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A) Gündem Dışı Konuşmalar
Şl
1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüş
tü Taşar'ın, 6 Kasım 1983 seçimlerinin yıldö
nümü münasebetiyle gündem dışı konuşması
'81:82
2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Cemal Büyükbaş'm, Adıyaman Milletvekili
Ahmet Sırrı Özbek'in 19 uncu Birleşimde yap
tığı gündem dışı konuşmasına cevabı ve kış
mevsimine girilmekte olunması sebebiyle ya
kacak kömür durumu hakkında açıklaması ve
aynı konuda HP Grubu adına Onural Şeref
Bozkurt'un konuşması
180:86
D) Tezkereler ve Önergeler
86,88,92
1. — Irak'a giden Dışişleri Bakanı Vahit
Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına Devlet Bakam A. Mesut Yılmaz'ın
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/616)
86
2. — Cezayir'e gidecek olan Devlet Bakam
Kâzım Oksay'ın dönüşüne kadar Devlet Ba-

Sayfa
kanlığına Devlet Bakanı Sudi Türel'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/617)
3. — Cezayir'e giden Devlet Bakam Kâ
zım Oksay'ın dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/618)
4. — Hindistan'a gidecek olan Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Erdem'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcılığına Maliye ve Gümrük
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/619)
.
5. — Hindistan'a gidecek olan Devlet Ba
kanı Sudi Türel'in dönüşüne kadar Devlet
Bakanlığına Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/620ı)
6. — İtalya'ya gidecek olan içişleri Bakanı
Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar içişleri
Bakanlığına Adalet Bakanı M. Necat Eldem'
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/621)
•
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IV. — SEÇİMLER
1. — Komisyonlarda açık bulunan üye
liklere seçim

7. — Ölüm cezasına hükümlü Muzaffer
öztürk ve Sedat Yılmazsoy haklarındaki dava
dosyasının geri verilmesine dair Başbakanlık
. tezkeresi (3/487)
8. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'
in (6/157) esas numaralı sözlü soru önergesini
geri aldığına dair önergesi (4/47)

92

C)- Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri

87

1. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve
37 arkadaşının, gümrük kapılarındaki kaçak
çılık ve rüşvet olaylarının kapsamı ile niteli
ğinin ve bu olaylarla terör örgütlerinin ilişki
sinin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (101/3)

88

87:88

D) Çeşitli İşler
88
1. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani
Bürke'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/505) (S. Sayısı :
138)
188:89
2. —Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/518) (S. Sayısı : 139)
89:90
3. — istanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasöğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından Kurulu
Karma Komisyon Raporu (3/504) (S. Sayısı :
140)
90:91
4. — Ankara Milletvekili Mehmet Sezai
Pekuslu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından Kurulu
Karma Komisyon Raporu (3/503) (S. Sayısı :
142)
91
5. — Ankara Milletvekili Neddet Calp'ın,
Yasama Dokunulmazlığının Kaldıntaası Hak
kımda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/494) (S. (Sayısı : 143)
91:92

V. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) Sözlü Sorular ve Cevapları
1. — İstanbul Milletvekilli Sabit Batumlu'
nun, Hükümetle intikal eden yolsuzluk dosya
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru. öner
gesi (6/147)

Sayfa
92
92:93
93,122
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2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, gazetelerde yer alan Devlet yöneti
miyle ilgili beyanına ilişkin Maliye ve Güm
rük ©akanından sözlü soru önergesi (6/157)
93!
3. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın,
gazete kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü sorusu ve Devlet
Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/160)'
93^:94
4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın,
millî çakarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar
nedeniyle ne gibi tedbirler alındığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169)
94
1
5. — Rize Milletvekiİ ! Fehmi Memişoğlu'nun, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
su ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeei'nin
cevabı (6/176)
94:96
6. — Diyarbakır Milletvekili Malhmud Altunakar'ın, Diyarbakır ll'indeki vakıf eserle
rinin muhafaza ve tamirine iliişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım
Oksay'ın cevabı (6/180)
90:98
7. — Diyarbakır Milletvekili Malhmuid Altunakar'ın, Diyarbakır İplik Fabrikası pro
jesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/183)
8. — Diyarbakır Milletvekili Malhmud Altunakar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergösi (6/184)
9. — Diyarbakır Milletvekili MahlmudAltunafcar'ın, Diyarbakır İline bağlı köylerin
elektrik sorununa .Miskin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/185)
10. — Zonguldak Milletlvek'ili İsa VardaT
in, yeminli özel teknik bürolara yapılan baş
vurulara ve sonuçlarına ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından Sözlü soru önergesi (6/187)
76 —
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,11. — izmir Milletvekili Duroan Eımirbayer'in, Soma Termik Santraline ilişkin sözlü
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Cemal Büyükbaş'ın cevabı (6/188)
98:100
12. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, çay üretidilerin'in sorunlarına ilişkin
Maliye ve Gümirülk Bakanından sözlü soru
önergesi (6/189)
100
il 3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni
Sağesen'in, Fiskobirlik'in fındık üreticilerine
olan borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/190)
100
14. — Erzurum Miilletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Devletin üreticilere olan borçları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(Ğ/192)
100
15. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm,
Türk Hava Yollarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/194)
10Ö
16. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'
in, Devlet İstatistik Enstitüsüne ve Hazine ara
zilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/197)
100
17. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, «İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Dü
zenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu» gereğin
ce yapılan çalışmalara ilişkili sözlü sorusu ve
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/199) 100:102
18. — Sakarya Milletvekili Ayhan Rey
han Sa'kallıoğlu'nun, Adapazarı Merkez İl
çeye bağlı köylerde
kullanılan içme suyu
nun klorlanmasına ilişkin sözlü sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (6/201)
102:105
19. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'
in, Bilecik İline yapılan atamalara ilişkin
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakam !M. Vehbi Dinçerler'in cevabı (56/202) 105:106
20. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'
in, modern matematik eğitimi yapan okul
lara ilişikin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından Sözlü soru önergesi (6/203)
106
21. — Aydın Milletvefclili Ertuğrul Gökgün'ün, Devlet üretme çiftlikleri ve haraların
satışa çıkarıldığı iddiasına ilişkin Tarım, Or
man ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6pL04)
106
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B) Yazılı Sorular ve Cevapları
122
il. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan
Haistürk'ün, Gümrük
Teşkilâtına
yapılan
atamalara ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Balkanı Ahmet Kurtçebe Alptemoçin'in
yazılı cevabı (7/197)
122:123
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu'nun, Erzurum İli çevre sağlığı çalışma
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı İsmail
Özdağkr'ın yazılı cevabı (7/209)
12&125
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum - Tekman yolu inşasına
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı
İsmail Safa Giray'ın yazdı cevabı 1(7/210) 125:126
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum İlinin yol sorununa ilişkin
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/212)
120:1127
,5. — Erzurum MilleTVekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, İmar Afifi Kanunu kapsamına ıgiren
yapıların durumuna ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık >ve İskân Bakam İsmail Safa Giray'ın
yazılı cevabı ,(7/020)
1127:1128
VI. — (KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN G E L E N
O İ Ö E R İŞLER,
106,114
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'
nun Türk Ceza Kanununun 175, li76, 177 ve
178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru {2/(102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek)
106
2. — Ankara Milletvekili Hazım Kutay'
in, 21.2,1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay
Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu Ka
nuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/İD18) (S. Sayısı •:. 137 ve 137'ye
1 inci ek)
106:1111,114:122
•VH. — USUL HAİKİKJIN1DA GÖRÜŞME
LER
l'l'l
il. — Genel Kurulda ilaveli kabul edilen
bîr maddenin komisyonca ıgeri alınarak, «İla
vesine lüzum ve mahal bulunmadığı» şeklinde
bir rapor hazırlanıp hazırlanamayacağı; ko
misyonun kabul edilen değiştirgeye uyma
zorunda olup olmadığı hakkında
111:114
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
1.11.1984 Perşembe
TAMİM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.
Ordu 'Milletvekili Şükrü Yürür, 4982 yılma ait
hesap ve işlemleri sona erdirmesi sebebiyle Kamu
iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun çalışmaları.
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş, ga
zetelerde çıkan ve Türkiye'yi rencide eden «Suriye,
Hatay'ı Türkiye'ye vermesi dolayısıyla Fransa'yı af
fetmiyor» tarzındaki haber,
Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım da, işçi çı
karma yasağı;
Konularında /gündem dışı birer konuşma yaptı
lar.
Hatay Milletvekili Dhlsan Gürbüz'ün Plan ve Büt
çe Komisyonundan çekildiğine dair önergesi Genel
kurulun bilgisine sunuldu.
Kamu Taşıtları Kanunu Tasarısı ve gerekçesinin
ı(!l/i605) geri verilmesine dair (Başbakanlık tezkeresi
okundu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan
tasarının geri verildiği açıklandı,
TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan Başkanvekilliğine 'Adana Milletvekili Ledin Barlas,
Anayaısa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe
Samsun Milletvekili Fahrettin Uiluç,
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık
bulunan üyeliğe Hatay Milletvekili (İhsan Gürbüz ve
.Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üye
liğe de Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek;
Seçildiler.
IDîiyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'm,
Diyarbakır İlinin içme suyu sorununa ilişkin sözlü
sorusuna (16/l 82) Tanm Orman ve Köy lîşleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan cevap verdi; soru sahibi de
cevaba karşı görüşlerini açıkladı.
İstanbul Milletvekili Sabit IBatumlu'nun {6/147),
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın 06/157),
(Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/160),
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/169),
Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun (6/176),
Diyarbakır Milletvekili (Mahmud Altunakar'm,
(6/1180),

Rize Milletvekili Turigut Talit Kunter'in (6/189),
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in 1(6/190),
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun
(6/1192),,
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın '(6/194),
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/197),
Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril
diğinden,
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'm
'(6/183), 1(6/18*4) ve (6/r85) esas numaralı sözlü soru
önergeleri soru sahibinin birden fazla sorusunun
gündemde yer alması nedeniyle, İçtüzüğün 97 nci
maddesi gereğince,
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın (6/187) esas
numaralı sözlü soru önergesi soru sahibi izinli oldu
ğundan,
İzmiir Milletvekili Durcan Bmirbayer'in (6/188)
esas numaralı sözlü soru önergesi soru sahibi Genel
Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus
olmak üzere,
İstanbul M illeti vekili Oıhan Ergüder'in (6/199)
esas numaralı sözlü soru önergesi ilgili bakan Ge
nel Kurulda hazır bulunmadığından ve
Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'
nun (6/201) esas numaralı sözlü soru önergesi de
soru sahibi ve ilgili bakan Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından;
Ertelendiler.
Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun
175, 176, 177 ve 178 inci maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve
82'ye 1 inci ek) komisyondan gelmediğinden, görü
şülmesi ertelendi.
21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanunun
da Değişik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/118)
(S. Sayısı : 137) 17 nci maddeye bağlı ek 4 üncü
maddesiyle yürürlük maddeleri hariç diğer madde
leri kabul edildi.
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Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkın
da Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısının (1/556) (S. Sayısı : 135)
maddeleri kabul edilerek tümü açık oya sunuldu;
oyların ayrımı sonucunda kabul edildiği ve kanun
laştığı açıklandı.
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Tasarısı da (1/602, 2/143) (S. Sayısı : 136) kabul edil
di ve kanunlaştı.
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6 Kasım 1984 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.1'2'de son verildi.
Başkan
Abdulhalim Araş
Başjklanveklüi
Adana
Kâtip Üye
/. Cüneyt Canver

Giresun
Kâtip Üye
Yavuz Köy men

II. — GELEN KÂĞITLAR
2.11.1984 Cuma
Tasan
1. — Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısı
(1/619) (içişleri ve Millî Eğitim Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.11.1984)
Raporlar
1. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'
nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarımdan Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/505) (S. Sayısı : 1318) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984)
(GÜNDEME)
2. .— Adana MlHetvekili Nuri Körkmaz'ın Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/518)
ı(S. Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984) (GÜN
DEME)
3. — İstanbul Milletvekili Befriç Sadi Abbasoğlu'
nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından Kurulu Karma .Komisyon Raporu
<3/504) (S. Sayısı : 140) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984)
'(GÜNDEME)
4. — Ankara Milletvekili Mehmet Sezai Pekuslu'
nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/503) (S. Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984)
(GÜNDEME)
5. — Ankara Milletvekili Necdet Calp'ın Yasama
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/494) (S. Sayısı :
143) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984) (GÜNDEME)

6. — Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/612) (S. Sa
yısı : 141)'(Dağıtma tarihi : 1.11.1984) (GÜNDEME)
7. — Mehmet Onur Miman Hakkındaki ölüm
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Bakanlık Tez
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sa
yısı : 84'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984)
'(GÜNDEME)
8. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'
nun, 1.7.1964 Tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Ka
nununun Bir Bendinin Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Kanun Teklif i ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi (2/199) (S.
Sayısı : 146) ((Dağıtma tarihi : 2.11.1984) (GÜN
DEME)
Sözlü Soru Önergeleri
1. — Gümüşhane Milletvekili Akif Kocaman'ın,
kadın gardiyanlar ile kadın mahkûmlara ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.11.1984)
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, ABD Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir
beyanatına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/211) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1984)
Yazılı Soru Önergesi
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Fransa'nın Türkiye ve Suriye devletleri
arasındaki münasebetleri gerginleştirecek beyanatları
na ilişlkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/233) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1984)
Meclis Araştırma Önergesi
1. — İzmir Milletvekili Malhmut Akkılıç ve 37 ar
kadaşının, gümrük kapılarındaki kaçakçılık ve rüş-
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vet olaylarının kapsamı ile niteliğinin ve bu olaylara
terör örgütlerinin ilişkisinin neler olduğunun belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
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ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) (Başkanlığa
«geliş tarihi : 1.11.1984)

5.11.1984 Pazartesi
Teklifler
1. — Ordu MıİBÜveDciIi Bahriye Üçök ve 34 Ar
kadaşının; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun
7 ncii Maddesinin t(L) Bendinin Yürürlükten Kaldırıl
masına Da'ir Kanun Teklifi (2/158) (M'illî Eğitim Ko
misyonuna) ^Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1984)
2. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu
ve 7 Arkadaşının, 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde
Eklenmesine Dair Kanun TeklMi (2/159) (Plan
ve Bütçe Komisyonuna) ((Başkanlığa geliş tarihi :
1.11,1984)

Yazılı Soru Önergeleri
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Albacıgil'in, Balıkesir-Dursunhey İlçesinde afyon ekimine izin veri-'
l'ip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından yazılı soru önergesi (7/234) (Başkanlığa geliş
tarihi >: 2.11.1984)

Rapor
1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararna
me ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/553) (S. Sayısı :
144) {Dağıtma tarihi : 5.11.1984) (GÜNDEME)

2. — Balıkesir Mi'lle'ttvekili Davut AıbacıigUln, Ba
lıkesir - Dursunlbey ilçesine bağlı köylerde halıcılık
kursu açılmasına ilişkin Tarım ve Orman ve Köy İş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/235) (Başkan
lığa geliş «tarihi : 2.11.1984)
3. — Balıkesir MiHeüvekilİ Davut Albacıgil'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin ithal ettiği traktörlerin
yedek parça .sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy
İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/236) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.11.1984)

6.11.1984 Sah
Tasarı
1. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun İki Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/620)
ıflAdalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
'6.11.1984)
Sözlü Soru Önergeleri
1. — Ordu Milldlvekili Bahriye Üçok'un, .köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
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tim Gençlik ve Spor Bakanından gözlü soru önergesi
(6/212) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.11.1984).
2. — Eskişehir 'Mllöüvekili Münir Sevinç'in, 1984
yılı hulbuhat tahan fiyatlarına ilişkin Tarım Orman
ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213)
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.11.1984)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkan vekili Abdulhalim ARAŞ
KÂTtP ÜYELER : Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun), Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel)

Toplantı yetersayımız vardır.

BAiŞOKlAN — Türkiye Büyük IMiİlet (Meclisinin
21 inci Birleşimini açıyorum.

III. —IBAŞKANUĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

KONUŞMALAR

1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Ta
şar'in, 6 Kasım 1983 seçimlerinin yıldönümü müna
sebetiyle gündem dışı konuşması
BAŞKAN — İki arkadaşımın gündem dışı ko
nuşma talepleri vardır, kendilerine söz vereceğim.
Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Taşar, «Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 6 Kasım 1984 Salı gün
kü BMeşiıriinde, 6 Kasım 1983 Seçimlerinin yıldönü
mü münasebetiyle» gündem dışı konuşma istemek
tedir.
'Buyurun Sayın Taşar. (ANAP sıralarından alkış
lar)
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; Ata
türk'ün bizlere emanet ettiği Oımhuriyetin temel un
suru olan parlamenter demokratik rejimi 12 Eylül
1980 tarihine kadar yok etmeye çalışanlara karşı, hu
zur ortamını en iyi şekilde yeniden teslis etmek ga
yesiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
Cumhuriyeti
koruma ve kollama görevini üstlenmesi ve bu görevi
büyük 'bir 'başarıyla devam ettirerek, 6 Kasım 1983
genel seçimleriyle ülkemizi yenliden parlamenter de
mokratik rejime kavuşturduğu hepimizin bildiği bir
gerçektir.
Birinci yıldönümünü idrak ettiğimiz bu günde,
Türk'iye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak,
demokrasimizin bu yeni dönemin'in Yüce Türk Mil
letine hayırlt ~ve uğurlu olmasını diliyorum. (Al
kışlar)
Hatırlanacağı üzere, 12 Eylül 1980 öncesinde, kal
bi bu vatan ve millet için atan sağduyu sahibi her
kesin kalbul edeceği gibi, ülkemiz içinde 'bulunduğu
hayatî önemi haiz siyasî, ekonomik ve sosyal mese
leler, Devlet ve Milletimizin varlığını tehdit eder bo
yutlara ulaşmıştı. Bu hal Devletimizi, Cumhuriyet
tarihimizin en ağır buhranına sürüklemişti. Türk Dev

