 

ÎKİINOİ BÖLÜM 
Anahizmet IBirimleri 

Anahizmet birimleri 
MADDE 7. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğündeki anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı, 
b) Ziraî Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi 

Başkanlığı./ 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 8. — Hava Tahminleri Dairesi Başkan
lığının görevleri şunlardır :' 

a) Yerli ve yabancı meteoroloji istasyonlarından 
alacağı rasatlara göre hava olayları ile ilgili tahmin
leri yapmak, yayınlamak, 

b) Barışta, olağanüstü hal ve savaşta Silahlı Kuv
vetler ve sivil sektörün ihtiyaç duyacağı meteorolojik 
desteği sağlamak, 

e) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak.; 

IHAİŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
(Buyurun.̂  
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başjkan, mü

saade ederseniz, yerimden, bir redaksiyon yapılma
sını teklif edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, buradaki 
«hava hâdiseleri» ibaresinin «atmosfer olayları» ola
rak değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim; 
onu arz etmek istemiştim. 

BAŞKAN — Hava olayları mı dediniz? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Maddenin (a) ben

dinin ikinci satırındaki «hava hâdiseleri» teriminin 
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«atmosfer olayları» olarak değiştirilmesinin uygun 
olacağı kanaatindeyim. --' 

BAŞKAN — «... alacağı rasatlara göre hava hâ
diseleri» yerine «atmosfer olayları» kelimelerinin ko
nulması mıİ 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — «Hava hâdiseleri» 
değil, «atmosfer olayları» efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu öneriye katılıyor mu 
efendim? 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, sayın ko
misyondan sorabilir miyiz, neden önerilerimize katıl
mıyorlar, lütfen açıklama yaptırır mısınız? Hiçbirisi
ne katılmadılar, gerekçeleri nedir acaba? 

BAŞKAN — Olur efendim. 
Buyurun efendim. 
(DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

((Konya) — Efendim, müsaade ederseniz cevap vere
yim; bugüne kadar bu tabir, «hava olayları» ola
rak geçmiştir. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — «Hava olayları» 
evet; ama «hava hâdiseleri» diyor. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hava hâdisesi ol
maz efendim, «atmosfer olayları» denilmesi gere
kir. Hava hâdisesi nedir? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Hava hâdisesi, hava olayları; havanın 
içerisindeki oluşumlardır, kendi içindeki oluşumlar
dır; yani, hava olaylarından kasıt, atmosferin için
deki oluşumdur; yani bu şekilde ifade edilmeye alı
şılmıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan,, «ha
va hâdiseleri» olarak geçiyor. 

• • * • • 
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TARIM ORjMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkan, baskıda bir yanlışlık var galiba, eli
mizdeki metinde «hava olayları» olarak geçiyor. 

'BAŞKAN — Sayın Kuşihan, «hava olayları» şek
linde değiştirilmiş; sizdeki metinde «hava hâdiseleri» 
mi yazıyor? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, elim
deki metin Başkanlık Divanının göndermiş olduğu 
metin. 

BAŞKAN — Yanlış efendim, elimdeki metinde 
«ihava olayları» olarak geçiyor; 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, müsaade 
ederseniz okuyayım, elimdeki metinde tashihat da 
yok ve burada «hava hâdiseleri» olarak geçiyor. 

'BAŞKAN — Efendim, hükümetin teklifinde, 
«hava hâdiseleri» olarak yazılmış; fakat komisyon
da «hava olayları» olarak düzeltilmiş. 

ÖMER KOŞHAN (Kars) — Orada öyle ise, bas
kı yanlış yapılmış efendim. 

ıDiğer taraftan, bundan evvelki maddelerle ilgili 
önerilerimizi neden kabul etmediklerini açıklarlar 
mı efendim? 

BAŞKAN — Bir zorlama yapamam efendim. 
Efendim, madde üzerinde başka söz isteyen?... 

Yok. 
ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuş

tur. 
10/9 esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi 

üzerindeki öngörüşmeleri yapmak ve gündemdeki 
diğer konuları sırasıyla görüşmek için, 8 Ocak 1986 
Çarşamba günü saat 1'5.00'te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 18.55 

...... 
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V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

yeni yaptırılan sosyal tesislere ve bazı personele iliş
kin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Meh
met Aydın'ın yazılı cevabı (7/738) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı Mehmet Aydın tarafından yazılı olara'k ce
vap verilmesini saygılarımla arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
İçel 

1. Bakanlığınızın şu an piyasaya 8 milyar bor
cu olduğu doğru mudur? 

2. 40 yıllık sağlık koleji kapatılarak yerine 8C0 
milyon TL. harcanarak «Hekimevi» adı altında sos
yal tesisler yapıldığı iddialarının gerçek olup olma
dığını açıklar mısınız? Gerçek ise böyle bir yatırı
ma neden ve kimler tarafından ihtiyaç duyulmuş
tur? 

3. ;Bakanlık bahçesinde bulunan lojmanın 2 nci 
katının yeniden yaptırılması ve Bakanlıktaki müs
teşar ve yardımcılarının odalarının tefriş edilmesi iş
lerinin projeleri, inşaatı ve tefrişi kimler tarafından, 
nasıl ve kaç liraya yapılmıştır? 

4. Şu anda Personel Genel Müdürü olan Sü
leyman Hatinoğlu hakkında daha önce çalıştığı Ta
rım Bakanlığı Personel Daire Başkan Yardımcısı iken 
nakil ve atamalarda yolsuzluk yaptığı gerekçesi ile 
müfettiş raporları olduğu ve bu raporlar neticesin-
da görevinden alındığı doğru mudur? Bu raporları 
açıklar mısınız? İddialar doğru ise hangi gerekçe ile 
Sağlık Kolejine önce öğretmen, daha sonra da Ba
kanlık Personel Genel Müdürü olarak atanmıştır? 

5. Hastaneye gelmedikleri, para almadan hasta 
yatırmadıkları, yasal olmayan yollarla hastalardan 
para aldıkları gerekçesi ile müfettiş raporlarınca 
suçları sabit olduğu iddia edilen ve görevlerinden 
alınması gereken Kırıkkale Devlet Hastanesindeki 
5 doktor, Konya Doğumevindeki 4 doktor görevleri
ne devam etmekte midirler? Görevden alınmamala
rının nedenleri nedir? 

6. Tıp Fakültesi Hastanesinde geçtiğimiz gün
lerde meydana gelen ve basında yeralan, elektrikli 
'battaniye içerisinde getirilen, ihmal neticesinde yanan 
çocukla ilgili herhangi bir soruşturma açıMı mı? 
Açılmaklıysa olay ve sorumlular hakkında ne gibi 
bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 
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CEVAPLAR (Devam) 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yartiım 26.12.1985 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/1184 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

lil.lil.1985 tarih ve 7/738-4683/1SÖ99 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen İçel Mil

letvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı soru önerge 
ceva'bı eklidir. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
e Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
^ Bakanı 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Soru 
önergesiriin CeValbı 

1. Bakanlığımın piyasaya 8 milyar borcu oldu
ğu doğru değiMir. Ancak; hastanelerimizin piyasa
ya bir miktar borçlu olması tabi'i'd'ir. Çünkü, hastane 
ihtiyaçları sürekli satınalmalar ile giderilmektedir. 
Bunların tahakkuka bağlanması ve ödenmesi normal 
olarak zaman aldığı için bu sürede piyasaya borçlu 
kalınmaktadır. Borçlu kalınmanın selböbi ödeme im
kânsızlığı değildir.. 

2. 'Bakanlığıma bağlı Sağlık Meslek. Liselerinin 
bir kısmının fizikî ve teknik kapasitelerinin altında 
çalıştığı tespit edilmiş, bunların ranta'bl haile getiril
mesi için yeni düzenlemelere gikl'ilm'iştir. Bu cümle
den olarak; Yenişehir Sağlık Meslek L'isesinin mev
cut 126 öğrencisi, 600 öğrenci kapasiteli olup 231 öğ
renci ile öğretime devam eden Çevre Sağlığı Meslek 
Lisesi'ne yerleştirilerek bir bina tasarruf edilmiştir. 

Zamanı idaremize kadar Bakanlığımızın bir Eği
tim Merkezi olamamıştır. Bu nedenle yapılması ge
rekli olan personel eğitimi için başka kurum ve ku
ruluşların imkânların'dan istifade yoluna başvurul
muş fakat bün'datt da yeterli yarar sağlanamamıştır. 

İşte bu mü'brem ihtiyacın gMerilmesi için yuka
rıda temas edilen Yenişehir Sağlık Merkezinin bo
şalan binasında, resımî bir kuruluş olan İmar Limi
ted Şirketine Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın uytgun 
görüşü alınarak gereken onarım ve tadilat yaptırılmış 
ve bu Eğitim Merkezi Bakanlığımıza kazandırılmış
tır. Bu onarım ve tadilat söylenildiği glibi 800 milyon 
liraya değil, 218 437 846,— TL.'na malölmuştur. 
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Mevcut bir binanın onarım ve tadilatı yerine, yeni 
'bina yapılması yoluna gidilse idi maliyet yaklaşık 
4 milyar TL.'na baliğ olacaktı. 

3. Bakanlık bahçesinde bulunan ve 1940*11 yıl
lardan beri ciddî bir şekilde el sürülmemiş olan loj
man, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğüne ait olup 
gerekli tadilat ve tamirat anılan Genel Müdürlükçe, 
yapılmıştır. Bakanlığımızda 181 ve 210 sayılı Kanun 
Hükmün'de Kararname uyarınca gerekli teşkilâtlan
ma sonucu hizmet gereği yenliden yerleşim planı ha
zırlanmış, hizmet akışına göre düzenlemeler yapıl
mış, bazı genel müdürlüklerin ek binalara, ö binalar-
dakilerin de ana binaya taşınması sözkbmısu olmuş, 
yeniden badana, boya onarımı ve ihtiyaç nedeniyle 
de gerekli alımlar yapılmıştır. 

Müsteşar ve Müsteşar Muavinlerinin odalarının 
tefrişi de dahil bütün bu işler için yaklaşık 12 mil
yon lira harcanmıştır. 

4. Süleyman Ha'tinoğlu, devlet memuriyetine alın
masına engel bir durumun olmaması, geçm'iş sicil
lerinin başarılı olması nedeniyle Bakanlığımız Basın 
ve Halkla ilişkiler MÜşavMiği'ne, daha sonra Yeni
şehir 'Sağlık Meslek Lisesi öğretmenliğine atanmış, 
Personel ve Ddarî İşlerde uzun tecrübe ve bilgi sahibi 
olduğu gözonüne alınarak bir süre Personel Genel 
Müdürlüğüne vekâlet ettirilmiş, 28.9.1984 tarihinde 
de müşterek kararname ile asaleten atanmıştır. 

5. Tedavi için Hastaneye başvuran hastalardan 
para aldıkları, para almadan tedavi ve ameliyat yap
madıkları hususunda Kırıkkale Devlet Hastanesinin 
5 doktoru hakkında vaki ihbar üzerine yapılan tah
kikatta iki doktor hakkındaki iddialarla ilgili olarak 
işlemi gerektirecek bir husus tespit edilememiş, di
ğer 3 hdkimin ise; hastaneye yatırdıkları hastaları 
çoğunlukla muayenehaneleririden yatırdıkları ve has
tanenin bunlardan tedavi ücreti almamasını sağla
dıkları anlaşıldığından bunların fiiline uyan 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin 
C/a bendi gereğince aylıktan kesme cezası ile teczi
yeleri öngörülmüş olup, bu cezalar da uygulanmış
tır. Ayrıca Baştabip de bu görevden alınmıştır. 

Konya Doğum ve Çocuk BakımeVindeki 4 dok-
t'or ise, müfettiş raporu doğrultusunda buradaki gö
revlerinden alınarak; başka başka mahallere ata
maları yapılmıştır. 

6. Bu sorunun (yetki itibariyle) Bakanlığımız
dan sorulmaması gerekmektedir. 
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2. t— istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ün, Taşıt \Kanununa aykırı uygulama bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan \sorusu tve Devlet Ba
kanı \Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/779) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğine müsa
adelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. 237 sayılı Taşıt Yasasında herhangi bir de
ğişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. 237 sayılı Taşıt Yasasının 16 ncı maddesi 
uyarınca son iki yıldır hakkında uygulama yapılan 
kamu görevlisi var mıdır? Var ise isimlerini ve gö
rev yerlerini bildirir misiniz? 

3.- 237 sayılı Yasanın 14 üncü maddesine aykırı 
olarak plaka ihdas edilmiş resmî araç var mıdır? 

4. Kamu kuruluşlarının ve Malîye Bakanlığının 
mevcut imkanları ve gelecekte sağlayacağı kaynaklar 
yeni taşıt alımları için yeterli olacak mıdır? 

5. İMeVcut resmî taşıtlardan 237 sayılı Yasanın 
7 nci ma'didesine uymayan ve bazı kamu görevlileri
nin zevk ve anlayışlarını yansıtan araçları temin eden 
ve kullananlar için herhangi bir işlem yapmayı düşü
nüyor musunuz? 

6. Yeni taşıt alımı .yerine ücret mukabili ve 237 
sayılı Yasada yeni bir düzenleme yapmak gereği ha
linde «ticarî araçlardan» yararlanılmasını düşünür 
müsünüz?! 

T. C. 
Devlet İBakanlığf 3.1.1986 
Sayı : 2.Ö2-502Ö 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1UGİ : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığının 2I8.I1J19I85 gün ve 7/779-4892/18674 sayılı 
yazısı. 

b) 'Başbakanlığın 3.12.1985 gün ve Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğü K. K. Gn. Md. 18/106-
l'265/06859 sayılı yazısı. 

Ilstaribul Milletvekili Yılmaz Man Has'türk'ün 
Sayın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önerge
sindeki hususlarla ilgili, istenilen bilgiler aşağıya çı
kartılmıştır. 