letini yok etmek isteyen dış güçler ve onların maşası
olan iç ihanet şebekeleri, menfur gaye ve usulleriy
le anarşi, terör ve bölücülüğü en had safhaya çıkar
mışlar, millî birlik ve beraberliğe en fazla muhtaç
olduğumuz günlerde demokrasiyi işlemez duruma ge
tirmişlerdi. Hukuk devleti kavramı, bu ortamda, Dev
letin parçalanması pahasına da olsa, kişilerin müda
faası ön plana alınarak Devletin ve milletin savun
ması sahipsiz kalmıştı. Böylece, Aziz Milletimiz Dev
letinden beklediklerini parti kapılarında aramaya mec
bur 'bırakılarak, devlet otoritesi yok olmaya başlamış
ve tam bir otorite boşluğu doğmuştu.
Devletin bütün müesseselerinin acze düştüğü bir
anda Türk Silahlı Kuvvetlileri, tarihî hüviyetine uygun
olarak Devlete ve rejime sahip çıkmıştır.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder
Atatürk'ün -belirttiği miliiyetçillilk anlayışı, inkılap ve
ilkeleri doğrultusunda dünya milletler ailesinin eşit
haklara sahip şerefli bir üyesi olarak Türkiye Cum
huriyetinin ilelebet varlığı, refahı, maddî ve manevî
mutluluğu ile çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma
yönünde millet iradesinin mutlak üstünlüğü; egemen
liğin kayıtsız şartsız Türk Milletline ait olduğu ve bu
nu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi
ve kuruluşun hürriyetçi demokrasi ve bunun icapları
olarak belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayaca
ğı; hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk millî menfaaiüarının, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bö
lünmezliği esasının Türklüğün tarihî ve manevî de
ğerlerinin karşısında korunamayacağı fikriyle bir
Anayasa hazırlanmış ve Yüce Milletimizin büyük
tasvJbiyle kalbul edilmiştir. Bu Anayasa gereği Siyasî
Partiler Kanunu hazırlanmış ve siyasî partiler kuırulmuştur. Nihayet hepimizin bildiği ve yukarıda
kısaca izah etmeye çalıştığım gibi, 12 Eylül felsefe
sine uygun olarak demokratik parlamenter rejime
geçiş 6 Kasım 1983 tarihi olarak tespit edilmiş, o
gün Türk Milleti serbest iradesini kullanarak bu-
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günkü Parlamentoyu teşekkül ettirmiştir. Aradan ge
çen bir yıllık tatbikat açıklıkla göstermiştir ki, Yüce
Meclisin değerli üyeleri iktidarı ve
muhalefetiyle
'demokrasiye olan inançlarının tam olduğunu gös
termişler, hiçbir siyasî çikar çatışmasına girmemişler,
basit parti hesapları, kaprisler, hayaller, gerçek dışı
talepler gibi zaaflara düşmemişler, Türk Devletinin
temel niteliklerine ters düşen gizli ve açık emeller
ıbeslememişlerdirv Dost ve düşman herkes bilmeli
dir ki, Yüce Meclisin bu tutumuyla bundan böyle
demokrasiyi yıkmak isteyenlerin karşısında en bü
yük teminat Türkiye Bülyük Millet Meclisi olacak
tır. (Alkışlar)
Şunu açıkça belirtmek gerekir ki, demokrasi fa
zilet rejimidir; demokrasi, müesseseler rejimidir. De
mokrasiyi yaşatacak bütün müesseselerin, anayasal kuru
luşların, geçtiğimiz günlerin acı tecrübelerinden, dev
letin ve rejimin varlık ve selametine ittifak etmek
hususunda gerekli ibreti almış olduklarına ve bu hu
susta gerekli anlayış ve hassasiyeti göstereceklerine
kaniyim. Önümüzdeki dört yıllık sürede de Yüce
'Meclisin değerli üyelerinin ve demokrasinin diğer
müesseselerinin bu vakar ve anlayış içerisinde ola
caklarına inancım sonsuzdur.
Muhterem arkadaşlarım, hepinizi en derin saygı
larımla selamlarken inancım odur ki, Büyük Ata
türk'ün de belirttiği gibi, hâkimiyet kayıtsız ve şart
sız Türk Milletinindir. '(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşar.
2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal
Büyükbaş'ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Öz
bek'in 19 uncu Birleşimde yaptığı gündem dışı ko
nuşmasına cevabı ve kış mevsimine girilmekte olun
ması sebebiyle yakacak kömür durumu hakkında açık
laması ve aynı konuda HP Grubu adına Onural Şe
ref Bozkurt'un konuşması,
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Sayın Cemal Büyükbaş, ıkış mevsimine girilmekte ol
ması sebebiyle yakacak kömür durumu hakkında
açıklama yapmak üzere gündemi dışı söz istemişler
dir. Ayrıca, 19 uncu Birleşimde Sayın Adıyaman Mil
letvekili Ahmet Sırrı özlbek'in gündem dışı konuş
masına da cevap vermek üzere; her iki konuda
Sayın Bakana söz veriyorum,
Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL 'BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; kış mevsimine girmekte oldu
ğumuz tou safhada, önemi dolayısıyla yakacak kömür
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durumu hakkında Yüce 'Meclisinize açıklamalarda
bulunmak üzere huzurlarınızdayım.
Birkaç ay önce açıklandığı üzere, Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde Şırnak Havzasında meydana ge
len bir arızî durum dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu
vilayetlerimiziin kışlık kömür yakacak ihtiyaçlarının
karşılanması hususunda bir milyon ton civarında ya
kacak kömür ithaline başvurduğumuzu hatırlayacak
sınız,!
Değerli milletvekilleri, son üç yıldan beri Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinde Şırnak Havzasındaki
kömür üretim sisteminin projeye aykırı olarak işletil
mesi neticesinde, buradaki kömür üretim sistemi bo
zulmuş ve silindir veya huni şeklinde bir kömür
üretim havzasında 'ilki yan cidarda ve üretim saha
sının arka cidarında, arka kanadında takriben 90
metre derinliğinde dimdik yarlar meydana gelmiştir.
Marnli bir karakter arz eden bu bölgede, üç se
neden beri devam edilen hu üretim şekli neticesin
de, üretim projesi tamamen bozulmuş ve yaza gir
mek üzere olduğumuz sırada buradan kömür alına
maz bir duruma gelinmiştir. Bu sahada üretim yap
makta bulunan müteahhit, bir "kaza ihtimali dolayı
sıyla bu bölgede çalışmaktan kaçınmıştır.
Değerli milletvekilleri, bu sebeple bu kış mevsi
minde ülkemizi, bilhassa Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu mıntıkalarında yaşayan vatandaşlarımızı, vila
yetlerimizi,' köylerimizi kömürsüz bırakmamak için,
hatırlayacağınız üzere 1 milyon ton yakacak kömür
ithaline tevessül ettik. Şöyle düşündük : Şırnak Hav
zasında bu kış mevsimi için planlanan 800 bin ton
luk kömür üretiminin sıfır olacağını kabul ettik; faz
lasıyla, 1 milyon ton yakacak kömürü ve 1,5 mil
yon tonluk kok kömürü ihalesine çıktık. Ancak, yaz
mevsimi sırasında metreküpü 194 liraya dekapaj yap
makta bulunan müteahhit ile TKİ arasında bir an
laşmazlık olması üzerine, meselenin ele alınmasında
bazı problemler çıkmıştır; bu meseleleri hallettik. Bu
nun akabinde çıkılan ilk ihalede, bu mıntıkada kö
mür üretim sistemini düzeltmek için lazım gelen
6 milyon metreküp bir dekapaj ihalesinde, işe ilk gi
ren müteahhitler metreküpüne 194 lira yerine 1 000 1 200 lira gibi yüksek fiyatlar teklif ettikleri ve an
laşarak ihaleye girdikleri tespit edildiği için birinci
İhale iptal edilmiştir. Akabinde bu mıntıkadan kömür
üretimi sağlamak üzere çıkılan ikinci ihalede, yine
Doğu bölgelerinde çalışan eski müteahhide Şırnak
mıntıkasındaki dekapaj işi, meretküpü 575 JXirk Li
rasına ihale edilmiştir. Ancak, bu müteahhidin avans
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almada teminat mektubunu temin etmek için gecik
mesi sebebiyle bu bölgeden bu mevsimde gene de
kömür üretmek için TKİ'min bütün imkânlarını se
ferber ederek, TKİ'nin bünyesinden ayırmış olduğu
muz bir kısım üretim makineleri ile dışarıdan ithal
edilen bir kısım üretim makineleri ve Yol, Su, Elek
trik teşkilatımızdan sağlamış olduğumuz geniş bir
makine parkını o bölgeye sevk ettim. Eylül ortasın
da- bu arızalı bölgede bir taraftan TKİ kuruluşumuz,
diğer taraftan da müteahhit dekapaja başlamış bu
lunuyor.
Değerli arkadaşlarım, bu arızalı bölgede kömür
üretimini sağlayabilmek için asgarî Kuzey ve Güney
kanatlarından üçer yüz bin metreküp olmak üzere
600 bin metreküplük bir toprak hafriyatı yapılarak
arızalı durumun giderilmesi, ondan sonra kömür
üretiminin yapılabilmesi mümkün olabilmektedir.
Halihazırda bölgede 500 ila 600 bin metreküplük ilk
hafriyatın takriben yarısı yapılmıştır. Yani henüz
Şırnak bölgesinde Doğu ve Güneydoğuyu besleyecek
ıbir kömür üretimine başlanmamıştır. Sözlerimin ba
şında, bu bölgeden Doğu ve Güneydoğu bölgeleri
ne 800 bin ton kömür üretiminin planlandığını söy
lemiştim.
' Değerli milletvekilleri, 'bir taraftan ithal kömüre
tevessül ettiğimiz gibi, kış mevsimi bastırmadan ev
vel Güneydoğu ve Doğu vilayetlerinin kömür ihtiya
cını karşılamak üzere başka tedbirlere de başvurduk.
Yazın sonlarına doğru yapmış olduğumuz bir plan
lama neticesinde, Şırnak mıntıkasındaki kömür üre
timi başlayıncaya ve ithal kömürü gelinceye kadar
150 bin ton taşkömürünü Zonguldak Havzasından
Doğu vilayetlerimize ayırarak sevk etmeye başladık.
Soma mıntıkasından 80 bin, Tunçbilek ve Seyitömer
mıntıkasından da 70 bin ton olmak üzere toplam
150 bin ton ilave bir kömür üretimini Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerine sevk etmeyi plana al
dık ve sevk ettik. Zonguldak havzasıyla beraber Do
ğu ve Güneydoğu vilayetlerine sevk etmekte oldu
ğumuz kömür bu şekilde 300 bin ton olarak plan
lanmıştır. Bu kömür yılbaşından evvelki dönemlerde,
periyotta o bölgelere ulaştırılmak üzere planlanmış
tır.
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Fiyatı
nedir?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Bu kömürlerin
fiyatında hiçbir değişiklik yoktur, mevcut olan fiyat
lar üzerindendir, bunlar üretim bölgelerinden sevk
edilen kömürlerdir.
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Efendim, 31. Ekim 1984 tarihine kadar taşkömü
rü havzası Zonguldak'tan
Seyitömer havzasından,
Tunçbilek ve Soma havzalarından sevk etmiş oldu
ğumuz kömür toplamının 201 bin ton olduğunu be
lirtmek isterim. Aynı dönem itibariyle 1983 yılında
Doğu ve Güneydoğunun 27 civarındaki vilayetine
sevk edilen kömür miktarı, aynı periyotto, 150 bin
ton civarındaydı. Buna rağmen bu açıklamalarımın
sebebi, bazı bölgelerde kömür sıkıntısı olduğunun
belirtilmesinden ileri gelmektedir. İthal kömürlerinin
gelmeye başladığım, ilk 50 bin tonluk kok kömürü
nün şu anda İskenderun Limanında boşaltılmakta ol
duğunu, Erzurum ve Ankara vilayetlerine sevk edil
mekte olduğunu da belirtirim.
Değerli parlamenterler, Türkiye'nih bu sene için
de planlanmış bulunan kömür üretimi 22,5 milyon
ton civarındadır. Bunun takriben 6,5 milyon tonu tes
hine tahsis edilmiştir. Bu üretimin içerisinde 800 bin
ton civarında olan bir miktar planlarımıza göre günneydoğudan üretilecekti. Çok yakın bir tarihte (Bu
aym içerisinde) Şırnak'taki arızî durumun giderilece
ğini ve gene Şırnak'ta kömür üretileceğini, bu kış
mevsiminde orada sıfır olarak planlamış olduğumuz
kömür üretiminin en az 400 bin ton olacağını belir
tirim. Dolayısıyla arkadaşlarımın kendi bölgelerinde,
kendi vilayetlerinde valilerle ve vatandaşlarla temas
larında kömür üretimi ile ilgili birtakım yanlış anla
malar dolayısıyla, yanlış yollara tevessül etmemeleri
gerektiğini belirtirim.
Enerji meselelerinin son derece önem taşıdığı bir
asrın son yarısında bulunuyoruz. Kompütürler asrı,
uzay asrı derken, asrın sonuna damgasını vuran ko
nu enerji oldu.
Değerli arkadaşlarım, enerjinin her türlüsünü son
derece tasarruflu kullanmak mecburiyetindeyiz. Yal
nız bir tane misal vereyim : Dünyanın teknik petrol
rezervleri 91 milyar tondur. Dünya takriben 3 mil
yar ton petrol tüketmektedir. Teorik olarak 30 sene
sonra dünyanın petrol rezervi tükenmiş olacaktır.
Bunu düşünmenin bile ne kadar korkunç olduğunu
anlıyorsunuz.
Dünyanın kömür rezervleri 150-180 yıl dünyayı
idare edebilecek potansiyeldedir. Akıllı insanoğlu,
önümüzdeki yıllarda güneş enerjisini veyahut da konvansîyonel olmayan enerji kaynaklarını insanlığın em
rine sunmadığı takdirde, dünyanın geleceği karanlık
tır.
Değerli arkadaşlarım, o bakımdan bütün dünya
gibi millet olarak, memleket olarak bizde elimizdeki
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enerji kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek du » yatları ile TKl'nin dahildeki satış fiyatları arasında
bir fark olduğu takdirde bu fark sübvanse edilecek
rumundayız.
ve vatandaşlarımıza normal fiyat üzerinden satıla
Kömür sıkıntımız yoktur demiyorum. Sıkıntımız
caktır.
şudur: Bana olan taleplerden, bana olan müracaat
Geçen hafta içerisinde, değerli milletvekili arka
larımızdan, bana olan telefonlardan, valilerin ve par
daşlarımızdan birisi tarafından, Güneydoğunun Şırtililerin bana olan müracaatlarından anlıyorum ki,
nak Havzasında, bizim partimizle ilişkisi olan Sayın
esas sıkıntı, bütün vatandaşlarımızın kaliteli kömür
Nurettin Soykan tarafından üretilen kömür dolayı
istemesidir. Sayın Başbakanımızın imzalarıyla iki de
sıyla, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun birkaç
fa vilayetlere yapılmış olan tamimde, kömürün cin
yüz milyon lira zarara sokulduğu ifade edilmiştir. Bu
sine bakılmadan vilayetlerin kömür ihtiyaçlarını bir
kürsüden sizlere belirtilen o hususların yanlış oldu
an önce çekmeleri belirtilmişti. Şu anda Karlıova'da
ğunu, gerçeklere uymadığını söylemek durumunda
üzeri açılmış 650 bin ton kömür mevcuttur, şu anda
yım.
Milas Sekköy'de üzeri açılmış 1. milyon ton kömür
mevcuttur. Bu kömürler, kalorisi 1 700 olan, düşük
Nurettin Soykan, Güneydoğu vilayetlerimizde kö
kalorili, ocaktan çıktığı zaman yakılamayan kömür
mür üretimi yapmış olan bir müteahhittir. Uzun yıl
olarak görülmekte ise de, TKİ bütün vilayetlere bu
lar TKl'ne Silopi mıntıkasında kömür üretmiştir.
kömürlerin nasıl kullanılacağını, nasıl yakılacağını,
Kendisi, değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi, Şırnak
alınıp depo edildiği takdirde kısa bir kurumadan son
mıntıkasında değil, Silopi mıntıkasında kömür üret
ra kalorisinin 3 bine yükseleceğini ilan etmiş, açıkla
miştir.
TKİ Kuruluşu ile alaoak verecek hususunda
mış ve izahlarda bulunmuştur. Hatta doğu için şunu
bir
anlaşmazlığı
olmuş ve iş tasfiye edilmek suretiy
söyleyeyim: Yine de Karlıova'dan her türlü miktar
le
kapatılmış;
fakat
hiçbir şekilde adı geçen kişiye
da kömür almak imkânı vardır, hatta Karlıova'dan
TKİ
tarafından
30Ö
milyon
lirıa fazla ödenmesi gibi
vatandaşlarımıza kredili olarak kömür vermekteyiz.
bir konu katiyen mevzubahis değildir. Şırnak mıntıDeğerli parlamenterler, 1 milyon tonluk ithal kö
kasındaki üretimleri, müteahhit Nurettin Soykan de
mürümüzün altı firma arasında 100 bin - 150 biner
ğil, Salih Gülener isminde bir diğer müteahhit yaptonluk bağlantıları tamamlanmış, takriben 850 bin I mıştır. Bu müteahhit de Türkiye'de en ucuz dekapaj
ton kömürün bağlantısı yapılmış ve kok kömürleri
fiyatlarıyla uzun yıllar burada çalışmış, büyük zarar
şu anda gelmeye başlamış, hatta bazı bölgelere sevk
lara uğramış; sözlerimin başında da belirttiğim üze
edilmeye başlanmıştır. Dışarıdan ithal edeceğimiz
re, evvelce dekapajı 194 lira/metreküp üzerinden yap
ısıtma kömürü olan iyi kalitedeki linyit kömürü de
mıştır. Şu anda aynı bölgede muhtelif kömür ocakla
bu ayın sonunda, aralık ayı başında itibaren mem
rında dekapaj işi 420 lira ile 575 lira arasında yapıl
leketimize gelmeye başlayacaktır. Bu kömürler Ereğli
maktadır.
ve İskenderun limanlarına boşaltıldıktan sonra böl
Değerli milletvekilleri, kış mevsimi dolayısıyla bu
gelerimize buradan sevk edilecektir.
kömür üretimi konusunda vermiş olduğum kısa izaAHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Kaç li I hattan sonra, her bir arkadaşımın bu konuda kendi
radan geliyor Sayın Bakan?
I bölgesiyle ilgili özel talep ve soruları olduğu takdirde
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI I her ziaman şifahen açıklamaya, izah etmeye hazır ölCEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Efendim, dışa I duğumu belirtirim.
rıdan ithal etmekte olduğumuz kömür, çeşitli kalori I
Müsaade ederseniz sözlerimin sonunda bir hususu
de, çeşitli teknik karakterde ve çeşitli memleketler I daha belirteyim. Geçen yıl ekim sonu itibariyle Türden ithal edilmesi dolayısıyla nakliye 'fiyatları da I kiye'de üretilen linyit kömürüne nazaran 1984 yıü
farklı olduğundan, her bir partinin fiyatı farklı ola I ekim sonu itibariyle yaprian linyit kömürü üretimi 2,5
caktır.
I milyon ton daha fazladır; 14 küsur milyon ton yerine
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sübvan I 16,5 küsur milyon ton kömür üretimi gerçekleştirilmiş
siyon var mı efendim?
I ve bu üretim fazlasının 6001 bin tonu da, ilaveten, viENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI I layetlerimize teshin için tahsis edilmiştir. VatandaşlaCEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Şunu söyleye I rımızın, kömürün kalitesine, isine sisine bakmadan Her
yim : Vatandaşı hiçbir şekilde kömürsüz bırakma I türlü kömürü yakmaya alışmasında memleketin büyük
mak hedefimizdir. Dışarıdan gelen bu kömürlerin fi- | menfaati vardır.
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Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
ONURÂL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
Sayın Başkan, sorum var efendim. Sayın Bakan bu
rada iken, grup adına kendisine bir soru yöneltmek
istiyorum.
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalarda sual
mümkün değil efendim.
Gündeme geçiyoruz.
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
Sayın Başkan, usul hakkında ssöz istiyorum.
BAŞKAN — Grup adına söz istiyorsanız buyurun.
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) Grup adına istiyorum.
BAŞKAN — Eğer cevap vermek istiyorsanız,
buyurun kürsüde beyan edin.
Grup adına ve gündem dışı açıklama üzerine söz
veriyorum.
HP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZ
KURT (Çanakkale) — Sayın Başkan, gündem dışı
konuşmalara ilişkin İçtüzüğümüzün 60'inci maddesi,
Hükümete, olağanüstü acele hallerde, gündem dışı
söz istemesi halinde Başkanlığın bu istemi yerine ge
tirmesini, Hükümetin açıklamasından sonra da siyasî
parti gruplarına birer defa ve onar dakikayı aşma
mak üzere konuşma hakkım tanımaktadır.
Bendeniz biraz evvel yerimden Sayın Bakana, tü
züğümüzün bu maddesinden istifade etmek suretiyle,
konuşmalarına daha da açıklık getirtmek, sarahat ka
zandırmak amacıyla bir soru yöneltmek istedim; ama
zatı âliniz sürekli olarak Başkanlık Divanını işgal bu
yurduğunuz sırada takınmış olduğunuz tavrın yeni
bir numunesini daha sergilemek durumundâydınız.
Muhalefet gruplarından ya da muhalefet milletvekil
lerinden gelen konuşma ve soru sorma istemleri kar
şısında sürdürmeyi itiyat haline getirdiğiniz davranı
şınızı bir kez daha burada göstermiş olduğunuzu arz
etmek suretiyle Sayın Bakana sorumu sormak isti
yorum.
Sayın Bakan, biraz evvel Genel Kurulda yapmış
olduğunuz konuşmada, Şırnak yöresinde (hatta kendi
ifadenizle, izniniz olursa tavsif etmek istiyorum) koni
ya da silindir şeklinde ifade buyurdunuz, uygun olma
yan bir üretim biçimi ile Şırnak'taki üretimi durdu
racak ölçekte büyük sakıncalar ortaya çıktığını ifade
buyurdunuz, öte yandan Şırnak yöresinde kömür
üretiminin durdurulması da, yine sizin beyanınızdan
ve gazetelerden almış olduğumuz haberlere göre, bü
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yük miktarda kömür Malini zorunlu hale getirmiş
tir. Büyülk miktarda kıömür ithal edilmiş olması, hiç
kuşkusuz ki döviz sıkıntısı içerisinde bulunduğu bi
linen ülkemizde yeni bir malî yükümlülüğü karşımı
za çıkarmış (bulunmaktadır.
ISte sorumlu Balkan olarak ifade buyurmuş olduğu
nuz bu yanlış üretimi tekniği ya ıda biçimi dolayı
sıyla böylesine büyük zararlara yol açanlar hakkın
da, şu tarihe kadar hukukî ve cezaî yoktan hedıan•gi bir kovuşturmayı haşlatmak üzere bir girişimde
bulundunuz mu? Bulundunuzsa hangi aşamadadır?
Bunu, Genel Kurulun huzurunda ifade buyurmanızı
istirham ediyorum efendÜm.
Teşekkür ederim. (HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)
HÜJM1 NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, ben de grup adına 5 dakika könuşa'bilir mi
yim?
BAŞKAN — Sayın Nallbantoğlu, açıklamak iste
diğim konu 'buydu. İçtüzüğe herkes riayet etmek mec
buriyetindedir. Zatı âliniz grup adına söz istiyorsu
nuz. Grup adına nasıl söz isteneceği içtüzükte açık
lanmıştır. Grup başkanı tarafından bîr yetki belgesi
getirmeniz gerekir. Grup başkam bir yetki belgesi
vermediğine göre..
M. TURAN BAYEIZİT (Kahramanmaraş) —
Grup Başkanvekili kendisi efendim.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Nallbantoğlu ile ko
nuşuyorum Sayın Bayezit; başka bir arkadaş söz
istiyor, onu söylüyorum.
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
Sayın Başkan; aynı mütalaayı benim içlin de tetkik
buyurun efendim.,
IBAŞKAIN — Efendim, grup adına arkadaşımıza
sıöz verdim. İçtüzüğün 60 ncı maddesinde, «sual»
diye bir müessese yoktur. Biz, İçtüzüğü aynen tat
bik etmek mevkiindeyiz. Eğer ki, yanlış bir taıtbikat yaparsak, ileride çok müşkül durumlarla karşı
laşır, müzakerelerin uygun biçimde cereyanını önletrriiş oluruz. Bu itibarla, arkadaşıma İçtüzüğü hassa
siyetle tatbik etme durumunda olduğumuzu ve 'hiç
bir k'imseye İçtüzüğün elverdiği imkânlar içerisinde
söz vermeme gibi bir durumda olmadığımızı beyan
etmek isterim.
Arkadaşımız, 60 ncı maddeye göre grup adına
söz istemiş olsaydı, «Hay, hay buyurun» derdim.
Sonradan grup adına Myorum deyince, İçtüzüğün
60 ncı maddesi uyarınca kendilerine söz verilmiştir.
Bir usulsüzlük ydktur efendim.
*
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
tik talebimi grup başkanvekili olarak yöneltmiştim
zaltı âlinize.
BAŞKAN — Efendim...
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
tik talepte bulunurken, grup adına grup başkanvekili
olarak söz istediğimi arz ettim Sayın Başkanım,
BAŞKAN — Belki dikkatimizden kaçmış olaJbilir.
Zabıtlar tetkik edilirse dalha iyi açıklanır. 'Yalnız usulü
ne göre söz istemenin zaruretine işaret etmek istiyo
rum.
Gündeme geçiyorum. (HP sıralarından «Soru ne
oldu Başkan?» sesleri)
(ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
Sayın Bakan sorumuzu cevaplandırmadı.
BAŞKAN — Cevap verip vermemek tabiatıyla
Sayın Bakanın ekindedir. Ben Sayın Bakana mutlak
surette cevap ver diyebilir miyim?
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bîr
sorun efendim.
ÖMER KUŞ/HAN (Kars) — Cevap verecek mi
siniz diye bir sorun Bakana.
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
Huzurda cevap lütfetseydinıiz çok sevinirdik Sayın
Bakan.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Irak'a giden Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uy-.
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/616)
,
BAŞKAN — Gündeme geçiyorum.
Gündemin «Sunuşlar» kısmında Cumfaurbaşkanlıği
tezkereleri vardır, ayrı ayrı okutup bilgiilerinize.suna
cağını.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
14-15 Ekim 1984 tarihleri arasında Irak'a giden
Dışişleri Bakanı Valhit Halefloğlu'nun dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mesut
Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilterinize suna
rım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
ıBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
2. — Cezayir'e gidecek olan Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına
Devlet Bakanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin uygun
förüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3(617)
— 86
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Cezayir ihtilalinin 30 uncu yıldönümü münasebe
tiyle yapılacak olan törenlere katılmak üzere, 30
Ekim - l Kasım 1984 tarihleri arasında Cezayir'e gi
decek olan Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın dönü
şüne kadar; Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Sudi
N. Türel'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN —: Bilgilerinize sunulmuştur.
3. — Cezayir'e giden Devlet Bakanı Kâzım Ok
say'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Devlet
Bakanı İsmail Özdağlar'ın vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/618)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Cezayir ihtilalinin 30 uncu Yıldönümü münase
betiyle yapılacak olan törenlere katılmak üzere, 2 - 3
Kasım 1984 tarihleri arasında Cezayir'e giden Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın dönüşüne kadar; Devlet
Bakanlığına Devlet Bakanı ismail Özdağlar'ın vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
ıCumhur'başkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
4. — Hindistan'a gidecek olan Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı İ. Kaya Erdem'in dönüşüne ka
dar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/619)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Hindistan Başbakanı Bayan Indira Ghandi'nin
Yeni Delhi'de yapılacak olan cenaze törenine katıl
mak üzere, 2 - 4 Kasım 1984 tarihleri arasında Hin
distan'a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı t. Kaya Erdem'in dönüşüne kadar; Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Maliye ve
Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumburbaşkanı
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
5. — Hindistan'a gidecek olan Devlet Bakanı
Sudi Türerin, dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına
Devlet Bakam Abdullah Tenekeci'nin vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/620)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına
Hindistan Başbakanı İndifa Ghandi'nin Yeni Del
hi'de yapılacak olan cenaze törenine katılmak üze
re, 2 - 4 Kasım 1984 tarihleri arasında Hindistan'a
gidecek olan Devlet Bakanı Sudi N. Türel'in dönü
şüne kadar; Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Ab
dullah t Tenekeci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
6. — -İtalya'ya gidecek olan İçişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulut'un dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığı
na Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (31621)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Roma'da yapılacak olan Mahallî idarelerden So
rumlu VI ncı Avrupa Bakanlar Konferansına katıl
mak üzere, 6 - 8 Kasım 1984 tarihleri arasında İtal
ya'ya gidecek lian İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'
un dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına Adalet Ba
kanı Necat Eldem'in* vekillik etmesinin, Başbakanın
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım.
Kenan Evaıen
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS
SORUŞTURMASİ
VE MECLİS
ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
1. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 37 ar
kadaşının, gümrük kapılarındaki kaçakçılık ve rüşvet
olaylarının kapsamı ile niteliğinin ye bu olaylarla te
rör örgütlerinin ilişkisinin neler olduğunun belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/3)?

6 . 11 . 1984

O: 1

BAŞKAN — Bir Meclis
vardır, okutuyorum :

Araştırması önergesi

Türküye Büyük /Millet Medlisi Başkanlığına
(23.10.1984 tarihinde Halkçı Parti Adana Millet
vekilli Sayın Cüneyt Canver ve arkadaşları tarafından
verilen Meclis Araştırması önergesi üzerinde ıgerek
Hükümet adına gerekse Maliye Eski IBakanı Sayın
Vural Arıkari tarafından yapılan açıklamalar soru
nu aydınlatmaya yeterli olmamıştır.
. Konuyla ilgili olarak yapılmış olan açıklamalar
soruna yeni boyutlar kazandırmış ve gümrük kaçakçı
lığı olaylarının daha geniş ölçüde elealınıp araştırıl
ması zorunluluğunu ortaya koymuştur.
(Meclisteki görüşmelerden sonra Ibasına yapılan
açıklamalarda Şaym Vural Arıkan «Gümrük tayinle
rine tavassut edenlerin listesini açıklarsam yer yerin
den oynar» Sayın İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar da
«^Gümrükçülerin mal varlıklarını açıklarsam büyük
olaylar meydana gelir» şeklinde beyanlarda (bulun
muşlardır.
Hükümette bir bakanın istifa etmesi ve bir baka
nın da görevden alınmasına yol açan olaylar hakkın
da Hükümetçe de kamuoyunu talimin edecek bir açık
lama yapılmamıştır. Olayların üzerindeki esrar per
desi ortadan kaldırılmamıştır.
öte yandan yetkili organlarca Devlet güvenliği
açısından kurutması sakıncalı olduğu bildirilen ve
gümrük kaçakçılığı olaylarında rolü olduğu iddia edi
len ulustararısı bîr şirketin sırf bakanlıklar arasındaki
koordinasyonsuzluk nedeniyle kurulmasına mani
olunamadığı ileri sürülmektedir.
Türk kamuoyunu bir süre işgal etmiş olan Ye
şilköy gümrükleri olayı da son günlerde başka bo
yutlar kazanmış bulunmakta ve karakollarda haksız
bekletildiği iddia edilen Yeşilköy Yolcu Salonu Güm
rük Müdürünün rüşvet aldığına dair baısınlda yayın
lar yapılmaktadır.
IBütün bu açıklamalar ve gelişmeler karşısında Par
lamentonun gümrük kapılarında cereyan eden olay
lar hakkında en geniş ölçüde bilgi edinmesi kaçınıl
maz bir görev haline gelmiş bulunmaktadır.
(Meclis kürsüsünden açıkça ifade edilen egemen
güçlerin kimler olduğu, gümrük kapılarındaki kaçak
çılık, rüşvet ve işkence olaylarının kapsam ve niteliği
ve ıbu olaylarla terör örgütlerinin ilişkisinin ne oldu
ğunu -belirlemek üzere Anayasamızın 98 inci ve Mil-
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let Meclîsi İçtüzüğünün Iİ02 ve 103 üncü maddeleri
gereğince bir Meclis Araştırması yapılması 'hakkında
ki önengemizin işleme konmasını saygılarımızla arz
ve rica ederiz.
Malhmufc Akkılıç
'izmir!