1. 5 Ocak 1961 yılında kanunlaşan 237 Sayılı 
Taşıt Kanununda; kanunun uygulanmasından doğan 
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aksaklıkların giderilmesi ve günün şartlarına uygun 
ihale getirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. 

'2, 237 Sayılı Taşıt Yasasının 16 ncı maddesi uya
rınca son ik'i yıldır haklarında işlem yapılmış per
sonel sayısı 1*20 dir. 

3. Türk Silanlı Kuvvetlerine tahsis edilen taşıt
lar ve kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilen ma
kamlar ile protokol hizmetlerinde kullanılan taşMar 
dışında bütün taşıtlarda «Resmî Hizmete Mahsustur» 
ibaresi yazılıdır. Ayrıca hiçbir makam ve daire ken
diliklerinden plaka ihdas- ve istimal etmemiştir. Esa
sen kanun, plaka kayıt ve tescil işlemlerini Trafik 
Şube ve bürolarına veya diğer alâkalı dairelere ver
miştir. 

4. Her yıl bütçe imkânları çerçevesinde; Kamu 
Kurum ve Kuruluşları, Taşıt Kanununa bağlı 1 ve 
2 sayılı cetvelde belirtilen makam ve hizmetleri için 
ihtiyaç duydukları taşıtları Bütçe Kanunlarına bağlı 
(R) cetvellerinde belirtmektedirler. Bütçe kaynakları
nın cevap verdiği nisbette yeterli olacaktır. 

5 / '237 Sayılı Kanunun şümulüne giren taşıtları 
her ne suretle olursa olsun kanunun 7 nci maddesin
de belirMen amaçlar dışında kullananlar hakkında 
kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen cezaî müeyyi
deler uygulanacak'tır. 

'6. Halen Mer-i Kanun Hükümlerine göre; ku
rumların ve devlet dairelerinin isıkışık bulunduğu bü
yük merkezlerde, memurların zamanında işbaşında 
(bulunmalarını temin için satın alınacak servis oto
büsleri yerine, iktisadî olmak şartıyla «Ticarî araç
lardan» yararlanılabilir. Diğer makam ve hizmetler 
için kullanılan resmî taşıtlar yerine «ticarî taşıtların» 
kullanılması sakıncalı' olacağı gibi bu araçların takip 
ve denetimi aorlaşır. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

3. ı— \Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Ankara 'Emniyet Müdürlüğünde bazı vatandaşlara 
işkence tyapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı tevabi {(7/789) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorularımın Sayın İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıtlan
masına aracılığınızı istirham ederim. 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

11 Kasım 1985 tarihli Abdülna'hit Balalan, Yu
suf Karakuş, Ayhan Aksoy, 12 Kasım 1985 tarihli 

Dr. Salih Btora Mutlu, Yüksel Durmuş tarafından ka
leme alınan avukatları Tuğrul Çakın, Olcay Mis ta
rafından Bakanlığımıza ıgöndetriılen şikâyet dilekçeleri; 
ile ilgili sorularımın yanıtlanması istemidir. 

1, 11 Kasım 1985 tarihli Albdulnahi't Balalan, 
Yusuf Karakuş, Ayhan Aksoy tarafından kaleme alı
nan dilekçede siyasî (bir neden gösterilerek Ankara 
Emniyet 'Müdürlüğü tarafından gözaltına alındıkları 
ifade ile polisçe kıyasıya dövüldükleri, cereyana tabi 
tutuldukları, üzerlerine tazyikli soğuk su sıkıldıkları, 
kollarından askıya alındıkları, küfür edildikleri, hüc
rede kaldıkları, Ibeton zemin üzerinde günlerce yattık-
ıları dilekçenin içeriğini oluşturmaktadır. Bu dilekçe 
üzerine Sayın. Bakanlık işkenceci emniyet mensup
ları hakkında ne gibi işlem yapmıştır? 

% İşkence yapan polisler halen 'görevde midir? 
3. İşkenceye tabi tutulan vatandaşların suçları 

nedir? 
4. Gözetim altında kaç gün kalmışlardır? 

T. C. 
İçişleri Ba'kanlığr 7.1.1986 

Emniyet Genel İMÜdÜrlüğü' 
Daire : Personel' 

Şube : îşİemler%. 3' 
Sayı : 015679 

Konu : Yazılı soru önergesine 
verilen cevaplan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tUGil : T.BJMJM. Başkanlığı Genel Sekreterliği

nin 11.12:1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 
7/789-4963-1-8953 sayılı yazıları. 

ligi yazı ekinde gönderilen Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Ankara Emniyet Mü
dürlüğünde bazı vatandaşlara işkence edildiği iddia
sına liiişkün, yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Cevap 1. Ankara 4 üncü Kolordu ve Sıkıyöne
tim Komutnahğı Askerî Ceza ve Tutukevinde bu
lunan THKP/C/Acilciler adlı yasa dışı örgütün üst 
düzey sorumlularından Bahattin Doğan, Askerî Mer
cilere yazılı müracaatta bulunarak, 1979-1980 yılla
rında mensubu olduğu yasadışı örgüt elemanlarınca 
gerçekleştirilen öldürme, yaralama, gasp, soygun, 
bombalama, kurşunlama ve benzeri eylemlere ilişkin 
olarak bazı itiraflarda bulunacağını bildirmesi üze
rine, adı geçen, ilgili mahkemece alınan ifadesiyle 
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birlikte gerekli soruşturma yapılmak üzere, Ankara 
Emniyet Müdürlüğüne getirilmiştir. 

ıBahattin Doğan'ın verdiği ifadeye istinaden ya
pılan operasyonlar sonucunda 3.10.1985 tarihinde 
'Kayseri İlinde yakalanan Yusuf Karakuş'un, 112 Ey
lül 1980 öncesi Kayseri bölgesinde faaliyet gö's teren 
THİKP/C/Acileiler örgütü üçlüde fiilen çalıştığı ve 
iki Iralk'lının öldürülmesi olayına katıldığı, 

7.10:1985 tarihinde Amasya irinde yakalanan Ab-
dulnahit Balaban'ında Yusuf Karakuş ile birlikte iki 
Iraklı'nm öldürülmesi olayına katıldığı, Kayseri irin
de faaliyet gösteren aynı örgüt içinde afc'Ciif rol ala
rak fiilen çalıştığı, aynı Illdte bulunan Sümer Lise
sinde okuduğu dönemlerde öğrencileri örgütsel faa
liyetlerde eğittiği, 

9.10.1985 tarihinde Amasya ll'inde yakalanan 
Ayhan Aktooy ise, yasadışı faaliyet gösteren THKP-
C/Acİlciler örgütü içinde Yusuf Karakuş ve Abdul-
nahit Balaban ile birlikte Kayseri Fevzi Çakmak 
'Poli's Karakolunu bombalayıp kurşunladıkîarı, 1979 
yılında yakalandığı, ancak bu- suçu Burhanettin Do-. 
ğan isimli örgüt üyesinin üstlenmesi üzerine ceza 
almadığı, . 

Anlaşılmıştır. 
Yusuf Karakuş, Abdulnf hiît Balaban ve Ayhan 

Aksoy mahkemeye sevkedilmeden önce, Yenimahal
le Hükümet Tabilbliğine gönderilmişler; bu tabiplik
çe düzenlenen 30.10.1985 gün ve 1518 sayılı rapor
dan, vücutlarının herhangi bir yerinde darp, cebir, 
yara ve 'bere asarının olmadığı anlaşılmıştır.' 

Adı geçenler 30J10;.1985 tarihinde çıkarıldıkları 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklanmış
lardır. 

Cevap 2. Yukarıda da değinildiği gibi, söz ko
nusu kişiler hakkında Yenimahalle Hükümet Tabip
liği tarafından düzenlenen 30.10.1985 tarihli raporda 
darp ve cebir asarına rastlanmadığı, belirtilmiştir. 

Cevap 3, Yusuf Kaj-akuş, Abdulnalb.it Balalban 
ve Ayhan Aksoy, 1979 yılı içerisinde Kayseri İlinde 
iki Iraklının öldürülmesi olayına katılmak, Fevzi 
Çakmak Polis Karakolunun bombalanması ve kur
şunlanması, oto gaspı ve THK'P-C/Acilciler adlı ya
sadışı örgütün üst düzey elemanı olarak eylemlerde 
bulunmak ve adlî mercileri yanıltmak suçlarından do
layı haklarında adlî işlem yapılmış ve Ankara Dev
let Güvenlik Mahkemesince tutuklanmışlardır. 

Cevap 4. 'Sanıklardan Yusuf Karakuş, 3.10.1985 
tarihinde, 'Kayseri lirinde Abdulnahit Balaî&n 7.10. 
1985 tarihinde, Amasya İlinde Ayhan Aksoy ise 
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9.10.1985 tarihinde Ankara İlinde yakalanmış ve her 
üç sanık da 30.10./1985 tarihinde anılan mahkemece 
tutuklanmışlardır. 

Bilgilerinize a r z ederim. 
Yıldırım AkbuluH 
İçişleri Bakanı 

4. ı— Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
Ankara Devlet [Güvenlik 'Mahkemesinde \görevli bir 
savcı yardımcısının \bazı vatandaşlara işkence yap
tığı iddiasına ilişkin sorusu {ve [Millî Savunma Bakanı 
Zeki lYavuztürk'ün yazılı Icevabı [(7/791) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Millî Savunma 

Bakanı Zeki YaVuztürk tarafından yazık olarak ya
nıtlanmasına aracılığınızı istirham ederim. 

Halil İbrahim Şahin 
iDenizli 

.-21 Kasım 1985 tarihli sanıklar Dr. Salih Bora 
Mutlu, Yüksel Durmuş vekilleri Avukat Olcay Mis 
tarafından Adalet Bakanlığına yazılar 11 Kasım 1985 
ve 12 Kasım 1985 tarihlerini kapsayan şikâyet dilek
çeleri ekli dilekçe Sayın Bakanlığınıza gönderilmiş
tir. İçeriği yasa dışı TKP örgütüne üye olmak suçun
dan haklarında DGM Savcılığınca hazırlık soruştur
ması yapılan Salih B'ora Mutlu ve Yüksel Durmuş'un 
ve ayrıca Abdulnahit Balalan, Yusuf Karakuş, Ay
han Aksoy'un DGM Savcı Yardımcısı Hâkim Yüz
başı Ülkü Coşkun'un zanlıları dövdüğü, hakaret et
tiği, emniyete geri gönderip tekrar işkence yaptır
dığı hususlarını içermektedir. Bu nedenle : 

1. Devlet Güvenlik Mahkemesi SaVcı yardım
cılarının sicil ve disiplin kovuşturması işlemleri 357 
sayılı Yasaya göre Bakanlığınızı ilgilendirdiğinden in
tikal eden dilekçe gereğince DGM Savcısı hakkında 
ne gibi işlemler yapılmıştır? 

2. İşkenceye tabi tutulan vatandaşların suçları 
nedir? Savcı halen görevinde midir? 

T. C. 
Milî Savunma 'Bakanlığı 26.12.1985 

Ad. : 19815/3219£ 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(İLGİ : 11.T2.1985 gün ve Kanunlar ve Karar

lar Dairesi Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Mü-
• dürlüğü 7/791 -4965/18955 sayılı yazınız. 

1. Denizli Milletvekili Sayın Halil İbrahim Şa
hin tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 

, önergesi üzerine gerekli inceleme yapılmıştır. 
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2. önergede sözkonusu edilen Hâkim Yüzbaşı 
ÜîlkÜ Goşkun'un sanıkları dövdüğü ve işkence yap
tırdığı iddialarına ilişkin olarak Bakanlığa yapılan 
şikâyet üzerine, iddiaların bir müfettiş marifetiyle 
incelenmesi uygun görülmüştür. 

3. 2845 Sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Ka
nunun 34 üncü maddesinde bu mahkemelerde görev
li askerî hâkimlerin görevle ilgili suçlarının soruştur
ma ve kovuşturulmasında kendi özel kanunlarının 
uygulanacağı belirtilmekle 'beraber soruşturmanın 
Adalet Bakanlığı Müfettişi marifetiyle yapılarak so
rutturma evrakının Millî Savunma Bakanlığına gön
derileceği ayrıca öngörülmüştür. 

4. IBu nedenle, iddiaların Adalet Bakanlığı Mü
fettişi tarafından incelenmesi için soruşturma izni 
verilerek, evrak Adalet Bakanlığına intikal ettirilmiş
tir. 

5. Adalet müfettişi tarafından yapılacak soruş
turma sonucu düzenlenecek müfettiş raporu Bakan
lığımıza iletildiğinde gerekli işlem yapılacaktır. 

6. Adıgeçen saVcı yardımcısı halen görevini sür
dürmektedir. 

7. Kendilerine işkence yapıldığı iddia edilen sa
nıklar yasadışı Türkîye Komünist Partisi (TKP) ör
gütüne ü>ye olmakla suçlanmaktadırlar. 

Bilgilerine arz ederim. 
Zeki Yavuztürk 

Millî Savunma Bakanı 

5. >— {Adana 'Milletvekili Cüneyt Canver'in, bazı 
ilçelerin belediye başkanlarına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı ^Yıldırım [Akbulut'un yazılı cevabı (71792) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Yıldırım 

Aklbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla talep ©defim. 6.12Jİ985 

Cüneyt Can ver 
Adana 

Afyon İli, Sincanlı İlçesi, Tınaztepe Kasabası Be
lediye Başkanlığına seçilen Yûsuf Karakol'un, Afyon 
Ağır Ceza Mahkemesinin 1983/64 esas sayılı dos
yası ile mahkûm edildiğinden, seçilme yeterliğini kay-
Ibetmiş'tir. Anılan mahkûmiyeti, Yargıtay 4 üncü Ce
za Dairesinin (23.12J1983 gün ve 64-116 sayılı ka
rarı) kesinleştirme tarihi 18.4.1985'tir. Buna göre : 

1. Bakanlığınızca, anılan Belediye Başkanını gö
revden almak üzere ne gibi işlemler yapılmıştır? 
Sonuçlarını açıklar mısınız? 