M. Turan IBayezit
Kahramanmaraş

Onural Şeref ıBozkurt
Çanakkale

Şükrü IBahacan
Kırküareli

Sururi Baykal
'Ankara

Salim Erel
Konya
Selçuk Akıncı
Tekirdağ

Muhittin Yıldırım
Edirne
Cüneyt Canver
Adana

Süleyman ıKoyuncügil
Gaziantep

Cevdet IKarslı
Giresun
Tevfiik Bilal
Hatay
Ahmet Sırrı Özbek
Adıyaman

Yusüfl Demir
Uşak
A. Aşkın Toktaş
lîzmir
E. .Fahrettin Özfdilek
Konya
Hasan Altay
Samsun
Mustalfa Kemal ıPalaoğlu
Sivas
Halıîs Soylu
Kara
Hüseyin Aydemir
llzmin
İsmet Turhangil
Man'isa
Mehmet Kemal Öökçora
Bursa
Yılmaz Demir
Bilecik
Paşa Sarıoğlu
AğVı
Hüseyin Avni Sağesen
Ordu

Nuri Korkmaz
Adana
Salih Alcan
Tekirdağ
Münir ISevinç
Öskişeh'ir
Şevki Taştan
Sîvas
Veysel Varol
(Erzincan
Hilmi Nalhantoğlu
Erzurum
Arsan Savaş Arpacıoğlu
Amasya
Orhan Otağ
Kocaeli
Daivut Albacıigil
Balıkesir
Ahmet Kemal Aydar
Ankara
Mehmet »Üner
Kayseri
Cemal özdemir
Tokat

Kadir Narin
Diyarbakır

BAŞKAN — Önerge ıgündeme alınacak, önerge
nîn konusu olan araştırmanın yapılıp yapılmaması
hakkındaki önıgörüşrneler yarınki birleşimde yapıla
caktır.
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7. — ölüm cezasına hükümlü Muzaffer Öztürk
ve Sedat Yılmazsoy haklarındaki dava dosyasının ge
ri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/487)
BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı
maddesine göre verilmiş )bir tezkeresi vardır, okutu
yorum:
Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına
ılîgi: a) İli.7.1984 gün ve (19-30142384 sayılı ya
zımız.
b) Mü. Sav. İBak. nm 30 . 10 . 1984 gün ve
1984/3125-5 sayılı yazısı.
Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs su
çundan ölüm cezasına mahkûm edilen Muzaffer öz
türk ve Sedat Yılmazsoy haklarındaki dava dosyası
ilgi (a) yazı ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuş
tu.
Hükümlülerin vekilerı Av. Algül Umutlu ve Av.
Gültekin K. Suvarlı «Yargılamanın yenilenmesi» ta
lebinde bulunduklarından, /Muzaffer öztürk ve Sedat
Yılmaızsoy'a ait dava dosyasının Millî Savunma Ba
kanlığına tevdi edilmek 'üzere BaşSbakanhğa iade edil
mesini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan
BAŞKAN — Tezkere konusu dosya Adalet Ko
misyonunda görüşülmüş, raporu Başkanlığımıza in
tikal etmişti; fakat rapor basılıp henüz dağıtılmamış
bulunduğundan, adı geçen dosya Başbakanlığa iade
edilecektir.
D) ÇEŞİTLİ İŞLER
7., — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'
nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/505) (S. Sayısı : 138) (1)
BAŞKAN — Gündemin '«Başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşları» kısmındaki Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon raporla
rını sırasıyla okutup bilgilerinize sunacağım.
Denizli Mıillötvekili Sayın Mustafa Kani Bürke
hakkındaki raporu okutuyorum:
(1) 138 S. Sayılı Basmayazt Tutanağa eklidir.
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lÜya
ilhan Dinçel
Malatya

Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Öaşkanlıığımızea 1.9J1984 ıtarihinfcle Komisyonu»
muza gönlderilen Denizli Milletvekili Mustafa Kani
Bürke'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Hazırlık komisyoyonu Raporu. İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre
Karma Komisyonumuzun 24.10J1984 tarihli toplantı
sında incelenmiştir.,

2. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (31518)
(S. Sayısı: 139) (1)
IBAŞKAN — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'
in Yasama Dokunulmazlığınıin Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporunu
okutuyorum!:
Türkiye Büyük Millet Meclisi /Başkanlığına
Başkanlığımızca 4.9/1984 tarihinde Komisyonu
muza 'gönderilen Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu,
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komis
yonumuzun 24Jİ0.1984 tarihli toplantısında incelen
miştir..
Hazırlık Komisyonu hakkında 298 sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Adana Mil
letvekili Nuri Kbrkmaz'ın yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılma'sına gerek bulunmadığına ve hakkında
ki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar vermiştir,
Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun
'bu Raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteli
ğine göre Adana Milletvekili Nuri Korkmaz hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oylbirliği ile karar vermiş
tir.
Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı ile sunulur.

Karma (Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonumun
Ibu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteli
ğine göre Denizli Milletvekili Mustafa Kani Burk e
hakkındaki kovuşturmanın
milletvekilliği sıfatının
sona ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.

t%
Nurettin Yağanoğlu
Adana
Üye:
Misah Tomlbuş
Çîoruım
Üye
Orhan Otağ
Kocaeli
Üya
Ahmet Turan Soğancıoğlu
SıVaa
Ali Dizdaroğlu
Antalya
Üy<»
Mustafa Uğur Ener
Kütahya
Üy<*
Ali Ayhan Çetin
Çjorum

Başkanvekili
Münir Fuat Yazıcı
Manisa
Kâtip
Mehmet Zeki Uzun
Tokat
Üy*,
Mustafa Çakaloğlu.
Antalya
Üya
Rrîat Bayazıt
Kalhramanmaraş
Üye.
flyas Aktaş
iSamisun
Üy<»
Osman İBahadır
Trabzon
Üys
Ahmet l'lhami Kösem
Malatya
Üy<*
Alpaslan Pehlivanlı
Ankara
Üya
Özgüa? (Barutçu
Diyarbakır
-

Üye;
'İhtan Nuri Topkaya
Ordu

üye
Mehmet Topaç
Uşak
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur,

Hazırlık Komisyonu, hakkında hizmet sebebiyle
emniyeti suiistimal suçu isnat edilen Denizli Millet
vekili Mustafa Kani Bürke'nin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hak
kındaki kovuşturmanın üyelik 'sıfatının sona ermesine
kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Başkan
Kâmil T. Ooşkunoğlu
Ankara
Sözcü
Alhmet Remzi Çerçi
Adana

0: 1

Başkan
Kâmil T. Ooşkunoğlu
Ankara

Başkanvekili
Münir Fuat Yazıcı
Manisa

Sözcü!
Ahmet Remzi Çerçi
Adana

Kâtip
Mehmet Zeki Uzun

(1) 139 S. Saydı Basmayazı Tutanağa eklidir.
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'tfye

ihsan Tomibuş
Çorum!

Rıfat Beyazıt"
Kahramanmaraş
üye,
tlyas Aktaş
Samsun
Üyq
Otaman Bahadır
Trabzon

tfya
Ahmet Turan Soğancıoğlu
ISıvas

tfyfl
Ali Dizdaröğlu
Antalya

tfya
Mustafa Uğur Ener
Küfalhya

Üya
Ahmet llhami Kösem
^Malatya
Üya
Alpaslan Pehlivanlı
Ankara

tfyı
Ali Ayhan Çetin
IÇjorum
!Üya
Sabahattin Eryurt
Erzurum
Üya
'Mehmet Onur
Kahramanmaraş

tfy«
İhsan Nuri Topkaya
Ördü

0: 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
. Başkanlığımızca 1.9Jİ984 tarihinde Komisyonu
muza gönderilen istanbul Milletvekilli Behiç Sadi
Abbasoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komis
yonu Raporu, içtüzüğün 1/10 uncu maddesine ©öre
Karma Komisyonumuzun 24.10.1984 tarihli toplan
tısında incelenmiştir.
Hazırlık Komisyonu hakkında, 1475 sayılı Is Ka
nununa muhalefet suçu isnat edilen istanbul Millet
vekili Behiç .Saldi Abbasioğlu'nun yaisama dokunul
mazlığının kaldırılmasına' ıgerek bulunmadığına ve
hakkındaki 'kovuşturmanın üyelik sıfatının »sona er
mesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteli
ğine göre İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu
hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar
vermiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Kâmil T. Ooşkunıoğlu
Münir Fuat Yazıcı
Ank'ara
IManîsa

Mustafa Çakaloğlu
Antalya

tfyeı

Orhart Otağ
Kocaeli
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özgür Barutçu
Diyarbakır
Üya
Akilf Kocaman
Gümüşhane
Üya
ilhan Dinçel
iMalafya
Üya
Mehmet Topaç
Uşak

Üye
Mehmet Bağçeci
Yozgat
BAİŞIKIAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
3, — İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'
nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu
(SI504) (S. Sayısı : 140) (1)
BAŞKAN — istanbul Milletvekili Behiç Sadi
Abbasioğlu/'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarmdaın Kurulu Karma Komisyon
Raptorunu okutuyorum :

Sözcü
Ahmet Remzi Çerçi
Adana

Kâtip
Mehmet Zeki Uzun
Takati

Üye)
Nurettin Yağanöğlu
Adana

Üyq
Mustafa Çakaloğlu
Antalya

İhsan Tomibuş
ıÇoruırt

Rıfat Bayazıt
Kahramanmaraş

Üya
Orhan Otağ
Kocaeli

Üya
llya's Aktaş
ISamsurj

üya

üya

Ahmet Turan Soğancıoğlu
ISİVas
Üyq
Ali Dizdaroğlu
Antalya
Üyq
Mustafa Uğur Ener
KütaJlîya

Osman Bahadır
Trabzon
Üya
Ahmet! llhami IKösem
/Malatya
Üyg
Alpaslan Pehlivanlı
Ankara

(1) 140 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
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Üya

Üya

Ali A'ylhan Çetin
Çorum

Özgür IBarutçu
Diyarbakır
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Üy<*
Safahattın Eryurt
Erzurum

Üyq
Akif Kocaman
Gümüşhane

üy<*
Mehmet Onur
Kahramanmaraş

Üye,
İlhan Dinçel
/Malatya

Üy<l
İhsan Nuri Topkaya
Ordu

Üye '
Nejdet Naci Mimaroğlu
Siirt

Üye
Mehmet Topaç

Üye
Mehmet Bağçeci
Yozgat

iBlASJKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
4. — Ankara Milletvekili Mehmet Sezai Pekuslu'
nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/503) (S. Sayısı: 142) (1)
İÖASJKAN — Ankara Milletvekili Mehmet Sezai
Pekuslu ile ilgili raporu okutturuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Başkanlığınızca 1.9.1984 tarihlinde Komisyonu
muza- »gönderilen Ankara Milletvekili Mehmet Sezai
Pekuslu'mın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komis
yonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre
Karma Komisyonumuzun 24.'10;1984 tarihli toplan
tısında incelenmiştir.
Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli şekilde
aralba kullanmak suçu isnad edilen Ankara Milletve
kili Mehmet Sezai Pekuslu'mın ya'sama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına »gerek "bulunmadığına ve hakkınldaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine karar vermiştir.
jKarma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun1
bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteli
ğine göre Ankara Milletvekili Mehmet Sezai Pekuslu
hakkımdaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar
vermiştir.

(1) 142 S, Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir.
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.Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Başkanvefcili
Kâmil T. Ooşkunoğlu
Münir Fuat Yazıcı
Ankara;
(Manisa
Sözcü
Kâtip
Ahmet Remzi Çerçi
Mehmet Zeki Uzun
Adana
Tokat
tfy«
tfjfe *
Mustafa Çakaîoğlu
Nurettin Yağanoğlu
Antalya
Adana
Üyei
üy<»
Rıfat
Bayazıt
İhsan Tombuş
Kahramanmaraş
Çiorum*
Üyaı
Üy*
llyas Aktaş
Orhan Otağ
(Samsun
Kocaeli
Üye»
üy<*
Osman Bahadır
Ahmet Turan Soğancıoğlu
Trabzon
Stau
Üy*
Üy<*
Ahmet İlhami Klösem
Ali Dizdaröğlu
Malatya
Antalya
Üy*
Üy<*
Alpaslan Pehlivanlı
Mustafa Uğur Ener
Ankara
Kütahya
Üy«
,
üy«
özgür
Barutçu
Ali Ayhan Çetin
Diyarbakır
Çorum
Üy«
üy<*
Akif Kocaman
Sabahattin Eryurt
Gümüşhane
Erzurum
Üye
Üye
Uran
Dinçel
Mehmet Onur
(Malatya
Kahramanmaraş
Üye
Üye
Mehmet Topaç
flÜsan Nuri Topkaya
Uşak
Ordu
Üye
Mehmet Bağçeci
Yozgat
BALKAN — BiBgilerinize sunulur.
5. — Ankara 'Milletvekili Necdet Calp'ın Yasama
Dokunulmazlığının Kaldırdması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/494)
(S. Sayısı: 143) (1)
(1) 143 £., Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
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(BAŞKAN — Ankara MiUetivekili Necdet Calp
He ilgili raporu okuttuıruyoruımı:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Başkanlığınızca i .9.1984 tarihinde Komisyonu
muza (gönderilen Ankaıra Milletvekili Necdet Calp'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Rapo
ru, içtüzüğün 110 uncu maddesine ıgöre Karma /Ko
misyonumuzun 24.10.1984 tarihli toplantısında incelenmişfe
Hazırlık 'Komisyonu, Ihakkınlda 298 sayılı Seçim
Kanununa muhalefet suçu i'snat edilen Ankara Mil
letvekili Necdet Calp'in yasama dokunulmazlığının
kaldırılmaisına gerek bulunmadığına ye hakkındaki
kovuşturmanın üyelik silatının son ermesine kadar
ertelenmesine karar vermiştir.
Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteli
ğine göre Ankara Milletvekili Neodet Calp hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar ver
miştir.
{Raporumuz, Genel Kurulun 'bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Başkamvekili
Kâmil T. Ooşkunıoğlu
Münir Fuat Yazıcı
Ankara
(Manisa
. Sözcü
Kâtîp
Alhmet Remzi Çerçi
Mehmet Zeki Uzun
Adana;
Tokat!
Üye
Üjfei
Nurettin Yağanoğlu
Mustafa Çakaloğlu
Adana
Antalya
Üye
Üye.
ihsan Tombuş
Rıfat ©ayazıt
Çorunı
'Kalhramanmaraş
Üyq
'
tfy»
Orhan Otağ
lîyas Aktaş
Kocaeli
ISamsun
Üye)
Üye»
Alhmet Turan Soğancıoğlu
Osman iBahadır
iSfvas
Trabzon
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Üy;q
Ali Dizdaroğlu
Antalya
Üy<a
Mustafa Uğur Ener
Küialhya

tfya
Ali Ayhan Çetin
Çorum

Üy«r
Ahmeit ÎHhami (Kösem
/Malatya

Üyq
Alpasılan Pehlivanlı
Ankara
Üye;
Özgür IBarutçu
Diyarbakır

Üye

Üye

Sabahattin Eryurt
Erzurum

Akif Kocaman
Gümüşhane

Üye
Mehmet Onur
Kahramanmaraş

Üye
tean

Nuri Topkaya
(Ordu

Üye
İlhan Oinçel
Malatya

tfyd
Mehmet Topaç
Uşak

Üye
Mehmet Bağçeci
Yozgat
BALKAN — (Bibilerinize sunulmuştur.
Okunan Anayasa ve Adalet Komıilsyomından ku
rulu Karma Komisyon raporlarına JO gün içerisinde
itiraz vaki olmaldığı takdirfde içtüzüğümüz gereğince
raporlar kesinleşecektir.
B)

TEZKERELER

VE ÖNERGELER

(Devam)

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri
Sağlar'in
(6/157) esas numaralı sözlü soru önergesini geri al
dığına dair önergesi (4/47)
IBAŞKİAN— Bir sözlü sorunun geri alınma tale
bi vardır, okutuyorum':
Türkiye Büyük Millet Meclisi IBaşfcanlığına
Türk balkı adına sonuna dek tek egemen gücün
millet olacağını savunacağımızın bilinmesi ile vermiş
olduğum ve henüz cevaplandırılmayan >6 /İl 57 nolu
önergemin ıgeri alınması için gereğinin yapılmasını
saygılarımla arz ederim. 6.11.11984
Durmuş Fikri Sağlar
içel IMilletvekili
.'BAŞKAN — önerge geri verilmiştir.

IV. — SEÇİMLER
1. — Komisyonlarda
Seçim:

açık

bulunan

fKamu ;îktisa!dî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık

üyeliklere

'•BAŞKAN — Gündemin «Seçimler» kısmına ge
çiyoruz.

üyelik için Anavatan Partisi Grubunca Afyon Millet
vekili Sayın Metin Balıbey aday gösterilmiştir.
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Onayınıza sunuyorum: Kafbul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir.
Tarım Orman ve IKIöy İşleri Komisyonundaki açık
üyelik için Anavatan Partisi Grubunca Bingöl Mil-
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letvekili Sayın Hakkı Artukarslan aday gösterilmiş
tir.,
Oylarınıza sunuyorum': Kalbul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.

V. — SORULAR VE CEVAPLAR
' * A) SÖZLÜ SORULAR

VE CEVAPLARI

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun,
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147)
BlAŞKlAN — Gündemin «Sözlü -Sorular» kısmı
na geçiyoruz.
lîlk sıradaki 6/147 esas sayılı sözlü soru mehil is
tendiğinden ertelenm'iştir.
2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm,
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/157)
BAŞKAN — ı(6/157 esas) sayılı sözlü soru öner
gesi, ıgeri istenmiş olması sebebiyle, önerge geri ve
rilmiştir.
6/1160, 6/169, 6/176, 6/180 lEsas sayılı sözlü so
rular mehil istendiğinden...
ıDEVLET BAKANI SUÎDİ TÜREL ((Antalya) —
Sayın Başkanım, 3 üncü ve 6 ncı soruları cevaplandı
racağız.
3. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Suudi Türelin
cevabı (6/160)
•BAŞJKİAN — Sayın Bakan 3 üncü ve 6 ncı sorula
rı cevaplaindıracaklarını beyan, etmişlerdir.
3 üncü sözlü soru sahibi Sayın Ayhan Fırat?..
Burada.
Sayın Bakan?.. Burada.
3 üncü sözlü soru önergesini vaki talep üzerine
okutuyorum1:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda belirttiğim sualimin Maliye ve Gümrük
(Bakanınca sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Ayhan Fırat
Malatya Milleüyekiili

11 Temmuz 1984 tarihli Resmî Gazetede ithalat
rejimi ile ilgili 84/ı8256 sayılı ek bir Bakanlar Kuru
lu kararı yayınlanmıştır. 48.01.21.29 pozisyonunda
yer alan gazete kâğıdının G. V. si % 1, 1. V. de % 5
olarak yer almıştır.
14 Temmuz 1984 tarihli Resmî Gazetenin 2 nci
sayfasında yer alan başka bir ök Bakanlar Kurulu
kararı ile de bu .pozisyonun G. V. si % 15'e, I. V. de
% 10'a tekrar çıkartılmıştır?
Sorularım1:
II, Bu iki tarih arasında gazete kâğıdı ithalatı ya
pılmış mıdır?1
2. İthalat yapılmışsa cins ve miktarı nedir, ki
me aittir?
3. Kamu maliyesinin bu ithalattan kaybı ne mer
tebede olmuştur?
IBASKİAN — /Buyurun Sayın Bakan.
IDEVLET IBİÂKANI SUOİ TÜREL (Antalya) —
Sayın Başkan, değerli üyeler; 11.7.1984 tarihiyle
14.7.1984 tarihleri arasındaki üç günlük müddet içe
risinde hiçbir kamu kurumu, kuruluşu ve şahıslar ta
rafından gazete kâğıdı İthalatı yapılmamıştır. Dola
yısıyla kamu maliyesinin hir zararı bahis mevzuu de
ğildir.
Saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkış
lar).,
IBASKİAN — Sayın Ayhan Fırat, cevaba karşı gö
rüş bildirmek İster misiniz?
AYHAN FIRAT (Malatya)' — Evet Sayın Baş
kanım.
İBAŞKAlN — Buyurun Sayın Fırat.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say
gıdeğer arkadaşlarım; Sayın Bakanın biraz önce ver
diği çok kısa izahattan ben de memnun oldum, ka
mu maliyesinin bir zararı olmamasını öğrenmekle.
Ancak, 11 Temmuz 1984 günü bir kararname çıkı
yor. IBU kararnamede «fl'5». rakamı -dikkat edin arka
daşlar- «1» olarak yazılıyor. *«/10» rakamı «5» olarak
yazılıyor. Bir mürettip hatası olsa 10 rakamının «1»
çıkması veya «0» olarak çıkması kabul edilebilir. An-

T. B. M. M.

B : 21

cak, «Hiçbir ithalat yapılmamıştır» deniyor, biz bu
nu şimdilik kaydıyla kaydediyoruz.
(Ancak şunu söylemek istiyorum arkadaşlarım,
bir hükümetin çıkarmış olduğu böyle bir kararname
de bu derece, yüzde 25'lik oran yüzde 6'ya iniyor, bu
derece 'büyük bir İhatanın yapılması o hükümet için
affedilir değildir.
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (HP sıraların
dan alkışlar.)
BAŞKIAİN — Soru cevaplandırılmıştır.
4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, milli
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne
jşibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) ,
ıBAiŞKAN — Daha önce mehil sebebiyle ertele
nen 4 üncü sırada yer alan soruya Sayın Bakan cevap
vermek isterler.
Sayın İbrahim Ural buradalar mı? Yok.
Sayın Bakan?.. Buradalar.
Bu sözlü soru önergesi mehilü olması dolayısıyla
ertelenmiştir.
5. — Rize Milletvekili Fehmi Memisoğlu'nun,
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakam Ab
dullah Tenekeci'nin cevabı (6/176)
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'Bu üç aylık ödeme gecikmesi dolayısıyla mey
dana gelmiş üretici mağduriyeti hakkında ne düşü
nülmektedir?
2. 1984 yılı birinci sürgün dönemi yaş çay alı
mı sırasında, yetersiz fabrika kapasitesi -yüzünden,
izdihamı önlemek için uygulanan dekar başına on
kilogram kontenjanla, başta üretici ve sonra da Dev
let mağdur olmuştur.
Yetiştirilen mahsulün tamamını işlemek için, kaç
falbrüka yapımı kararlaştırılmış ve bu konuda istik
bale matulf, bir zamanlama planı var mıdır?
Bu meyanda yapımı kararlaştırılmış ve aıtfsaları
alınmış olduğu halde üç adet fabrikanın yapımı niçin
durdurulmuştur?
3. Üretici, üreteceği çay mahsulü için kooperatif
aracılığı ile Devletten aldığı faizli kredinin, Devlete
sattığı ürünü karşılığında ve talebi halinde, bu bor
cunun alacağından mahsup edilmesi gibi bir sistemin
konulması düşünülmekte midir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Rize
Milletvekili Sayın Fehmi Memisoğlu'nun, çay üreti
cilerinin sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesinin ce
vabını arz ediyorum.