2. Aynı şekilde hakkında kesinleşmiş mahkûmi
yet kararı bulunan Ordu İlimizin Aybastı Belediye 
Başkanı hakkında bugüne kadar herhangi 'bir işlem 
yapılmış mıdır? Açıklar mısınız? 

3. Yine, Adana İlimizin Tüfanbeyli İlçesi Bele
diye Başkanı hakkındaki Bakanlığınız bünyesindeki 
'Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün 19.8.1985 gün 
ve 521-85-01-63/2I5729 sayılı Adana Valiliğine gön
derilen soruşturma emrinin sonucunu açıklar mısı
nız? 

4. Sözü edilen bu belediyelerin mensubu bulun
duğunuz Anavatan Partisi başkanları olduğu için ka
muoyunda «Korunduğu» izlenimi mevcuttur. Bu tür 
kuşkuları silebilecek önlemler alınmış ve gerekli ka
nunî işlemler tamamlanmış mıdır? Açıklar mısınız? 

T. C. 
İçişleri 'Bakanlığı ' 6.1.1986 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK. ARGE 571 (85) 9006 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
IÎUÖİ : TBMM Başkanlığının 11.12.1985 gün ve 

(Kanunlar, Kararlar ve Daire Başkanlığı 7/792-4969/ 
18962 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan, bazı ilçelerin belediye başkanlarnıa ilişkin ya
zılı soru önergesine verilen cevâbın bir sureti ilişik
te sunulmuştur. 

'Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım AkbulUt 

İçişleri Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 6.1J1986 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
'Şb. Md. : APK. ARGE. 571 (85) 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Cüneyt Canver Adana Milletvekili 
Bazı ilçelerin belediye başkanlarına ilişkin yazılı 

soru önergenizde yer alan konular Bakanlığımca in
celettirilmiştir. 

il, Afyon İli Sincanlı İlçesi, Tınaztepe Belediye 
'Başkam Yusuf Karakol hakkında 1580 sayılı Kanu
nun 91 inci maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere 
13.12.1985 gün ve 28789 sayılı yazımızla konu Da-
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nıştay Başkanlığına iletilmiş, bıla'here adı geçenin 
lîadei Muhakeme talebine ilişkin olarak Afyon Ağır 
Ceza MaMcemesinin 13.12.1985 tarih ve 198'5/184 
sayılı kararı ile dana önce verilen hapis cezası uy
gulanması işleminin 6.3.1986 tarihinde yapılacak du
ruşuna neticesine kadar ertelenmesinin kararlaştırıl
dığı Afyon Valiliğinden alınan 20J12.1985 gün vt 
1229 sa'yılı yazıdan anlaşılmıştır. Söz konusu yazı 
ve dkleri 20.12.T985 gün ve 28887 sayılı yazımızla 
»Danıştay Başkanlığına gönderikniştir. ^ 

2. Ordu îli A'yibastı Belediye Başkanı Salih Ya
man hakkında verilen mahkûmiyet kararının kesin-
leş'ip 'kesinleşmediği l18.ıl2.'198'5 gün ve 28821 sayılı 
telsiz yazımızla Ordu Valiliğinden sorulmuş olup Or
du Valiliğinden alınan 18,12.1985 gün ve 3090 sayılı 
ceva'bî ıtel yazıda heriüz kesinleşmddiği ve dosyanın 
Yargı'tayda olduğu Mldirllın iştir. Bu balkımdan 1580 
sayılı Kanunun 91 inci maddesi hükmü gereğince 
'başkanlıktan düşürtülme işlemi yapılamamaktadır. 

Ayrıca stöz konusu kişinin 20.6.1984 tarihinden iti-
Ibaren görevini terk edip geriye dÖnmemiesi sdbdbiyle 
Belediye 'Başkanlığının boşalmış sayılıp (sayılamayacağı 

'hususunda Danıştay Başkanlığından istişarî görüş 
istenilmiş olup, Danıştay Birinci Dairesinin 18.11.1985 
gün ve B: 1985/261, K: - İ985/266 sayılı kararı ile 
«Aylbastı Belediye Başkanlığı Makamının boşalmış 
sayılmasına hukuken imkan bulunmadığı» şeklinde 
mütalaa verilmiştir. 

3. Adana tli Tuifanlbeyli Belediye Başkanı hak
kındaki 19.8.1985 gün ve 25729 sayılı yazımız üze
rine Adana Valiliğince gerekli inceleme yapılmış ve bı
la'here 17.12.1985 gün ve 2172 sayılı tel ve 17.12.1985 
gün ve 2171 sayılı yazılan ile konuların incelenmesi 
için Bakanlığunuzdan müfettiş talep ddiimiştir. 

Müfettiş görevlendirllme'sine ilişkin, 24.12.1985 
gün ve 29022 sayılı onay Bakanlığımız Teftiş Kuru
lu Başkanlığına gonder'ilımiş'tir. 

4. Yukarıda maddeler halinde açıklandığı üze
re belediye başkanlarının bağlı oldukları parti ayı
rımı yapılmaksızın Bakanlığımıza verilen görev ve 
yetkiler yerine getirilmektedir. 

Bingilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Aklbulut 

İçişleri Bakanı 
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VII. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, 

1. — Samsun Milletvekili Gülami Erdoğan'ın I 
vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ta-
ziyet telgrafı. I 

Ankara Çankaya 16 25 12 10 15 - 82821 
Sayın Necmettin KARADUMAN 
TBMM Başkanı 
ANKARA 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli mensup
larından Samsun Milletvekili Gülami Erdoğan'ın ve
fatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Tan
rıdan rahmet diler, şahsınızda sayın üyelerinize tazi-
yetlerimi sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

2. — 1986 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü münasebetiyle Türk 
Silahlı Kuvvetlerine takdir, güven ve inanç duygula
rını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisine, Genel
kurmay Başkam Orgeneral Necdet Üruğ'un şükran
larını arz eden mesajı. j 

NOT : 

Gündemin 2 nci sayfasının 2 nci sütun alttan 2 nci 
satırındaki (Başbakandan yazılı soru önergesi) ifadesi 
Başbakandan sözlü soru önergesi olarak değiştirilmiş
tir. 

TEMENNİ VE TAZİYETLER 

T. C. 
Genelkurmay Başkanlığı 24 Aralık 1985 

A N K A R A 
Gensek : 5020 - 22 - 85/ÖZ. KLM. 

Konu : T.S.K. Hakkındaki önerge. 

Türrkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ANKARA 

ilgi : T. B. M. M. Başkanlığı Gensek'liği Kan. 
Kar. D. Başkanlığının 17 Aralık 1985 tarih ve 5003 -
19243 sayılı yazıları. 

1986 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi
nin görüşülmesi ve kabulü vesilesi ile, iradei millî-
yenin yegâne tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında izhar buyu-
rulan takdir, güven ve inanç duyguları için şahsım 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına zatıalilerinin şahıs
larında yüce Meclisimize derin şükranlarımızı, say
gılarımla arz ederim. 

Necdet Üruğ 
Orgeneral 

Genelkurmay Başkanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

7 g 1 . 1986 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA-

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi (10/9) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gö'kgün'ün, 
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - incirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

3. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş-' 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

6. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

9. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

10. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
B Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları

mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkim Dışişleri 
Balkanından sözlü soru önergesü (6/424) . 

12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri iSağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

13. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve banıkerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

14. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkim Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

17. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetinin, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) * 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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18. .— Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs- I 
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

19. — Hatay Milletvekili Abdurrahımıan Demirtaş' ] 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana- I 
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

20. — Aydın Milletvekilli Ertuğrul Gökgün'ün, 'be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

21. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen 
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye, mecbur bı 
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka J 
modan sözlü soru önergesi (6/477) 

23. —• Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerges 
(6/478) 

24. — Çorum 'Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas tündeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından söz 
lü soru önergesi (6/479) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze 
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi (6/480) 

26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sûru 
önergesi (6/486) 

.27. — Hatay (Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun. Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

28. — Hatay 'Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğju'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür 
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
«özlü soru önergesi (6/489) 

29. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) | 

30. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) • 

31. — Konya Milletvekili Salim Brel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun4 enflasyonun durdurulamayiş nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

33. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

35. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer KarakoflumdaM bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirimin yaptığı açıklamaya iliş
kin içişleri Bakamımdan sözlü soru önergesi (6/501) 

36. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyömetilm Kamumu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlindeki camilerin temizlik sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (6/543) 
(1) 

38. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

39. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport-verilmemesi-
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

40. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzer* 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddi
asına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (6/544) 
(D 
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41. — Edirne Milletvekilli Seyit Hüsamettin Ko-
nuksever'in, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

42. — Diyarbakır 'Miİletvelk'üi Kadir Narin'in, Ta
rım - iş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Arastama Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü 'iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/524) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yurt dışında teşkilatı bulunan bakanlıklara ve 
görevli personele ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (6/545) (1) 

44. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığıma ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

, 45. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

47. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi soranlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

48. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa iline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

49. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa ili köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

50. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa iline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

51. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) . 

52. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

53. — Hatay Milletvekili Abdurahman Demir-
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ye Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 

54. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve iskân Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/538) 

55. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

56. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı 
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

7. 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 386) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

2. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin 
(G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 
Raporu (1/710) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1985) 

3. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/730) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) 

4. — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (1/522) (S. Sayısı : 3<89) (Dağıtma 
tarihi : 25.12.1985) 

5. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtana tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 



6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

4 — 

7. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
DeğişHirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 386 
1 7 . 7 . 1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1 /724) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 13 . 11 . 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
181101-11269105522 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uya
rınca ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Sosyal Sigortalar Kurumu 506 sayılı Kanun hükümlerine göre, bir hizmet aktine istinaden bir veya bir kaç 
işveren yanında çalışanlara uzun ve kısa vadeli sosyal sigorta hizmeti sağlamaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık ve gelir almakta olanlara Bakanlar Kurulu Kararı ile avans olarak 
yapılmakta olan ödemeler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 6.5.1981 tarihli ve 2422 saydı Kanunla 
yapılan değişiklik ile «Sosyal Yardım Zammı» olarak düzenlenmiştir. 

2422 sayılı Kanun ile 2.500 TL. olarak tespit edilen Sosyal Yardım Zammı daha sonra 28.1.1983 tarihli ve 
2795 sayılı Kanunla 5.000 TL. ya yükseltilmiştir. 

Ayrıca, 2795 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile, 5.000 TL. olarak tespit edilen Sosyal Yardım Zammı
nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre tespit edilen Sosyal Yardım Zammında yapılan artış 
oranında artırılması hükme bağlanmıştır. 

Bu hükme istinaden, Sosyal Sigortalar Kurumunca, emekli, dul ve yetimlere ödenen Sosyal Yardım 
Zammı; 

1 Ocak 1984 tarihinde 6 250 TL. 
1 Temmuz 1984 tarihinde 7 915 TL. 
1 Ocak 1985 tarihinde 10 418 TL. 
1 Temmuz 1985 tarihinde 12 919 TL. 

olarak ödenmiştir. 
5434 sayılı Kanuna göre T. C. Emekli Sandığınca emekli, dul ve yetimlere ödenen Sosyal Yardım Zammı, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden tespit edilmektedir. 
Buna karşılık, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen Sosyal Yardım Zammının, T, C. Emekli Sandığınca 

ödenen Sosyal Yardım Zammına yapılacak artışa nispî bağlantısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık ve ge-
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lir alanların mağduriyetine sebebiyet verdiği gibi sosyal güvenlik kuruluşları arasında norm ve standart bera
berliğinin sağlanmasına da imkân vermemektedir. 

Ayrıca, nispî artışlar sonucu tespit edilen kusurlu rakamlar, muhasebelerde ve banka işlemlerinde bürok
rasiyi artırdığı gibi sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki hesaplaşmalarda da sorunlar çıkarmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun malî imkânları ve aktüeryal dengesi içinde, Devlet Memurları ve T. C. 
Emekli Sandığı mevzuaüna paralel olarak ve ayrıca bu konuda doğan bürokratik işlemleri asgariye indirmek 
üzere Sosyal Yardım Zammının tespit yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi öngörülmektedir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/724 
Karar No. : 3 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 14.11.1985 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» Komis
yonumuzun 28.11.1985 tarihli 6 ncı Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenen Kanun Hükmünde Kararnamenin başlığı ile yürürlük ve yü
rütme maddelerinde gerekli redaksiyon yapılarak 1 inci maddesi ve tümü Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Üye 
A. Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Üye 
M. Sedat Turan 

Kayseri 

Üye 
Vehbi Batuman 

Adana 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
A. Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

Gaziantep 

Üye 
îdris Gürpınar 

Muğla 

Üye 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

Kâtip 
Hamdi özsoy 

Afyon 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

• Kayseri 

Üye 
F. Şakir öğünç 

İstanbul 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

Üye 
İmren Aykut 

istanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 386) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

17.7.1964 Tarihi] ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bir Maddesmin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname 

17.7.1964 tarihlî ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun bir maddesinde değişiktik yapılması; 
2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 16.10.1985 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa 6.5.1981 taribii 2422 sayılı Kanunla eklenen 
ve 28.1.1983 tarihli, 2795 sayılı Kanunla değiştirilen 
Bk 5 inci madderikı (a) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«a) 506 sayılı Kanun file ek ve değişikliklerine 
göre iş kazaları ile meslek hastalıkları, malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar 
ile 991 sayiü Kanunla Kuruma devredilen sandıklar 
mevzuatına göre aylık alanlara her ay sosyal yardım 
zammı olarak 12 919 lira ödenir, 

Sosyal yardım zammı miktarı Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca artırılabilir. 

Bu ödemeler, Kurumdan gelir veya aylık ödemesi
ne imkân veren dosyalar esas alınarak yapılır.» 

SAĞLIK VE S0«3YAt İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

17.7.1964 Tarihli ve 506 Saydı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenan 
1 indi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 386) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

1 (Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Ettiği Metin) 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. Özal 
Devlet Bak. - (Başbakan Yrd. 

t K. Erdem 
Devlet Bakanı 

K. Oksay 

Devlet »Bakanı 
A. Af. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam 
T, Titiz 

IDevlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı 
M, N, Eldem 

Milî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K- Alptemoçin 

Milî Eğitim Gendik ve Spor Bakanı 
Af. Emiroğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
t S. Giray 

Sağhk ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Af. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
Vfi Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişlerd Bakam 
ff, H. Doğan 

Çalışıma ye Sosyal Gülvenlilk Bak. 
M., Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Kültün ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 386) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 387 
9 . 7 . 1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 11 inci Maddesinin (G) Bendinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis

yonu Raporu (1 /710) 

TC 
Başbakanlık 21 . 8 . 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : KKGn.Md.18/101-1/267/05079 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgili «9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin (G) Bendi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazete'de yayınlanmış ve Anaya
sanın 91 inci maddesi uyanınca (bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
/ Kaya Erdem 
Başbakan Vekili 

G E R E K Ç E 

9.7.1945 tarih ve 4792 'sayılı Kanunla 'kurulmuş bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Anayasamızın 60 ncı maddesinde tanımlanan sosyal .güvenlik hakkını 'bir hizmet akdine istinaden, bir ve
ya bir kaç işveren yanında çalışan sigortalılar ile hai sahiplerine, emekli, dul ve yetimlere sağlamaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bağlı kuruluşu odan Sosyal Sigortalar Kurumu, 2,5 milyonu aşan 
sigortalı, 1 milyonu aşan emekli, dul, yetime sağladığı sosyal sigorta 'halkları yanında, ülke nüfusunun % 
28'ıine de ayrıca, (sağlık hizmeti vermektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu bu kanunî görevlerini 4792 sayılı Ikuruluş Kanunu hükümlerine göre Genel 
Müdürlük kuruluşu ile Yönetim Kurulunun yetikisi dahilinde gerçekleştirmektedir. 

Yönetim Kurulu, 4792 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre Kurumun en yüksek yönetim ve karar or
ganı olup, Genel Müdürün başkanlığında, iki üye Hükümet temsilcisi 1 üye Bakanlığımız, 1 üye Hazine 
temsilcisi bir üye İşveren, Ibir üye İşçi temsilcisi olmak üzere Ibeş üyeden meydana gelmekte ve ayrıca 
11 inci maddesinde de görev ve yetkileri tadat edilmel tediir. 

4792 sayılı Kanunun 11 linçi maddesinin, 1912 sayüı Kanunun Ek Madde 4 ile değişik (G) fıkrası hük
mü olan «Kurumca 500 000 liradan fazla olmak üzere akdedilecek sözleşmeler veya .•yapılacak işler hak
kında kanar vermek» şartı, 550 milyar TL. yıllık Bütçesi olan Kurum işlerinden süratin sağlanamamaısına 
sebebiyet verdiği gibi, bürokrasinin de artması sonucunu doğurmaktadır. 

Günümüzün ekonomik değerleri karşısında, Genel Müdür dahil, diğer 'taşra ünite amirlerine ve hastane 
başhekimlerine tanınan 500 000 TL. harcama yetkisi, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi sirkülasyonu çok olan 
bir kuruluşa arzu edilen idarî esnekliği sağlayamadığı gibi, merkeze en yakın taşra kuruluşundan, en uzak 
taşra kuruluşuna 'kadar özelikle sağlık tesislerinin, onarım, bakım, giyecek alımı Vb. ufak çapta harcamaları 

http://KKGn.Md.18/
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ve nıalhallî ihalelerinin onaylanması Ankara'da bulunan Genel Müdürlüğe, Yönetim Kuruluna gelmesini mec
bur kılmakta ve mezkûr Kanunda yetlfci devrine dair tair hükmün yer almaması dolayısıyla, alım ve yapım iş
lerinin aksamasına, zaman kaylbına, bürokratik işlemlerin artmasına ve hatta zaman, zaman ihukukî ihtilaf
lara da sesböbiyet vermektedir. 

Hükümet pragraımı çerçevesinde, kamu hizmetini, 'süratli, düzenli, müessir, verimli ve ekonomik şekilde 
yürütmek, Kurum Genel Müdürü ile mahallî idarecilerin yetkilerini artırmak, dolayısıyla bürokrasiyi azalt
mak maksadıyla 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde ihazırlanan 'bu Kanun hükmünde 
kararname tasarısıyla 500 000 liralık limit 10 000 000 liraya çılkarılmakta ve Bakanlar Kurulu bu miktarın 
aırtiirilması hususunda yetlkiıli kılınmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu 5 .. 12 ± 1985 

Esas No. : 1/710 
Karar No± : 4 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça .11.10.1985 tarihinde Komisyonumuzca havale edilen «9.7.1945 tarilMi ve 4792 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin (G) Bendinin Değiştlirilmesline Dair Kanun Hük
münde Kararname» Komisyonumuzun 7 inci Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İle Sosyal Si
gortalar Kurumu temsMerinin d© katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Gerekçesü Komisyonumuzca da benimsenen Kanun Hükmünde Kararnamenin başlığı ile yürürlük ve yü
rütme maddderind© gerekli redaksiyonı yapılarak 1 inci maddesi ve tümü Komisyonumuzca aynen kafbul ediil-
mistir. 

Raporumuz Genel1 Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Üye; 
A. Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Üye, 
Talat Sargın 

Tokat 

' Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
A. Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

Gaziantep 

Üye 
O. Nuri Akyol 

Kocaeli 

Kâtip; 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Üye 
M. Sedat Turan 

Kayseri 

Üye 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 387) 



HÜKÜMETİN TEKLlF ETTİĞİ METİN 

9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin <G) Bendi

nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname 

9.7.1945 tarihi ve 4792 sayılı Sosyal1 Sigortalar 
Kurumu Kanununun 11 linçi raradjdesinıin (G) ben
dinin değiştirilmesi; 2.2.1984 tarihi ve 2977 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Ku
rulunca 0.1985 tarihinde kararlaştınîlirnııştır. 

MADDE 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununum 11 inci maddesinin (G) bendi aşa
ğıdaki sekide değiştirütnüştir. 

«G) Kurumca (10 000 000) İradan fazla olmak 
üzere aktedlecek sözleşmeler veya yapılacak işler 
hususunda karar vermek. {IBalkanJar Kurulu !bu mik
tarı on misline kadar artırmaya yetkilidir)»* 

MADDE 2, — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
yayımı tarihinde yürürlüğe ıgirer3 

MADDE 3. — iBu Kanun Hükmünde Kararna
meyi Bakanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
I K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin (G) Bendi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Karar

namenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 1 indi maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul 
edlilım'iştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürüttür. 

\ 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V» Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M, N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/ S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
S. N. Türel 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

'Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Malîye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

«•» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 387) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 388 
2 , 9 . 1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1 /730) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 11 . 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
181101-1 j269'06210 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun Bjr Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Ga
zetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesine göre ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Esnaf sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanların 1479 sayılı Kanun hükümlerine göre sosyal güvenceleri 
Bağ - Kur Genel Müdürlüğünce sağlanmaktadır. 

Bağ - Kur, esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlara uzun vadeli sigorta kolları olan yaşlılık, malullük 
ve ölüm sigortasını havi sosyal güvenlik hizmeti vermektedir. Bağ - Kur sigortalıları, uzun vadeli sigorta kol
larından geleceklerinin teminat altına alınması bakımından, Kuruma, 1479 saydı Kanunla belirtilen basamak
lar üzerinden aylık sigorta primlerini ödemek mecburiyetindedirler. 

Ülkemiz ekonomisinde geçmişte beliren darboğaza paralel olarak Bağ - Kur sigortalıları da sigorta prim
lerini Kanunun öngördüğü süre içinde ödeyememişler, dolayısıyla 1479 sayılı Kanun hükümlerine göre gecik
me zammı ve faiz uygulamasına duçar kalmışlardır. Bu husus geçim standartları belli ve orta direk olarak ta
nımlanan esnafımıza, sosyal güvenlik olarak ek bir malî yük getirmiştir. 

Prim ödemede, Bağ - Kur sigortalılarına ödeme kolaylığı sağlamak, dolayısıyla, sosyal güvenlik hizmetle
rinin malî kaynağını ihtiva eden prim tahsilatına hız kazandırmak amacıyla, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 14.3.1985 tarih ve 3165 sayılı Kanunla 
eklenen Ek Geçici 19 uncu madde hükmü ile, prim borcu olan sigortalılara bir hak tanınmıştır. 

Madde hükmüne göre 22.3.1985 tarihinden itibaren 22.9.1985 tarihine kadar olan altı aylık süre içinde, 
prim borcunu ödeyen sigortalılara gecikme zammı ve faizden doğan borçlarında iki yıllık erteleme süresi ge
tirilmiştir. Bu uygulama ile 10 milyar TL. sına yakın, birikmiş prim borcunun ödenmesine imkân sağlanmış
tır. 

Ancak, bazı sigortalıların Sigorta Bağ - Kur numaralarının yanlış yazılması, şahıs hesaplarında başlangıçtan 
bu yana meydana gelen aksamalar, diğer taraftan Bağ - Kur Genel Müdürlüğünce düzenlenen prim borcu bildi
rim fişlerinin sigortalıların adreslerinin değişikliği veya yanlışlığı gibi sebeplerle kendilerine ulaşamaması, bu-
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nun yanında borçlu sigortalıların ödemelerini son güne bırakmaları, bir çoklarının mağduriyetlerine sebebiyet 
vermiş olup, bu konuda yeni bir ödeme süresi tanınması konusunda talepleri doğurmuştur. 

Açıklanan gerekçeler muvacehesinde, sigortalıların prim borçlarını ödemelerine kolaylık ve malî imkân 
sağlamak, kendileri hakkında içraî takibattan doğacak bürokratik işlemleri azaltmak amacıyla, 2977 sayılı 
idarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu çerçevesinde, belirtilen amaçla sigorta
lılara yeni bir üç aylık ödeme süresi sağlayan Kanun Hükmünde Kararname hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu madde ile 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 14.3.1985 tarih ve 3165 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici 19 uncu 
maddesi değiştirilmiştir. ' 

Ek Geçici 19 uncu madde de yapılan değişiklik ile, prim gecikme zammı ve faiz borcu bulunan Bağ - Kur 
sigortalılarına Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay 
içinde primlerini ödeme imkânı tanınmıştır. Bu süre içinde primlerini ödeyen borçlu sigortalılar adına tahak
kuk eden gecikme zammı ve faizden doğan borçlarının iki yıl ertelenmesi sağlanmış olacaktır. 

Madde hükmünde, kesenek ve prim borçları icraya intikal etmiş bulunan borçlu sigortalılara da bu hak 
tanınarak, bu kişilerin prim borçlarını icra dairelerine veya Kuruma ödemeleri halinde, gecikme zammı ve 
faizden doğan borçlarının tahsili iki yıl ertelenecektir. 

Diğer taraftan, madde de yer alan bu fıkra ile 14.3.1985 tarih ve 3165 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 
olan 22.3.1985 tarihinden, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihine kadar prim borçlarını ödemiş 
olanlar adına tahakkuk eden gecikme zammı ve faiz alacaklarının tahsilinde 2 yıl erteleme hükmü kapsama 
alınarak doğacak hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmışta*. 

Madde 2. — Yürürlük maddesi, 
Madde 3. — Yürütme maddesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 388) 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyona Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/730 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 22.11.1985 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «2.9.1971 Tarihli ve 1479 Saydı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» Komisyonumuzun 28.11.1985 tarihli 6 ncı Birleşiminde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bağ - Kur temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzda tümü benimsenen Kararname Kanunlaşacağı için başlıkta gerekli değişiklik yapılmıştır. 
Esas itibariyle kabul edilen 1 inci maddenin birinci fıkrasında «TJU Kanun Hükmünde Kararnamenin yü

rürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından» ibaresi yerine, Kararname 21.11.1985 günü Resmî Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe girdiğinden yayımım takip eden aybaşı olarak «1.12.1985 tarihi» prim borçlarım ödeme 
süreleri ile bu şarta bağlı olarak gecikme zammı ve faizin erteleneceği sürelere ilişkin ibareler de bu deği
şikliğe uygun şekilde tarih olarak yazılmıştır. 

Kararnamenin yürürlük ve yürütme maddesinde de gerekli redaksiyon yapılarak tümü Komisyonumuzca 
bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Üye 
A. Şevket Gedik 

- Adama 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Üye 
M. Sedat Turan 

Kayseri 

Üye 
Vehbi Batuman 

Adana 

Başkanvelkili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
A. Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye 
M. Hayri Osmanlıoğtu 

Gaziantep 

Üye 
İdris Gürpınar 

Muğla 

Üye 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

Kâtip 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Üye 
F. Şakir öğünç 

İstanbul 

Üye 
Talat Sargm 

Tokat 

Üye 
İmren Aykut 

İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 388) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2.9.1971 TarihU ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Hükmünde Kararname 

1479 Sayılı Kanuna 14.3.1985 tarihli ve 3165 sa
yılı Kanunla eklenen ek geçici 19 uncu maddenin de
ğiştirilmesi; 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
30.10.1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanuna 14.3.1985 ta
rihli ve 3165 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 19 un
cu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Geçici Madde 19. — Prim, gecikme zammı 
ve faiz borcu bulunan sigortalılar, bu Kanun Hük
münde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden aybaşından itibaren, prim aslını en geç üç ay 
içinde ödemeleri halinde; gecikme zammı ve faiz
den doğan borçları, bu Kanun Hükmünde Kararna
menin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl içinde tah
sil edilmek üzere ertelenir. Emeklilik talebi halinde 
bu miktarlar defaten ödenebilir. 