IBAŞKAN •— 5 inci sırada yer alan sözlü soru öner Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce çay üretici
ıgesini -daha önce erteleme talebi kabul edilmiş olma
sinden satın alınan yaş çay yaprağı bedeli olarak,
sına rağmen- Sayın Bakan cevaplamak istemektedir
1 Kasım 1984 tarihi itibariyle 27 80Ö CCÖ CtCO lira
ler.
ödeme yapılmıştır. Mayıs ve haziran aylarında alı
Rize Milletvekili Sayın Fehmi Memişoğlu bura
nan yaş çay yaprağı bedellerinin tamamı ödenmiş
dalar m»? Buradalar.
olup, temmuz ayında alınan ürün bedelleri de öden
Sayın Bakan?.. Buradalar.
mektedir
ve ödemeler aralıksız olarak devam ede
önergeyi okutuyorum:
cektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yaş çay bedellerinin ağırlığını, birinci sürgün dö
Çay-IRur hakkında aşağıdaki sorularımın Mali
nemi mayıs ayı ile ikinci sürgün dönemi temmuz ayı
ye ve Gümrük Bakanı tarafından, sözlü olarak ce
teşkil etmektedir. Bu dönemlerin yaş çay bedelleri
vaplandırılmasını arz ederim.
ödendiğine göre, bundan sonraki ödemeler daha da
•Fehmi Memişoğlu
hızlı bir şekilde sürdürülecektir. Eski yıllarda yaş çay
Rize Milletvekili
paraları ödemelerinin bir sonraki kampanya dönemi
nin ilk aylarına kadar uzadığı olmuştur, son birkaç
L Gerek 1984 yılı yaş çay alımı kampanyası
yıldan beri de en geç ocak ve şubat aylarında bitiril
nın açılışında ve gerekse daha önceleri, «satın alı
mektedir.
Bu yıl da yılı içinde veya en geç ocak veya
nan yaş çay yaprağının bedelleri, bir sonraki ay so
şubat
ayında
bitirilmiş olacaktır.
nuna kadar, mutlaka ödenecektir» şeklindeki vaad2 nci sorunun cevabı : Çay üretimini artırmak
ter, yerine getirilmemiş, Mayıs ayı çayı dediğimiz
amacıyla bir proje geliştirilmiştir. Bu projede iki hu
birinci sürgün döneminde (Haziran ayını da kıs
men kapsamıştır), satın alınan yaş çay bedellerinin
sus yer almaktadır:
bir kısmı, Ekim ayı geldiği halde halen ödenme
Birincisi; mevcut çaylıkların ıslahı suretiyle veri
miştir.'
mi artırmak,
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İkincisi; her yır 25" bin dekar olmak üzere beş yıl
da toplam 125 bin dekar yeni çaylık tesisidir. Çay
İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 1983 yılında hazırla
nan söz konusu çaylık tesis projesi, Ekonomik İşler
Yüksek Koordinasyon Kurulunca kabul edilmiş .olup
uygulamaya başlanmıştır.
Mievcut yaş çay yaprağının tamamının en iyi şe
kilde işlenmesinin temini için teknik bazı düzenleme
lerle bir yandan mevcut çay fabrikalarının kapasite
artırımı çalışmaları yapılırken, bir yandan da yeni çay
fabrikalarının en optimal ve en verimli şekilde çalı
şabilmesini mümkün kılabilecek hesaplar yapılmak
tadır. Mevcutlara ilaveten her yeni 12 500 dekar çay
lık için bir fabrika yapımı da öngörülmüştür. 1984
yılında yeni iki çay fabrikası işletmeye açılmış, 1985
yılında üretime başlaması düşünülen iki çay fabrika
sının yapım çalışmaları sürdürülmektedir. 1987 yılın
da bir adet, 1988 yılında iki adet, 1989 yılında iki
adet, 199Ö yılında da bir adet çay fabrikası yapımı
programlanmıştır. Yapımına başlandıktan sonra dur
durulan çay fabrikası inşaatı da bulunmamaktadır.
3 üncü sorunun cevabı : Üreticilerin kooperatifler
aracılığıyla TC' Ziraat Bankasından aldığı krediler
kooperatiflerce düzenlenen listelere göre kurumca ke
silmekte ve kooperatife yatırılmaktadır. Yapılan ke
sintiler, hangi ayın çay parası ödeniyor ise, koopera
tife de o ay yatırılmaktadır. Yapılan ödeme planına
göre yaş çay parası ödemeleri, yukarıda da belirtil
diği üzere, yılı içinde ve en geç oeak, şubat aylarında
bitirileceğine göre, üreticilerin kooperatifleri aracılı
ğıyla Ziraat Bankasından alacağı borcu da en geç bu
süre içinde ödenmiş olacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın soru sahibi, cevaba karşı görüş bildirmek
isterler mi?
FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Evet efendim;
BAŞKAN — Buyurun.
FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Sayın Başkan,
Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi en derin say
gılarımla selamlıyorum.
Çay sorunları hakkında sormuş olduğum sorumun,
bu ayın 16'sında cevap verilecek şekilde ertelenmiş
olmasına rağmen, bugün Sayın Bakan tarafından cevaplandırümasını memnuniyetle karşılıyorum ve ken
dilerine teşekkür ediyorum. Ancak, Sayın Bakana in
tikal eden ve burada izaha çalıştığı konuların doğru
luk derecesini hayretle karşıladım ve gerçekleri yan
sıtmadığım burada öğrenmiş oldum. Sayın Bakan,
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yetkililerin yerdikleri cevaplara istinat etmeksizin,
mahallinde tarafsız bir gözlemci veya bir heyet tara
fından bir tetkik yaptırdığı zaman göreceklerdir ki,
bu Yüce Heyetin huzurunda verilen bilgifer doğru
değildir.
Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere çay Doğu
Karadenizin dört vilayetini kapsamaktadır ve Allah'
m lütfettiği bu nimet sayesinde özellikle Rizeli gur
betten kurtulmuş ve toprağına sıkı sıkıya bağlı kal
mıştır.
Bilindiği üzere çay ekildiğinden itibaren beş yıl
sonra ancak kemale ermekte ve çay üreticisi de yağ
murun, çamurun, rutubetin içinde sağlığını kaybetme
pahasına, dişiyle tırnağıyla ürettiği bu çay ürününün
parasını, sattığı zaman anında almak gibi çok haklı
bir beklenti içerisindedir.
Çay üretimini çoluğuyla çocuğuyla yediden yet
mişe, güneşli hava çok seyrek olmasına rağmen ya
pan ve o mevsimde sırılsıklam, rutubet içinde çalışan
bu üreticinin hakkını tam olarak teslim etmek gibi
istikrarlı düzen bir türlü getirilememiştir. Yetkililerin
verdiği bilgiler her zaman saptırıcı olmuş, gerçekleri
yansıtmamış ve yöneticileri de maalesef yanlış ka
rarlara, yanlış ifadelere ve yanlış beyanlara sevk et
miştir.
Çay üretimi yapılan bu yörede 640 bin dekar çay
alanı hazırlanmıştır. 640 bin dekarın yüzde 68'i sa
dece Rize İli hudutları içerisindedir ve dolayısıyla
Rize İli ve halkı sadece çay üretiminin gelirinden is
tifade etmektedir, başka da hiçbir geliri yoktur.
Dolayısıyla, çay üreticisinin dişiyle tırnağıyla, alın
teriyle, sağlığı pahasına elde ettiği ürünün tamamını
değerlendirmek Devletin görevidir ve Devlet çay üre
ticisini teşvik ederek, kredi vererek bunu yapmakta
dır. Üretici, Devletin iznine tabi olarak kaç dekar
alanda çay ekeceğini, taahhüde girerek belirler. Bah
çede yetiştirilen çay ürününün tamamının Devletçe
satın alınması taahhüde bağlanmıştır. Buna rağmen,
tarlada, dalında iken dünyanın en-güzel çayı olarak
Allah'ın lütfetmiş olduğu çayımız, maalesef istikrar
sız ve beceriksiz bir yönetim sayesinde, daima kali
tesi düşük çay yetiştiriyor diye Rizeliye suçlama ya
pılmaya vesüe olmuştur.
Dalında kemale erdiği andan itibaren 15-20 gün
içerisinde işlenmesi halinde dünyanın en iyi çayı olan
Rize çayını fabrika yetersizliği yüzünden kontenjana
bağlamak suretiyle ve «dekar başına 10 kilo çay ve
receksin, fazlasını veremezsin» talimatına tabi olarak
dalında bekletmek suretiyle kalite zaSfına uğratacak
sın, evsaf zaafına uğratacaksın ve o süt gibi sapı ça95 —
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ulaştıktan sonra fabrikaya getireceksin, gerektiği şe
kilde de tefrike, seçime tabi tutturmayacaksın, tut
mayacaksın, ondan sonra da imal ettiğin çayın kali
tesizliğini de o zavallı köylüye yükleyeceksin.
Değerli arkadaşlar, köylünün alın terini böylesi
ne hiçe sayan bir zihniyeti mutlaka durdurmak lazım
gelir. Milletin efendisini cezalandırmaya kimsenin
hakkı yoktur. Dolayısıyla Sayın Başkandan ve ilgili
bakandan istirham ediyorum, tarafsız bir gözlemci
veya birkaç kişiyi mahalline göndermek suretiyle,
üreticiyi de, üreticinin temsilcisi olarak kooperatif
yöneticilerini de yetkililerin huzurunda bir dinlesin
ler; gerçekleri tam anlamıyla tespit edeceklerdir ve
o zaman bir daha yanılgıya düşülmeyecektir.
Şimdi istikrarsızlığın bir örneğini burada ifade et
meye çalışacağım.
BAŞKAN — Sayın milletvekili, süreniz dolmak
üzeredir, toparlayınız lütfen.
FEHMİ MEMÎŞOĞLU (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkanım.
Efendim, 640 bin dekar alanda yetiştirilen çayın
zamanında alınmayışından, sırf izdihamı önlemek
için fabrika yetersizliğinden dolayı, seneler itibariyle
alınan çay miktarlarına bakın: 1979'da 530 bin ton,
1980'de 480 bin ton, 1981'de 193 bin ton, 1982'de 303
bin ton, 1983'te 435 bin ton ve 1984'te 568 bin ton.
Bu farklılıklardan da anlaşılacağı üzere, köylünün
emeği dalında bırakılmakta ve erteleme yüzünden
son sürgün kemale gelmeden imha edilmiş olmakta
dır. Yazık değil mi bu Allah'ın nimetine?
O bakımdan, Devletin fabrika yapmaya ekonomik
imkânları elvermeyebilir; ama köylüye her türlü ku
suru gazete sütunlarına yansıtmak suretiyle aktarmak
ve o vebalin altına girmekten kendimizi alıkoyalım.
Hükümetten istirham ediyorum, lütfen istikrarlı bir
düzen kurulsun ve köylünün hakkı tespit edilsin, ge
reği kadar verilemiyorsa halk bunu bilsin, hangi se
bepten dolayı verilmediği mutlaka ortaya çıksın.
Devletin 6 bin ton kapasiteli toplam 43 adet çay
fabrikası vardır. Bu kapasite günlük 9 bin ton kapa
siteye çıktığı anda, köylünün şu andaki ürünü tam
anlamıyla değerlendirilecek ve bahçede yetişen çayın
tamamı fabrikaya intikal etmiş olacaktır.
Eğer fabrikaya...
BAŞKAN — Sayın milletvekili...
FEHMİ MEMÎŞOĞLU (Devamla) — Bir daki
ka topluyorum efendim.
BAŞKAN « - Sayın milletvekili, arkadaşlarıma
ihtar verildiği takdirde İçtüzüğe riayetsizlikle itham
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ediyorlar. Söylediğiniz sözler, sorduğunuz soruların
dışındadır. 5 dakikalık vaktiniz de geçti.
FEHMİ MEMÎŞOĞLU (Devamla) — Efendim
toparlayayım, söylediklerim o konuyla ilgilidir.
BAŞKAN — Sorunuzda, arz ettiğiniz hususlar
yok efendim.
FEHMİ MEMÎŞOĞLU (Devamla) — Var efen
dim, çay sorunları vardır efendim, alınamıyor fabri
kaca.
BAŞKAN — Aslında 5 dakika geçti, daha evvel
de ikaz ettim.
FEHMİ MEMÎŞOĞLU (Devamla) — Efendim,
şu son cümleyle bağlayayım izin verirseniz?
BAŞKAN — İçtüzüğe uymak mecburiyetindeyiz.
FEHMİ MEMÎŞOĞLU (Devamla) — Efendim,
Devletin gücü, ekonomik imkânları yetmiyor ise özel
sektöre fabrika açma ve çay müstahsilinin yetiştirdi
ği o dünyanın en güzel çayını, kalifiye elemanlarıyla
ve evsafa uygun olarak işlemesi imkânı sağlanmalı
dır. Bu suretle kalite rekabetinin doğmasına ve köy
lünün alın terinin hakkıyla değerlendirilmesine im
kân verilmesini ve Devletin öncülüğünün de elden
bırakılmaması hususunu arz ve talep ediyorum ve
hepinize saygılar sunuyorum. (HP ve MDP sıraların
dan alkışlar).
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
6. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın Diyarbakır İlindeki vakıf eserlerinin muhafa
za ve tamirine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/180)
BAŞKAN — 6 ncı soruya geçiyoruz. 6 ncı soru
ya Sayın Bakan, mehil verilmiş olmasına rağmen,
cevap vermek istemektedir.
Sayın Altunakar buradalar mı? Burada.
Sayın Bakan buradalar.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki suallerimin Başbakan Turgut özal ta
rafından sözlü cevaplandırılmasına delalet buyurulmasını hürmetlerimle arz ederim.
Mahmud Altunakar
Diyarbakır Milletvekili
1. Diyarbakır Vilayetinde mevcut vakfa bağlı
cami ile imaret, gerek tarihî ve gerekse turistik ma
hiyeti haiz eserlerin tasnif ve tadatı yapılmış mıdır?
2. Mevcut bu eseri atikanın muhafaza ve tami
ri düşünülmekte midir?
3. Düşünülmekte ise, 1984 yılı itibariyle yapılan
tahsisat miktarı nedir ve kaç eser tamir edilmiştir?
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4. Ayrıca, Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel
Müdürlüğü Diyanet işleri Başkanlığı ile Kültür ve
Turizm Bakanlığının mahallî bölge müdürlüklerinin
vazife ve salahiyeti tensik bakımından tek bölge mü
dürlüğü haline ifrağı mümkün müdür?
5. Değil ise, vazife ve salahiyetten meydana ge
len karışıklık bürokratik müdahale ve tenakuzların
bertaraf edilmesi hususunda tedbir alınması mülaha
za edilmekte midir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. .
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Diyarbakır Mil
letvekili Sayın Altunakar'ın sorularını Sayın Başba
kan adına cevaplandırmak üzere huzurunuzda bulu
nuyorum.
1. Diyarbakır Vilayetinde mevcut vakfa bağlı
cami ile imaret, tarihî ve turistik mahiyeti haiz eski
eserlerin tasnif ve tadadı yapılmış olup, bu eserleri
il merkezi ve ilçeler itibariyle gösteren liste hazırlan
mıştır, sayın milletvekilimiz arzu ederlerse kendileri
ne takdim edebilirim.
2. Bu eski eserlerin muhafaza ve tamiri gayet
tabiî düşünülmektedir. Her yıl belirli bir program
dahilinde bunların bir kısmının onarımı da yapılmak
tadır. Keza, 1985 yılı içerisinde onarılacak eserlerin
listesi hazırdır, kendilerine takdim edebilirim.
3. 1984 yılı içerisinde yaptırılan eski eser ona
rımlarına ayrılan tahsisat miktarı 45 milyon lira olup,
bunun da keza nerelere harcanacağına dair liste ha
zırdır, arzu ederlerse kendilerine takdim edebilirim.
4. Başbakanlığa bağlı bulunan Diyanet İşleri
Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, ayrı bir
bakanlık olan Kültür ve Turizm Bakanlığının mahal
lî teşkilatlarının tek bir bölge müdürlüğü haline ge
tirilmesi, Anayasanın 136 ncı maddesi, meri Vakıf
lar Kanunu ve anılan kuruluşların kendi kuruluş ya
saları çerçevesinde mümkün bulunmamaktadır.
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MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
MAHM'UD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh
terem Başkan, değerli milletvekilleri; tevcih ettiğim
I sual münasebetiyle Sayın Bakanın vermiş okluğu iza
hata teşekkürlerimi arz ederim ve keza birinci sual
için vermiş olduğu cevap beni tatmin ettiğinden yi
ne kendilerine teşekkür ederim.
İkinci sual için; 45 milyon liranın eserlerin ta
miri için tahsis edildiği hususundaki ifadelerine te
şekkür etmekle beraber, bu miktarın çok cüzi oldu
ğunu arz ederim.
Diyarbakır'da Hazreti Süleyman Camii vardır,
bu hem turistik bakımdan, hem dinî bakımdan, hem
de halkın orada toplanması ve o camiin halk tara
fından rağbet mergub olması bakımından tamir edil
mesi lazım gelen bir husustur ki, bilmiyorum bu tarriir programına alınmış mıdır, alınmamış mıdır?
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) —
Alınmıştır sayın milletvekili.
I
MAOMıUD ALTUNAKAR (Devamla) — Teşek
kür ederim efendim.
Silvan'da yine Selaihaddin Eyyub'i Camii vardır,
yıkılmak üzeredir, çok tarihî ve kültürel bir yapı
dır, bunun da tamir edilmesi süratle icap eden bir
husustur..
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Programa, alınmıştır.
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Delil
ler Hanı vakıa tamir edilmektedir; fakat gerek ida
renin ve gerekse ora halkının müşterek arzusu, bu
I Deliller Hanının büahara tamirden sonra otel ve mo
tel şeklinde tadil edilmesi hususudur; bunu Sayın Baj kanın dikkatlerine arz ederim.