Kesenek ve prim borçları için cebrî icra yoluna 
müracaat edilen sigortalılar yukarıdaki fıkrada belir
tilen üç aylık süre içinde prim aslını icra dairelerine 
veya Kuruma ödedikleri takdirde, gecikme zammı 
ve faizden doğan borçları, bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl içinde 
tahsil edilmek üzere ertelenir. 

22 Mart 1985 'tarihinden, !bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin yürürlük tarihini takip eden aybaşına ka
dar prim borçlarını ödeyen veya cebrî icra yolu ile 
tahsil edilen sigortalıların, gecikme zammı veya faiz
den doğan borçları için yukardaki fıkra hükümleri 
uygulanır.», 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkmda Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanuna 14.3.1985 ta
rihli ve 3165 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 19 un
cu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Geçici Madde 19. — Prim, gecikme zammı 
ve faiz borcu bulunan sigortalılar, 1.12.1985 tarihin
den itibaren, prim aslım en geç üç ay içinde öde
meleri halinde; gecikme zammı ve faizden doğan borç
ları, 21.11.1985 tarihinden itibaren 2 yıl içinde tah
sil edilmek üzere ertelenir. Emeklilik talebi halinde 
bu miktarlar defaten ödenebilir. 

Kesenek ve prim borçları için cebri icra yoluna 
müracaat edilen sigortalılar yukardaki fıkrada belir
tilen üç aylık süre içinde prim aslını icra dairelerine 
veya Kuruma ödedikleri takdirde, gecikme zammı ve 
faizden doğan'borçları, 21.11.1985 tarihinden itibaren 
2 yıl içinde tahsil edilmek üzere ertelenir. 

22.3.1985 tarihinden 1.12.1985 tarihine kadar prim 
borçlarını ödeyen veya cebri icra yolu ile tahsil edi
len sigortalıların, gecikme zammı veya faizden do
ğan borçları için yukardaki fıkra hükümleri uygula
nır.» 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi (S. Sayısı. : 388) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Barbakan 
T. özal 

Devlet Bakanı V. 
V. Halef oğlu 

Devlet Bakam 
Af. T. Titiz 

MM Savunma Bakam V. 
K. Oksay 

Devlet Bak. - Barbakan Yrd. 
/ Kaya Erdem 

Devlet Bakam 
Af, V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakam 
Y. Akbulut 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

(Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
Af., N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

MM! Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
Af. Emiroğlu S. N. Türel 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Af. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V« Atasoy 

Tarım Orman ve Köylişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çatışma ve Sosyali Güvenlik Bakam 
Af. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H, C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
S, N* Türel 

Kültür ve Turizm Balkanı 
Af. Af. Taşçıoğlu) 

< • > I I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 388) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 389 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Or

man ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1 /522) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 18.6.1984 

Sayı :K.K.T.D. 181101-11231104781 

TÜRKİYE BÜTOK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname» bugünkü İResmî Gszete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca îjir sureti ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAK
KINDA KANUN HÜKMÜMDE KARARNAME 

GENEL GEREKÇE 

•Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlüğü 1937 yılında 3127 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı ola
rak kurulmuştur. Daha sonra 1957 yılında 6967 sayılı Kanunla Tarım, Bakanlığına, 1978 yılında Cumhur
başkanlığı tezkeresi ile 4951 sayılı Kanuna istinaden tekrar Başlbakan'lıiğa bağlanmıştır. Devlet Meteoroloji 
İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifelerine Dair 3T27 sayılı Kanun ile bu Kanunda 4174, 4256, 5827, 
6967 sayılı Kanunlarla değişiklikler yapılnyştır. 

İçinde bulunduğumuz uzay çağında, meteorolojik bilgilerin bilgisayarlarla alınıp verilmesi, atmosferik 
harekeitlerin ve olayların küresel olarak daha iyi izlenebMmıesi için kutupsal yörüngeli ve sabit sunî peykle
rin uzaya fırlatılmaları, iklim değişmelerinin sebeplerinin araştırılması ve daha sıhhatli ve daha uzun vadeli 
hava tahmini için matematiksel modellerin geliştirilmesi gibi meteorolojik hizmet ve faaliyetlerde büyük ge
lişmeler kaydedilmektedir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü görevin 'gereği olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer birçok 
kamu kuruluşları ile sıkı bir işbirliği gerçekleştirmek ve onlara en iyi meteoroloji bilgi desteğini sağlamak 
zorundadır. Yürürlükte olan 3127 sayılı Kanunla bu meteorolojik bilgi desteğinin sağlanmasında büyük so
runlar ortaya çıkmakta ve bu kuruluşlardaki gelişmele re ayak uydurulmaktadır. Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğünün, en son bilimsel ve teknik gelişmeleri izleyebilmesi ileriye dönük hedeflere ulaşılabilmesi, 
dünya standartlarına uygun daha iyi hizmet verilebilmesi ve uluslararası kuruluşlarca yapılması istenen ve 
hergün artan görevleri eksiksiz olarak zamanında yerine getirebilmesi için, teşkilat kanununun yeniden dü-, 
zenlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname, mevcut, birçok aksamaları ortadan kaldırarak Genel Müdür
lüğün çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir seviyeye ulaşmasına imkan sağlayacak, hizmet ve faaliyet
lerin etkinliğini artıracaktır. 
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Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name Tasarısı, 2680 sayılı yetki kanununa dayanılarak çıkarılan 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
uygun olarak hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede Kanun Hükmünde Ka rarnamenin lamacı ve kapsamı belirtilmiştir. Meteorolo
jik hizmetlerin etikill'i, düzenli ve süratli görül edilmesini sağlamak amacı ile Başbakanlığa bağlı olarak kurul
muş olan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merikez Teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname 
ile düzenlenmiştir. 

'Madde 2. — Bu Maddede Genel- Müdürlüğün görevleri •ananasları ile belirtlmektedir. 
"Üllkenin meteorolojik hizmete olan ihtiyacını belirleyerek; meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanın

da yürütülebilmesi için meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, rasatları yaparak değerlendirmek, bü
tün sektörler için hava tahminleri yapmak, meteoroloji ile ilgili konularda etüd ve araştırmalar yapmak, ilgili 
ve bağlı kuruluşların faaliye'tlerkıi gözetmek, tetkik ve teftişe tabi tutmak, denetlemek ve çalışmalarında ko
ordinasyonu sağlamak gibi hususlar esas alınarak Gendi Müdürlüğün görevleri açıklanmıştır. 

Madde 3. — Bu maddede Genel Müdürlük teşkila tının merkez ve taşra teşkilatından meydana geldiği be
lirtilmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede Genel Müdürlük Teşkilatının naniği birimlerden meydana geldiği sayılmıştır. 
'Bunlar; anahizmet birimleri, danışma ve denetim Ib'irimileri ve yardımcı birimlerdir. 
Madde 5. — Bu maddede Genel Müdürün görevleri 'belirtilmiştir. 

Genel Müdür Teşkilatın en üst amiridir ve teşkilat 'hizmetlerini mevzuata, millî güvenlik siyasetine, kal
kınma planlarına, yılık programlara uygun olarak yürütür. Diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu 
sağlar. 

Merikez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini işlemlerini ye hesaplarını denetlemekle görevlidir. 

Madde 6. — Bu maddede Genel Müdür Yardımcılarının görevleri bdlirtilmiş'tir. 
Genel müdür, anaihizmet birimleri ile danışma yar dımcı 'birimlerin yönetim ve koordinasyonunda kendi

sine yardımcı olmak üzere iki Gendi Müdür Yardımcısı görevlendirebilir. 
Madde 7. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez kuruluşu içindeki Ananizmet Birim

leri bu maddede sayılmıştır. 
'BunHiaT; Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı ile Ziraî Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkan

lığıdır. 
Madde 8. — Bu madde Hava Tahminleri Dairesi başkanlığının görevlerini belirtmektedir. 
Yerli ve Yabancı meteoroloji istasyonlarından alacağı rasatlara, göre hava hadiselerini tahmin etmek, 

yayınlamak ve Silaihlı Kuvvetler ile sivil sektörün ihtiyaç duyacağı meteorolojik desteği sağlamak bu Daire 
Başkanlığının görevidir. 

Madde 9. — Bu madde Ziraî Meteoroloji ve iklim Rasatları Dairesi Başkanlığının görevlerini belirtmek
tedir. 

Klimatoloji, Hidrometeoroloji ve Ziraî Meteoroloji istasyonlarının standartlara uygun olarak açılması ve 
rasatların doğru yapılması, analiz ve değerlendirilmesi 'bu Daire Başkanlığının görevidir. 

Madde 10. — Bu maddede danışma ve denetim (birimleri sayılmıştır. 
Bunlar Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği ve Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıdır. 
Madde İl. — Bu Maddede Teftiş Kurulu'nun görevleri ıbelirtlmiş. Teftiş Kurulunun kuruluşu ile ça

lışma usul ve esaslarının tüzükle düzenleneceği belirt''mistir. 
Madde Î2. — 'Bu maddede Hukuk Müşavürliğinin görevleri belirtilmektedir. 
Bunlar; Genel Müdürlüğü ilgilendiren hukukî konulanda görüş bildirmek, Genel MÜkJürlüğün menfaat

lerini koruyucu hukukî tedbirleri aümak, adlî ve idarî davalarda Genıel Müdürlüğü temsil etmek ve kanun, 
tüzük ve yönetmelik .tasarıları hakkında görüş, bildirmekdıir. 

Madde 13. — Bu madde Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevlerini !belirtm«ktedir. 
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Meteorolojik verilerin toplanması, kontrolü; işlenmesi, yurt içi ve yurt dışına gönıderimesıi, anşiivlenmc-
si 'ile meteorolojik etüt ve araştırmalar yapmak, yayınlamak bu Daire Başkanlığının görevidir. 

Madde 14. — Bu maddede yardımcı birimler sayılmıştır. 
Bunlar; Personel Dairesi Başkanlığı, İdarî ve Malîî'şler Dairesi Başkanlığı ve Savunma Uzmanlığıdır. 
Madde 15. — Bu maddede Personel Dairesi Başkan! iğinin görevleri belktillmdktedir. 
Bunlar; Genel Müdürlüğüm insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar, atama, özlük 

ve emekMiklerjyle igilli işler, eğitim planianna hazırlamak, hizmöt önctesi ve hizmet içi eğüitim prograrniarını 
düzenlemek ve yapmaktırs 

Madde 16. — Bu maddede İdarî ve Mailî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri beirtitaefctedir. 
Bunlar; Genel Müdürlüğün ihtiyacı için gerekli araç ve malzemenin temimi ile ig&k' ihüzmetler, bina ve 

arazinin kiralanması, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım ve onanm bizmetteri, bütçeyi hazırlamak ve uy
gulamasını izlemek ve Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmaktır. . 

Madde 17. — Bu maddede Savunma Uzmanlığının özel Kanunla ve düğer kanunlarda gösterilen görev
leri yapacağı belirtilmektedir. 

Madde 18. — Bu maddede Genel Müdürlüğe verilen görevlerin yerinde yapılabilmesinin sağlanması ama
cıyla taşra teşkilatının kurulması konusunda verilen yetki ile ilgili büküm ıbulunmakltadir. 

Madde 19. — Bu maddede yöneticilerin sorumluluğu belirtiimeıkltedir, 
Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hiz

met veya görevleri Gendi (Müdürlüğün emir ve direktifleri yönünde, mevzuata ve programlaıra uygun ola
rak düzenlemek ve yürütmekten üst yöneticiye karşı sorumludurlar., 

Madde 20. - r Bu maddede Genel Müdürlüğün ana'ıizmet ve görevleriyle ilgili .konularda diğer kuruluş
larla koordinasyonu sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olduğu belirtilmektedir. 

Madde 21. — Bu maddede Genel Müdürlüğün hizmet alanına giren konularda mahaiî idarelerle koor
dinasyonu sağlamaktan sorumlu olduğu belirtilmektedir. 

Madde 22. — Bu maddede Genel Müdürlüğün tü :ük, yönetmelik, tebliğ ve genelge 'düzenleme görfev ve 
yetkisi belirtilmektedir. 

Madde 23. — Bu maddede Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticilerinin yetilerinden bir 
kısmını astlarına devreddbiecefclerine dair hüküm bulunmaktadır. 

Madde 24. — Bu maddede Genel Müdürlüğün hizmet alanına giren kurullarda ilgili kuruluşlarla danış
ma ve işbirliği ve koordinasyonu sağlayacağı, ilgili ku'uluslarla bu.işlerin nasıl yürültüleceği hususlarının yö
netmeliklerle düzenleneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 25, — Bu maddede Silahlı Kuvvetlere destek sağlamada uyulacak esasların bir yönetmelikle dü
zenleneceği bd'irtillmiştir. 

Madde 26. — (Bu maddede Genel; Müdürlük ile çejitli kamu kuruluşları arasındaki ilişiklilerin iyi bir şe
kilde yürütülmesi ve Genel Müdürlüğün bu kuruluş'arın çeşM imkânlarından faydalanmasını; sağlayacak 
hususliarın yöndfcmeJıikfe düzenleneceği öngörülmektedir. 

Madde 27. — Bu maddede gerekli hallerde özel ve kamu kuruluşlarının hangi şartlar altında istasyon 
açarak rasat yapabilecekleri 'belirlenmiştir. 

Madde 28. — Bu madde ile Devlet Radyo ve Te'evizyon yayınlarında meteorolojik bilgilerin yayınlan
ması için muayyen saatlerin ayrılacağı belirtilmiştir. 

Madde 29. — Bu madde ile ziraat, orman ve benzeri meslek liseleri, çeşitli kuruluşlara bazı meteorolo
jik rasatların yaptırılması ve bu rasatların Genel Müdürlüğe gönderiıtaıesi konusunda mecburiyet getirilmek
tedir. 

Madde 30. — Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün meteoroloji istesyonliarınm önernl bir kramı ka
mu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyette bulunmafcitadır. Bu birimlerde sadece bu işde ıgörevli memur 
kullanılması devlete büyük malî külfet yüklemektedir. Bu madde ile bünyesinde istasyon açılan kurum per
sonelinin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak bir ek ücretle çalıştırılması ve bu yolla tasarruf sağlanması 
^görülmektedir,! 
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Maddenin İkinci Merasında Devlet Meteoroloji îş terli Genel Müdürlüğünde belirli görevde çalışanları: hiz

metin gereği olarak vardiya halüade sürekli olarak çalışmaları hükme (bağlanmaktadır* 
Madde 31. — IBu maddede atama ve nakillerde ilgililerde aranacak nitelikler belirlenmiş'tir. 
Madde 32. — Bu maddede kadroların tespit, ihdas kullanımı ve iptallii ile kadrolara ait diğer hususlara 

daiir hüküm bulunmaktadır. 
Madde 33. — Bu maddede yürürlükten kaldnnilian 'hükümler bulunmaktadır. 
Geçici Madde 1,: — Geneli Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamamie hükümlerine gö

re yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımın» devanı olunacağı hükme bağlanmaktadır. 

Geçad Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ille yapılan düzenleme sebebi ile kadro ve görev 
unvanları değişmeyenlerin yenli kadrolarına atanmış sayılayacaği',, 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırnan1 arın durumlarınla Uygun işlerde görevlendirileceği ve 
eski kadrolarına aliıt ayliık, ek gösterge ve her türlü haklarının şahıslarına bağlı olarak saklı tutulacağı, 

Hükme bağlanmıştır. 
Geçidi Madde 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak 

tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Genel Müdürlük faaEyetlerinin aksamadan yürütülmesini 
sağlamak için bu madde düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 4. — Genel Müdürlük Taşra Teşkilatının bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına 
göre yeniden düzenleninceye kadar taşra teşkilatını düzenleyen mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararname
ye aykırı olmayan hükümlerimin uygulanacağı bu madle ile düzenlenmiştir. 

Genel Müdürlük fcadrolaranı en geç altı ay içinde ıbu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale ge
tirir. 

Geçici Madde 5. — Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü daiirnî surette diğer ülkelerle meteorolojik 
'bilgi alışverişi yapmak zorundadır. Bu sebepten diğer üllkelerin kullandığı alet ve cihazları kullanmak ve çağ
daş meteoroloji standartlarına uymak mecburiyeti vardır. Bu sebeple 'bir çok alet ve cihazlar ithal edilmek
tedir. İthal edilen Meteorolojik-.alet, bilgisayar aletleri ile Telekomünikasyon cihazların vergi resim ve harç
lardan muaf tutulması esas alınmıştır. 

Bu madde ile Genel Müdürlüğe tanınmış olan ithali muafiyeti ile ilgili hakların sürekliliğini sağlamak 
amaç edinilmiştir. 

Geçici Madde 6. — Bu geçici maddeyle bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre düzenleme yapılıncaya 
kadar Genel Müdürlük merkez teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevlerin da
ha önce bu görevleri yapmakta olan 'birimler tarafından yapılmaya devam olunacağı hususu hükme bağ
lanmaktadır. 

Madde 34. — Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 35. — Bu madde yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLÜJET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

228 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname 13.11.1985 - 20.11.1985 ve 27.11.1985 tarihlerinde Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci ile 
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Kararnamenin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilerek, Komisyonu
muzca yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

Kararnamenin başlığı, Kararnamenin kanunlaşacaîı ve yapılan değişiklikler nedeniyle Komisyonumuzca 
yeniden düzenlenmiştir. 

«Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerinin Yeniden Düzenlenmesi 
17.6.1982 Tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarafk, Bakanlar Kurulunun 8.6.1984 tari
hinde kararlaştırılmıştır» ibaresi metinden çıkartılmış'ir. 

1. 1 inci Maddedeki «Hükmünde Kararnamenin» ibaresi Kanuni Hükmünde Kararnamenin yasalaşacağı 
nedeniyle maddeden çıkartılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

2. İkinci maddenin «c» bendindeki «Askerî ve si/il» ibaresini açıklığa kavuşturmak amacı ile «askerî 
ve sivil» i'baresine «deniz, hava» ibaresi eklenmek suretiyle «e» bendi yeniden düzenlenerek madde bu de
ğişikliği ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. " 

3. Üçüncü maddenin ikinci satırındaki «teşkilatı» ibareleri cümle düzeni" nedeniyle maddeden çıkartıl
mış ve madde bu şekli ile Komisyonumuzca ka'bul edilmiştir. 

4. 228 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4, 5, 6, 7 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen ka'bul 
edilmiştir. 

5. 8 inci maddenin «a» 'bendindeki «hadiseleri» ibaresi «olayları» şeklinde değiştirilerek Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

6. 228 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 ve 10 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

7. 11 inci madde 'redaksiyona tabi tutularak Komisyonumuzca ka'bul edilmiştir. 
8. 228 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş

tir. 
9. 13 üncü maddenin «a» bendindeki «M'Mî ve M lıletlerarası» ibareleri, cümleye açıklık getirmek amacı 

üle «yurt içi ve yurt dışı» olarak değiştirilmiş ve madde bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
10. 228 sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin i 4 ve 15 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen ka

bul edilmiştir. 
11. 16 nci maddenin «b» bendinin anlamına açıklfk getirmek amacı ile «ihtiyaç duyulan bina» ibaresi

nin sonuna, «arsa» ibaresi konulmak suretiyle madde bu değişikliği ile kabul edilmiştir. 
12. 228 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri Komisyo

numuzca aynen kabul edilmiştir. 
13. 24 üncü maddenin 4 üncü fıkrasındaki «sosyal» ibaresine «tesis ve» ibaresi eklenmek suretiyle 

madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
14. 228 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25, 26, 27 ve 28 inci maddeleri Komisyonumuzca ay

nen kabul edilmiştir. 
15. Devlet Meteoroloji İşleri/ Genel Müdürlüğü teşkilatında daha bilinçli eleman istihdam etmek amacı 

•ile, 29 uncu maddenin 1 inci satırındaki «Tarım, orman» ibaresinin sonuna «la ilgili fakülte, yüksekokul ve» 
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ibaresi getirilmiş, «ve 'benzerî» ibaresi «radde metinden çıkartılmış, maddenin 1 ve 3 üncü satırılarjndafcli «fe-
noloji» 'kelimeleri «fonolojik» 2 ve 4 üncü satıriardaki «müşahade» ibareleri «gözlem» 3 üncü satırındaki 
«müesseselerin» 'ibaresi de «kuruluşların» şefcMnıde, maddeye açıklık getirmek üzere değiştirilmiş ve madde son 
şefclii ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

16. 228 sayılı Kanun Hükmünde •Kararnamenin 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiş
tir. 

17. 31 inci maddenin 1 inci fıkrası yeniden dlüzen'enerek madde 'bu yeni şekli 'ile Komisyonumuzca ka
bili ©dikmiştir. 

18. 228 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 ve 33 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

19. Geçici 1 inci maddenin T ve 5 inci satırındaki «Hükmünde Kararname Ve Hükmünde Kararnamemin» 
ibareleri 228 sayılı Kararnamenin kanunlaşacağı gerekçesiyle madde metninden çıkartılmak suretiyle Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

20. Geçici 2 nci maddenin 1 inci satırındaki «Hükmünde Kararname» i'bares'i Kararnamenlin kanunlaşa
cağı gerekçesiyle madde metninden çıkartılmış ye «Bu Kanun» ibaresine «la» eki getirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

21. Geçici Madde 3 deki «Hükmünde Kararnamenin» ve «Hükmünde Kararnameye» 'ibareleri Karama-
men'in kanunlaşacağı gerekçesiyle madde metninden çı'cartıtmış ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

22. Geçici Madde 4'deki «Hükmünde Kararnamenin» ve «Hükmünde Kararnameye» ibareleri Kararna
menin kanunlaşacağı gerekçesiyle madde metninden; çıkartılmış ve madde Komisyonumuzca bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

23. 228 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenün Geçici 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

24. Geçici Madde 6'daki «Hükmünde Kararname» ibaresi Kararnamenin kanunlaşacağı gerekçesiyle 
madde metninden çıkartılmış ve madde Komisyonumuzca bu şekliyle kabul edilmiştir. 

.25. Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 34 ve 35 inci maddeler Komisyonumuzca aynen ka
bul edümiştir. 

Tasarıya Bk Cetvel 1 Komisyonumuzca aynen ka^ul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun ortayına arz edilmek ü z e r e saygıyla sunulur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 

Kâtip 
Ahmet Özkan 

Çankırı 

Üye 
M. Ali Doğuştu 

Bingöl 

Üye 
Hamit Melek 

Hatay 

IBaskanıvekiili 
Hikmet Bicentürk 

îçel 

Üye 
Abdullah Cengiz D ağyar 

Anitalya 

Üye 
Kadir Narin 
Diyarbakır 

Üye 
Abdurrahman Bozkır 

Konya 

Sözcü 
Sabri Araş 

Kars 

Üye 
Yılmaz Demir 

Bilecik 

Üye ' 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 

Üye 
Gülami Erdoğan 

Samsun 

Üye Üye 
Aziz Bülent Öncel Salih Akan 

Şanlıurfa Tekirdağ 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün 
teşkilat ve görevlerinin yeniden düzenlenilmesi; 
17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ve bu Ka
nunun 2.12.1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla de
ğişik dördüncü maddesinin verdiği yetkiye dayanı
larak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
menin amacı, meteoroloji istasyonları açmak ve ça-
lıştırmaik, hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak 
ve değerlendirmek ve çeşitli sektörler için hava tah
minleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği sağ
lamak için Başbakanlığa bağlı Devlet Meteoroloji 
işleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve 
görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

Başlbakan bu teşkilatın yönetimiyle ilgili yetkileri
ni gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtasıyla 
kullanabilir. 

MADDE 2. — Devlet Meteoroloji işleri Genel 
Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zama
nında yürütülebilmesi için lüzum görülen yerlerde çe
şitli tipte meteoroloji istasyonları veya birimleri aç
mak ve çalıştırmak, 

b) Meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatla
rı yapmak ve diğer se&törler için hava tahminleri 
yapmak, 

c) Askerî ve sivil, hava ve deniz ulaştırması ile 
tarım ve diğer sektörler için hava tahminleri yap
mak, 

d) Tarım, orman, turizm, ulaştırma, bayındırlık,. 
enerji, sağlık, çevre, silahlı kuvvetler ve gerekli gö
rülen kurum ve kuruluşlar için meteorolojik destek 
sağlamak ve uluslararası anlaşmalarla sorumluluğuna 
verilmiş bulunan meteorolojik hizmetleri yürütmek, 

e) Teşkilatın lüzum göreceği telli ve telsiz alıcı 
ve verici cihazları ile her türlü haberleşme araçla
rını ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kurmak, kur-

Türkiye Büyük Millet \ 

TARIM, ORMAN VE KöYttŞLIERt KOMİSYONU-
•NUN (KABUL ETTtÖt METİN 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkila'H 

ıMADDE 1. — Bu Kanunun almacı, meteoroloji is
tasyonlara açmak ve çalıştınmaik, hizmetlerin gerekltir-
d'iği rasatları yapmalk ve değerlerıldliılmek ve çeşitli sek-
ıDöıHer için haiva tahminleri yapmalk ve meteoiioloj'ilk 
Ibiiıg'i desteği sağlamak içlin Baışlbalkıanîiğa bağlı Dev
let Meteoroloji isteri Gendi Müldürlüğünün kurulma
sınla, teşkilat ve görevlerine dair esasları düızenlemdk-
tir. 

|Ba/şlbaikan bu teşkilatın yönetimiyle il!g)ili ydtk'ileaM 
gerekli gömdüğü talkJdüıldıe Devlet Balkanı vasıtasıyla kül-
îianalbi'li'r. 

MADDE 2. — Devlet Meteoroloji işleri Genel 
Müdürlüğünün görevleri şunlardır .i 

a) IMeteorötojik hizmettenim eflosilklsüz ve zamanın
da yürütülebilmesi içlin lüzum görülen yerlerde çeşitli 
ıti'pte meteorolioji istasyonları veya birimleri açmak ve 
çalrştiilm'alk, 

ıb) Meteorioliojilk hizmetlerin gerdktfirdiği rasatları 
yapmalk ve diğer sektörler için haiva tahminleri yap-
imafc» 

c) Aisöcerî ve sMl; Kara, deniiız ve hava ulaştır
ması ile tarım ve diğer seUdCörler için haiva talhminleri 
yapmalk, 

İd) Tarım, onman, turizm, ulaişitırma, baVınldırfı!k, 
enerj'i, sağlık, çevre, silahlı kuvvetler ve gerekti gö
rülen kurum ve kuruluşlar içün melfceonoflıojilk destek 
sağlamak ve uluslararası anlaşmalaıHa sorumluluğuna 
veritaiiış bulunan möfceorolbjilk hizmetleri yürütmek, 

e) Teşkilatın lüzutaı göreceği telHi ve telsftz alıcı 
ve venici cihazları ile her tMü halberletşme araçlarını 
ilgili kurulanlarla işhîirliğü yaparak kurmak, kürdür-

eclisi (S. Sayısı : 389) 
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durmak ve işletmek, bunlarla yurt içi ve yurt dışı me
teorolojik bilgi alış verişi yapmak, bu bilgilerden lü
zum görülenleri halkın yararlanabileceği tarzda ya
yınlamak, • 

f) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa uy
gun olarak radyo istasyonu kurmak ve işletmek, 

g) Meteoroloji ile ilgili konularda etüt ve araş
tırmalar yapmak. Türkiye'nin iklim özelliklerini tespit 
amacıyla çalışma ve incelemeler yaparak elde edilen 
bilgileri arşivlemek ve yayınlamak. 

h) Meteoroloji ile ilgili milletlerarası kuruluşlar
da 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Türki
ye'yi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak. 

Teşkilat 

MADDE 3. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü teşkilatı merkez teşkilatı ve taşra teşki
latından meydana gelir. 

IKtNCt KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

• MADDE 4. — Genel Müdürlük merkez teşkilatı 
anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birim
leri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. 

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BÎRlNCt BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 

MADDE 5. — Genel Müdür teşkilatın en üst 
amiridir ve teşkilat hizmetlerini mevzuata, millî gü
venlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık program
lara uygun olarak yürütmekle ve Genel Müdürlüğün 
faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Baş
bakana karşı sorumludur. 

Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faali
yetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle gö
revli ve yetkilidir. 

((Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

malk ve işletmek, bunlarla yurt içi ve yurt dışı meteo
rolojik bilgi alışverişi yapmak, bu bilgilerden lüzum 
görülenleri halikın yararlanabileceği tarzda yayınla -
inak, 

f) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa uy
gun olarak Radyo isıtasyionu kurmak. ve işletmek, 

ıg) 'Meteoroloji ile ilgili konularda etiM ve araş
tırmalar yapmak. Türkiyenin ikilim özelliklerini tespit 
laımacıyla çalışma ve incelemeler yaparak elde edilen 
'bilgileri arşlivlemek ve yayınlamak. . 

Ih) fMeteorolıoj'i l e ilgili milletlerarası kuruluşlar
da 1173 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Tür-
k'iyeyti temsıil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak, 

Teşkilat 

MADDE 3. — Devlet Meteoroloji. İçteni Genel 
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlından meydana ge-
lılr4 

ÎKtNCİ KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilat! 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — 228 Sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnalmenıin 4 üncü maddesi Komıiısşyonuımıuzca ay
nen kabul edilmiştir, 

ıBÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 

MADDE 5. — 228 Sayılı Kanım Hükmünde Ka
rarnamemin 5 inci madidesli Komfeıyonumuzca aynen 
kalbu'l edilmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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Genel Müdür Yardımcıları 

MADDE 6. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünde anahizmet birimleri ile danışma ve 
yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Ge
nel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür 
Yardımcısı görevlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 7. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğündeki anahizmet birimleri şunlardır: 

a) Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı, 
b) Ziraî Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi 

Başkanlığı, 

Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 8. — Hava Tahminleri Dairesi Başkan
lığının görevleri şunlardır: 

a) Yerli ve yabancı meteoroloji istasyonlarından 
alacağı rasatlara göre hava hadiseleri ile ilgili tah
minleri yapmak, yayınlamak, 

b) Barışta, olağanüstü hal ve savaşta Silahlı Kuv
vetler ve sivil sektörün ihtiyaç duyacağı meteorolo
jik desteği sağlamak, 

c) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak. 

Ziraî Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Baş
kanlığı 

MADDE 9. — Ziraî Meteoroloji ve İklim Ra
satları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Klimatoloji, hidrometeoroloji ve ziraî meteoro
loji istasyon şebekelerinin Dünya Meteoroloji Teş
kilatının standartlarına uygun olarak açılmasını ve 
rasatların doğru yapılmasını sağlamak, 

b) Yapılan rasatların kontrol, analiz ve değer
lendirilmesini yapmak, 

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı 
iklim etütlerine ait meteorolojik desteği" sağlamak, 

d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak. 

(Tarım, Orman ve Kbyişileri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Genel Müdür Yardımcıları 

MADDE 6. — 228 Saıyıllı Kamun Hükmünde Ka
rar nıamemlin 6 nen maldıdlesİ Komisyonumuzca aynen ka-
buH edilmlişjtk. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet IB'Mımled 

Anahizmet birimleri 

MADDE 7. — 228 Sayılı Kaimin Hükmlünide Ka
rarnamenin 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul .ed'lmişlthv 

•Hava Tahminleri'Dairesi Başkanlığı 

IMADDE 8. — Hava Tahmdnlleri D adresli Başkan
lığımın görevleri şıunllaridif : 

a) Yeri ve yabancı mdöeorolloj'i ilsltasıyonlarından 
alacağı rasatlara göre hava alayları ille ilgili tahmin^ 
Heri yaipimiak, yaıyınllamak, 

b) Barışta, olağanıüısitü hal ve savaşta Silahliı Kuv
veler ve sivil sektörün ihtliıyaç duyacağı meteorolojik 
•deisitteği sağlamak, 

c) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak, 

Ziraî Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Baş
kanlığı 

MADDE 9. — 228 Sayılı Kamun Hüfanlünde Ka-
rarnamıenliın 9 uncu maddesi Kom'îsyanuım<uzca aynen 
kabul! ediıIm'i'şCir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 

MADDE 10. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü merkez kuruluşundaki danışma ve dene
tim 'birimleri şunlardır: 

a) Teftiş Kurulu, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Araştırma ve Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı. 

Teftiş Kurulu 

MADDE 11. — Teftiş Kurulu Genel Müdürün 
emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağı
daki görevleri yapar: 

a) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faali
yet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, so
ruşturma işlemlerini yürütmek,. 

b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi ger
çekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun ça
lışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri ha
zırlamak ve Genel Müdüre sunmak, 

c) özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yap
mak, 

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

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 12. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 
şunlardır : 

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

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

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

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

(Taırım, Obuan ve KJöyişlerl Kbmisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danaışma ve Denettim Bü'rîtrriertJ 

Danışma ve Denetim Birimleri 

MADDE 10. —• 228 Sayılı Kanun Hükmünde 
Karartnıamıenıiın 10 uncu maddesi Komisyonum/uzca 
aynan kabul edlilmitşltıir. 

Teftiş Kurulu 

MADDE 11. — Teftiş Kıunduç Genel Müdürün 
emri veya onıayıı üzerine Genel Müdlür adtoa aşağıda-
Ikü görevleri yapar. 

a) Geneli Mlüidüirdlülk teşkilatının her türlü f aaflfoyet 
ve işl'dmferiyie ifflgii olarak; teftiş, iın'celemıe, sbruşfar-
ma işlıemlenimıi lylüdülttaelk, 

' Ib) Genel Müdürlüğün amaıçlaıraru daha iyi ger-
çdkSeşlttirmiök, mevzuata, plan ve programa uygun ça
lışmalarımı temin etmek amaeıiyla gerek! tekalifleri ha-
zi'riamak ve Gelindi Müdüre suınımak, 

c) özeli kanunlarla verilen benzeri görevleri yap
mak» 

fTdtitliş Kurulunun kurdîuış esuflm ve müMişlerîn 
çalışma u&uü ve esasları tüzükle diüzenüienıir. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 12. — 228 Sayılı Ka'naın HüttdmÜınde Ka-
rarnıamemıiın 12 noi maddesi KomSlŝ oınumuzıca aynen 
kaJbutt edikrıiilşltiır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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e) Diğer kuruluşlarca hazırlanan kanun, tüzük 
ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek 
görüş bildirmek, 

Araştırma ve Bilgi Işleni Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13. — Araştırma ve Bilgi işlem Dairesi 
Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Millî ve milletlerarası ^meteorolojik bilgilerin 
toplanması, değerlendirilmesi, kayıtların tutulması, 
kontrolü ve işlenmesini, bu bilgilerin yurt içi ve yurt 
dışına gönderilmesini ve bilgi bankasında arşivlen-
mesini sağlamak, 

t>) Meteoroloji alanındaki çalışma ve gelişmeleri 
takip ederek etüt ve araştırmalar yapmak, 

c) Gerekli yayın ve dokümanlarını bilgi işlem 
ortamına aktarmak, korumak ve her türlü meteorolo
jik bilgi isteklerini karşılamak, 

d) Elde edilen bilgilerin yayınlanmasını sağla
mak, 

e) Bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, 
f) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 

yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 14. — Devlet Meteoroloji işleri Genel 
Müdürlüğünün merkez kuruluşundaki yardıma birim
ler şunlardır: 

a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
h) tdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı, 
c) Savunma Uzmanlığı. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 15. — Personel Dairesi Başkanlığının 
görevleri şunlardır: . 

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve 
personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, per
sonel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bu
lunmak, 

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve 
emeklitikleriyle ilgili işleri yapmak, 

(Tarım, Orman ve Koyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13. — Araştırma ve Bilgi îştem Daliresi 
'Başkaırihlğının görevleri şunlandur : 

a) Yort içli ve yurit dışı mdüearöfllojJk bilgilıerin 
löopkrtmaisı, deığerlenldıkulllmesi, kayutlann turttuflmasa, 
IkonltiüoKi Ve işdertmesiınü, bu bilgilerim yurtt içli ve yurtt 
dtaşıoa ganldıerikneisini ve bilgü baınlkasıınjda arşMenme-' 
şiirli saığlamnaik, 

lb) Me'teorotöoji ailanuridalki çalllı$ma ve geJlişmeîerii 
tekip dfimıek; Yeni mötiold ve teknolbjiiıntiln butaması 
için eüült ve araştırmalar yapmak, 

c) Gereklli yaıyın ve dokumalar» <t>iO(gü işlem or
tamıma aktarmak, ıkbruımalk ve her tfürfflü mdteorıoiliojik 
bilgi i'sitelkıDerfirLİ kaınşılaımiaik, 

İd) Elde ddiılen bilgierira yaysmiîaınlmasını sağla-
maJk, 

e) iBillgi itilâm hfelmetttlterim yürtültonek, 
f) Genel Mtüldlürllülkıçıe verilen benzeri görevleri 

yaptenıalki 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardjınca Birimler 

Yardımcı birimler 

(MADDE 14. — 228 SayJh Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 14 üncü maddlesi KomSIsıyonumuzca 
aynen kabıuıl edıilimıiştıiır̂  

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 15. — 228 Saiyufl'ı Kantun Hükmünde Ka-
rarnameniin 15 indi malddesi Kom^yonumıuzca aynen 
•kaibui eidiEmüştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve, uygu
lamak, 

d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak. 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 16. — İdarî ve Malî tşler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır: 

a) Genel Müdürlük için gerekli araç ve malze
menin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

<b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlerini yürütmek, 

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile 
ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

e) Genel Müdürlük bütçesini plan ve program 
esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, 

f) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimleri
nin her türlü telli ve telsiz muhabere cihazlarının ve 
çeşitli rasat aletlerinin tesisi, montajı, bakımı, ona
rımı ve kalibrasyonu ile imalatını yapmak, 

g) Satın alınacak alet, cihaz ve yedek malzeme
lerin teknik şartnamelerini hazırlamak, 

h) Alet, araç ve cihazların verimli bir şekilde ça
lışmasını sağlamak, bakım ve onarımını yapmak, ta
şıma hizmetlerini yürütmek, 

i) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing 
ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not 
ve tutanakları tutmak ve yaymak, 

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

k) Basınla, halkla ve dış münasebetlerle ilgili 
faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütül
mesini sağlamak, 

1) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgilile
re duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 

m) Süreli evrakın zamanında işleme konulma
sını sağlamak, 

n) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak, 
yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek, 

o) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak, 

'(Tarım, Örmıan ve Klöyişled Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 16. — İdarî Ve Malî İsta Daıiresi Baş
kanlığının görevlileri şunlardır : 

a) Genel Müdürlük için gerekli araç ve malze
menin tem'ini ile ilgilıi hiızttnıdtlerii yürütmıek, 

Ib) (İhtiyaç duyulan bina, arsa ve araızinin kiırallan-
ıma «altın alma işlerini yürünmek, 

c) Temizlik, aytdiıınılaltima, ıisııltlma, baıkııim, onarım 
ve taşırma hiızmeltteriınli yapmak, 

İd) iSosıyall teslislerin kortullmıaisıı ve yönetimi ile il
gili hizmetleri düzenlemek ve yüruitmıelk, 

e) Genel Mlüdüriıük blültçesümi plan ve program 
esasına göre hazırlamak ve uygulamıasiinıı izfemek, 

|f) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra bMmıleıri-
nıin her türlü teli ve tlelsliiz ımühalbere cihaizla-rıniin ve 
çeşitli raısaft aftdtlleritnlin teislilsii, monıtajı, balkımı, onarımı 
ve kalilbrastyıonıu ille imalatıını yapmak, 

g) Satım afaacak alet, cihaz ve yedek malizemefe-
rin teknik şaflfcnafmjalerinii hazırlamak, 

h) Alelt, araç ve dimazlann verömüü bir şeiklilde ça-
lışmalsını< sağlamak, bakım ve onarımını yapmak, ta
şıma hizmetlerini yürünmek, 

ti) Gelnel Müldlürilüğü ilgilendiren toplanlüı, brifing 
ve görlüşımelteri düzanlemıek, bunlkra aiıt öneımü not ve 
(tutanakları tultimak ve yaymak, 

j) Genıel evrak, arşiv ve halber merkezînin hiz-
ımıet ve faaiyettleridi düzenlemek ve yürütmek, 

Ik) ' Basınlla, halkla ve dış münasebeta-le ilgili fa
aliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürıüjtülme-
sini sağlamak, 

II) Genel Müdürün direktif ve emliri'erinii ilgilile
re duiyiurmak ve iş'l'emllerinü takip etmek, 

m) iSiirtölli evrakın zamanında işilemıe konulmasını 
•sağlamak, 

in) Genel MÜdürflüğün tarihçıeSinli hazırlamak, yıl
lık çalışımla programınım yürütülmesini tabip etmek, 

o) Gend Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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Savunma Uzmanlığı 

MADDE 17. — Savunma Uzmanlığı özel kanun
da ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine 
getirir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 

MADDE 18. — Genel Müdürlük, genel hüküm
lere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumluluğu 

MADDE 19. — Genel Müdürlük ve taşra teşki
latının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yü
kümlü bulundukları hizmet veya görevleri Genel Mü
dürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan 
ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürüt
mekten üst yöneticiye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Mü
dürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 20. — Genel Müdürlük, anahizmet ve 
görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşlarla koor
dinasyonu sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla gö
revli ve yetkilidir. 

Genel Müdürlük, diğer kuruluşların hizmet ala
nına giren konulardaki faaliyetlerinde, Başbakanlıkça 
belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara da
nışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 21. — Genel Müdürlük hizmet alanına 
giren konularda mahallî idarelerle koordinasyon sağ
lamaktan sorumludur. 

(Tarım, Orman ve KÖyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Savunma Uzmanlığı 

MAİDDE 17. — 228 Sayılı Kainıun Hüklrnfünde Ka
rarnamenin 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kajbuıl 'adliillmfişltır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra TeşkÜlalü 

Taşra teşkilatı 

MADDE 18. — 228 SayıUı Kanun Hüklrminde Ka-
raırnaımıeriiın 18 imci malddesi Komisyonumuzca aynen 
ıkabuıl. edflmiişltıir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
SorulmluMk ve Yetkile» 

Yöneticilerin sorumluluğu 

MAİDDE 19. — 228 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnaımenîn 19 uncu maddesi Komîiisyonuimuzca ay
nen fcalbuti editoişttîir. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Mü
dürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 20. — 228 Sayılı Kanun Hütaünde Ka-
rarnalmenlin 20 nci mad'ddsi Kiömisıyonuımıuzca ayman 
ıkalbuSl edimidir. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 21. — 228 Sayılı Kanun Hülklimündle Ka
rarnamenin 21 inci mıaiddösi Komisıyoınıuimuzca aynen 
ıkaıbul editonıiışitiir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 22. — Genel Müdürlük kanunla yeri
ne getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönet
melik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinleri düzen
lemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 

MADDE 23. — Genel Müdür ve her kademede
ki kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek 
jartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebi
lir. Yetki devri yetfki devreden amirin sorumluluğu
nu kaldırmaz. 

İşbirliği ve koordinasyon : 

MADDE 24. — Genel Müdürlük kendi hizmet 
alanlarına girmekle birlikte, diğer kuruluşları da il
gilendiren konularda ilgili kuruluşlarla danışma, iş
birliği ve koordinasyonu sağlar. 

Ticarî gemiler seyir halinde iken, milletlerarası 
kurallara uygun olarak meteorolojik rasatlar yapar
lar ve bunları Posta, Telgraf, Telefon İşletmesinin 
sahil telsiz dinleme istasyonlarına iletirler. Bu iş
lerin nasıl, yürütüleceği hususu; Ulaştırma Bakanlığı 
koordinatörlüğünde ilgili kurumların birlikte hazır
layacakları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
taşra teşkilatından ve gemilerden Posta, Telgraf, Te
lefon İşletmesi aracılığıyla alacağı rasat mesajlarının 
alınması ve gönderilmesi ile resim, söz ve kod şeklin
deki yayınlar için telli-telsiz devrelerin tahsisinde 
tanıyacağı öncelik Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

Sivil hava meydanları ve deniz limanlarındaki 
meteorolojik hizmetin Milletlerarası standartlara uy
gun olarak yürütülmesi için meydanlardaki ve li
manlardaki yerleşim, muhabere, ulaştırma, gibi sos
yal imkânlardan Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün personeli de faydalanır. Bu hususlara 
ait esaslar ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiy
le Başbakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzen-* 
lenir. 

j (Tarım, Orman ve Kiöyişkri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 22. — 228 Sayiı Kamın Hükmünde Ka-
rarnaimeriin 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
Ikalbul edimdir, 

I Yetki devri 

MADDE 23. — 228 Saydı Kanun Hükmünde Ka-
narnaimleniiın 23 ünidü malddösi Kotaisyonumuzca aynen 
kabili edilmiştir. 

İşbirliği ve koordinasyon 

MADDE 24. — Genöl MükîürDük kemdi hÜameft 
alanlarıma girmıeikile birilikte, diğer kuruluşları da ±l»g(i-
fenıd'iren konularda illgili kuruluşlarla d&nMşma, itşfbir--
flliıği ve kaöridinasyonıu sağlar. 

Ticarî gemiler seyir halimde iken, •maflletlera'raisı ku
rallara uygun olarak möteoroNojik raısaltl'ar yaparlar ve 
(bunları Pdslta, Telgraf, Telefon İşletmesi n'in sahil tel
siz dinleme ilsltals(yanll!arina ildtiirler. Bu isterin nasıl yü-
riültlüleoeği hususu; Ulaşırınla' Balkarilı&ı Koordimatör-
lüğiînlde iHigfflli leuııumların, birlilkltıe h'aaariaıyacalkları bir 
yönidûmell'İkıle dülzenHenlir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
taşra teşkilatından ve gemilerden Posta, Telgraf, Te
lefon İşldtiımesji aracılığııyla alacağı raisalt mesajlarının 
ailunimaısı ve göriderollrnıesi ile rdsiiim, söz ve kot şek
lindeki yayınlar için telli - telsiz devrelerin tahsisin
de tanıyacağı öncelik Posta, Telgraf ve Telefon İş
letmesi Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

Sivil hava meydanları ve deniz limanlarındaki 
meteorolojik hizmetin milletlerarası standartlara uy
gun olarak yürütülmesi için meydanlardaki ve liman
lardaki yerleşim, muhabere, ulaştırma, gibi sosyal te
sis ve imkânlardan Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü personeli de faydalanır. Bu hususlara ait 
esaslar ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle 
Başbakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 389) 
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BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Silahlı Kuvvetlerle münasebetlerin düzenlenmesi 

MADDE 25. — Silahlı Kuvvetlere destek sağla
mada uyulacak esaslar, Silahlı Kuvvetlerin ve Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün karşılık
lı ihtiyaçları esas alınarak hazırlanacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

Haberleşme Araçlarından Yararlanma : 

MADDE 26. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün merkez ve taşra birimleri, olağanüstü 
meteorolojik olaylarla ilgili haberlerin alınıp veril
mesinde, Jandarma, Emniyet, Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri ve Karayolları 
Genel Müdürlükleri gibi kuruluşların haberleşme 
araçlarından yararlanabilir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
hizmet gördüğü ve işbirliği halinde olduğu kuruluş
larla personel, araç, gereç, malzeme ve sosyal konu
lardaki münasebetleri, bu kuruluşlarla işbirliği sure
tiyle hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Diğer kuruluşların istasyon açabilmelerinin iznine 
bağlanmas : 

MADDE 27. — özel ve kamu kuruluşları gerek
li görülen hallerde Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünden yazılı izin almak ve rasat kayıtla
rını her ayın sonunda Genel Müdürlüğe göndermek 
suretiyle protokola bağlı olarak istasyon açabilirler. 
Bu rasatlar Genel Müdürlüğün kontrolünden geçme
den izinsiz olarak hiçbir şekilde yayınlanamaz. Eği
tim kurumları da öğretim ve eğitimle ilgili meteo
rolojik rasatları yapabüirler; ancak bu rasatlar Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün izni ol
madan hiçbir suretle yayınlanamaz. 

Meteoroloji yayınları : 

MADDE 28. — Türkiye radyo ve televizyon ya
yınlarında yurt içi ve yurt dışı meteoroloji yayınla
rına muayyen saatler ayrılır. 

<Tanm, Orman ve K!öyisleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Silahlı Kuvvetlerle münasebetlerin düzenlenmesi 

MADDE 25. — 228 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
ranamenin 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Haberleşme araçlarından yararlanma 

MADDE 26. — 228 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Diğer kuruluşların istasyon açabilmelerinin izne 
bağlanması 

MADDE 27. — 228 sayıh Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Meteoroloji yayınları 

MADDE 28. — 228 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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Kamu kurumlarının mükellefiyeti : 

MADDE 29. — Ziraat, orman ve benzeri mes
lek liselerinde fenoloji, müşahade ve kayıtları yapı
lacağı gibi bu işlerle ilgili diğer müesseselerin ve me
murların fenoloji, müşahade ve kayıtları tutmaları 
ve Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğüne 
göndermeleri mecburidir. 

Kamu kurum ve kuruluşları personelini görev
lendirme ve var diye halinde sürekli çalışma:. 

MADDE 3û. — Devlet Meteoroloji tşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları 
bünyesinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlarıyla anlaş
mak suretiyle ve rasat hizmetlerini yapmak üzere 
meteoroloji isitoısyo'nfen açabilir ve bu kurum ve 
kuruluşların personeline ödenecek ek ücret, Devlet 
Meteoroloji' işleri Genel Müdürlüğünün teklifi Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Baş
kanlığının olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılır. 

Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün 
merkez ve taşra birimlerindeki istidlal, rasat, elek
tronik bilgi işlem, telekomünikasyon, teknisyenlik ve 
güvenlik hizmetleri vardiyalar halinde sürekli olarak 
yürütülür. 

Atama : 

MADDE 31. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Ka
nun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları 
Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak Genel Mü
dür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere dev
redebilir. 

Genel Müdür en az dört yıl yüksek tahsil gör
müş ve meteoroloji bilgisi ve tecrübesine .sahip olan
lar arasından atanır. 

Kadrolar : 

MADDE 32. — Kadroların tespit, ihdas, kulla
nımı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Genel 
Kadro ve Usulü hakkındaki mevzuat hükümlerine 
göre düzenlenir. 

{Tarım, Orman ve KÖyişlleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Kamu kurumlarının mükellefiyeti 

MADDE 29. — Tarım ve ormanla ilgili fakülte, 
yüksekokul ve meslek liselerinde fenolojik gözlem ye 
kayıtları yapılacağı gibi bu işlerle ilgili diğer kuru
luşların ve memurların; fenolojik, gözlem ve kayıt
ları tutmaları ve Devlet Meteoroloji tşleri Genel Mü
dürlüğüne göndermeleri mecburidir. 

Kamu kurum, ve kuruluşları personelini görevlen
dirme ve vardiya halinde sürekli -çalışma 

MADDE 30. — 228 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Atama 

MADDE .31. — 23 . 4 . 1981 gün ve 2451 sayılı 
Kanun hükümleri dışında kalan memurlardan Teftiş 
Kurulu Başkanı ile Daire Başkanları, Genel Müdürün 
teklifi üzerine ilgili Bakan tarafından, diğer personel, 
Genel Müdür tarafından atanır. Ancak Genel Müdür 
bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devrede
bilir. 

Genel Müdür en az dört yıllık yüksek tahsil gör
müş ve meteoroloji bilgisi ve tecrübesine sahip olan
lar arasından atanır. 

Kadrolar 

MADDE 32. — 228 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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Yürürlükten kalkan hükümler; 

MADDE 33. — 3127 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğü Teşkilat ve 
Vazifelerine Dair Kanun ile ek ve değişiklikleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Genel Müdürlük teşki
latı bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına gö
re yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarın
ca Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük
münde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar 
tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulan
makta olan mevcut kadroların kullanımına devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile 
kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadro
larına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durum
larına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadro
larına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, ye
ni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı 
olarak saklı tutulur. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazır
lanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye, aykırı olmayan hükümle
rinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Genel Müdürlük taşra 
teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci 
maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzen
leninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teş
kilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

Genel Müdürlük kadrolarını en geç 6 ay içinde 
bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale ge
tirir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Yurt dışından ithal edil
mesi mecburî araç ve gereçlerin her türlü vergi, re
sim ve harçtan muaf tutulması hususu ilgili kanun
larla yeniden düzenleninceye kadar Genel Müdür
lüğe muafiyet tanıyan mevzuat hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

(Tarım, Orman ve Köyişîeri Komisyonunun Ka'bul 
Ettiği Metin) 

Yürürlükten kalkan hükümler 

MADDE 33. — 228 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Genel Müdürlük teşkilatı 
bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve 
bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 
göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu 
Kanun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan 
mevcut kadroların kullanımına devam ounur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunla yapılan yeni 
düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değiş
meyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durum
larına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadro
larına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni 
görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı ola
rak saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanma
sını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetme
likler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yö
netmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri
nin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Genel Müdürlük taşra 
teşkilatı bu Kanunun 18 inci maddesinde belirlenen 
esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve 
hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütül
meye devam olunur. 

Genel Müdürlük kadrolarını en geç 6 ay içinde 
bu Kanuna uygun hale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 228 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin geçici 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı .* 389) 
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(Hükümsün Teklif Etliği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 6, — Bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya 
kadar Genel Müdürlük merkez teşkilatında değişen 
ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler da
ha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tara
fından yapılmaya devam olunur. 

Yürürlük 

MADDE 34. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 35. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ı. • 

GEÇtCt MADDE 6. — Bu Kanuna göre yeniden 
düzenleme yapılıncaya kadar Genel Müdürlük mer
kez teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birim
lere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmak
ta olan birimler tarafından yapılmaya devam olunur. 

Yürürlük 

MADDE 34..— Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 35. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

T. Özal 

Devtat Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Dövtot Bafkamıı 
1. Özdağlar 

(MÜ'lılî Saıvumımıa Bakamı 
Z. Yavuztürk 

'Maliye ve Gümrük ©akam 
V. Arıkatı 

Sağlık ve Sosyal Yaridüm Bakam 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal GüvenJli'k Balkanı V. 
Af. Aydın 

Detvlöt Baik; Baişîbalkan Vrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakamı 
S. N. Türel 

Devlet Balkana 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

MİM Eğfifcim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V.< Atasoy 

Sanıaıyd ve Ticaret Bakamı V. 
C. Büyükbaş 

Külte ve Turtam Bakam 
M. M. Taşçtoglu 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Baıkam 
K. Oksay 

Devlet Bakamı 
A., Tenekeci 

Adalet Balkana 
M. N. Eldem 

Dişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

BaıyınidarMk ve tslkâtı Bakamı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabi Kaıy. Balkanı 
C. Büyükbaş 
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