Anılan idareler arasında, soruda ifade edildiği
şekilde, vazife ve salahiyette meydana gelen bir ka
rışıklık, bürokratik müdahale ve tenakuzlar şeklinde
bir problem de söz konusu değildir. Her idarenin yetki
ve sommlulukları kuruluş kanunlarıyla tespit edilmiş
tir. Aksayan hususlar olursa, bunların giderilmesi ve
ya yeni ilbMyaçliar ortaya çıkarsa, onların karşılanma
sı için kanunlarda gerekli düzenleme her zaman için
yapılabilir. Ancak, bu konuda bugüne kadar müşah
has bir tenakuz ve problem tespit edilmiş değildir.
Bilgilerinize arz ederim.
BAŞKAN — Sayın milletvekili, cevaba karşı gö
I
rüş bildirmek ister misiniz?.

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Otel olarak yapılıyor sayın milletvekili.
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Teşek
kür ederim, sağ olun efendim.
Efendim, Turizm Bölge Müdürlüğü, Kül'fcür Mü
dürlüğü, Müzeler Müdürlüklerinin bu eserlere sahip
çıkılması bakımından, aralarında bazı sürtüşmelerin
olduğunu, yine yaptığım tetkiklerden ve alakalılarla
yaptığım temaslardan öğrenmiş bulunuyorum. Eğer
bu konuda hakikaten anayasal bir mani mevcut ise
elberteki yapılmaz; fakat «Turizm, Müze ve Kültür
Müdürlüğü» şeklinde bir müdürlüğün kurulması hususunda umumî bir kanaat mevcuttur.
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Ayrıca şunu da parantez içinde arz edeyim : Di
yarbakır umumî helaları için 100 milyon lira para
talep edilmiştir, bunun mümkün mertebe tahsisini is
tirham ediyorum efendim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılrniştır.
7. —Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/183)
8. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/184)
9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik soru
nuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/185)
'BAŞKAN — Gündemin 7, 8 ve 9 uncu sırasın
daki sözlü sorular Sayın Maihmud Altunakar'a ailt
olması sebebiyle İçtüzüğün 97 nci maddesine göre er
telenmiştir.
10. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/187)
(BAŞKAN — ((16/187) esas numaralı sözlü soru sa
hibi Sayın İsa Vardal'ın izini budıuınmıaısı* sebebiyle,
soru önergesi ertdlenmdışıtıir.
11. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in,
Soma Termik Santraline ilişkin sözlü sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın ce
vabı (6/188)
IBAŞKAN — (6/187) esas numaralı sözlü soru sa
yın Durcan Emir^bayerln sorusu yer almaktadır. Sa
yın Durcan Emıirtbayer?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar.
Sözlü soru önergesini (okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma'sını arz
ederim.
Duroan Elmir/bayer
İzmir Miltovekii
1. Soma Termik Santralımızın yanmayan jenera
törünün yandı diye yeniden sarılması doğru mudur?
2. izmir TEK'nun bu jeneratörün yanrnadığını
tespit eden raporunun olup, olmadığı?
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3. Ayrıca işletme projesi uygulaması yapılmama
sı nedeni ile gayri nizamı kömür taşınması, kömürün
depoda yanması ile kalorisinin düşmesi, taş ayıklan
masının ne şekilde yapıldığı, idarecilerin sorumsuz
hareketleri varsa işlem yapılıp yapılmadığının açık
lanmasını rica ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Efendim, İzmir
Milletvekili Sayın Durcan Emirbayer'in Soma Termik
Santralı konusundaki sorularına cevap vermek üzere
huzurlarınızdayım.
(2 X 165) megavat gücündeki Soma (B) Termik
Santralı uluslararası ihale sonunda 26 . U . 1976
tarihinde imzalanan sözleşme ile Skoda Eksport Çe
koslovakya liderliğinde Metex Finlandiya ve Gama
Türkiye firmalarından müteşekkil bir konsorsiyuma
yüzde 801 kredili olarak 151 milyon dolar dış para ve
958 milyon Türk lirası iç para olmak üzene ihale edil
miştir.
Sözleşmesine göre tüm dış menşeli malzeme ve
tejhizat beynelmilel IEC ve Alman standartlarına uy
gun olarak imal edilmiş ve imalatı müteakip de fab
rikalarda ve tesisten sonra da işyerinde test edilerek
kabul işlemi yapılmıştır. Ünite üretime geçmeden ev
vel söz konusu edilen jenaratör üzerinde yapılan izo
lasyon testlerinde de, test neticelerinin standartlara
uygun olduğu görülmüş ve mezkûr üniteler işletmeye
alınmıştır.
Ancak, Soma (B) Termik Santralı ikinci ünitesi
yüklenicisinin sorumluluğu altında ve garanti süresi
içerisinde işlemesine devam ederken» 23 Mart 1984
tarihinde jeneratör sargılarında bir arıza meydana
gelmiştir. İzolasyon bozulmasından dolayı meydana
gelen bu arıza sonucu otomatik koruma sistemi, çalış
mış, ünitede büyük bir hasar meydana gelmeden grup
devre harici olmuştur ve devre harici kalmıştır. Üni
tenin devre harici olması üzerine İzmir test ekibi bu
makine üzerinde gerekli testleri yapmış ve bir rapor
ite tespit etmiştir. Yapılan izolasyon testleri neticeleri
ile bu ünite devreye alınmadan evvel 3 .12.1982 ta
rihinde yapılan test neticeleri karşılaştırılmış ve bu
jeneratör izolasyonunun bozulduğu ve izolasyonun de*
1 indiği testler ile tespit edilmiştir. Bunun üzerine ko
nu Türkiye Elektrik Kurumu uzmanları, İstanbul Tek
nik Üniversitesinin profesörlerinden Kemal Sarıoğlu
ve Muzaffer özkaya'nın da katılması ile akademik
düzeyde toplantı ve görüşmeler ile gözden geçirilmiş
ve söz konusu jeneratörün izolasyon zayıflamasının
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dizayn ve teknoloji kusurlarından kaynaklandığı hu
susunda görüş birliğine varılmıştır.
Halen montajı devam eden Soma (B) Termik
Santralı 3 ve 4 numaralı ünitelerinde de jeneratör sar
gı izolasyonlarının yeni teknolojiye göre düzeltildiği
ve yeni dizayn ve sargı teknolojisine göre 1 ve 2 nu
maralı ünite stator sargılarının da düzeltilmesi husu
sunda taraflar mutabakata varmışlardır. Yeni sargı
teknolojisine göre tüm tadilat ve yenilemelerden son
ra arızalı ünite 27 Eylül 1984 tarihinde tamirden son
ra tekrar işletmeye alınmıştır.
Ayrıoa, bu tespitler neticesi, 1 inci ünite stator sar
gıları için 4 yıl, 2 nci ünite stator sargıları için de 2
yıl, 2 yıl, 2 yıl ilave garanti temin edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, diğer sorunun cevabına ge
çiyorum.
Soma Termik (B) Santralına Ege Linyitleri Mües
sesesinden; Deniş, Işıklar ve Merkez ocak sahaların
dan yılda takriben 2 milyon ton kömür temin edil
mektedir. Her iki sahadan da kömürler bant konveyörler vasıtasıyla santrala ulaştırılmaktadır.
Işıklar ve Merkez sahalarından 1 ve 2 numaralı
santral ünitelerine kömür nakli için projelendirilen
konveyör bant tesisi tamamlanmış ve muvakkat ka
bulü de yapılmıştır. Bu kabul esnasında, her seferin
de ve diğer işlerimizde de olduğu gibi, tespit edilen
noksanların tamamlanması için, yapımcı Finlandiya
Matex firmasına kesin kabule kadar süre verilmiştir.
Bu süre içerisinde tamamlanmayan eksiklerin, yapım
cılardan bedeli kesilerek, TKt tarafından tamamlan
ması kararlaştırılmıştır.
Noksan kapasite ile çalıştığı süre içerisinde santra
la kömür naklinin kamyonla takviyesi yoluna her za
man olduğu gibi gidilmiştir. Deniş kömür sahası ile
santral arasında 3 üncü ve 4 üncü ünitelere kömür ta
şımak için projelendirilmiş olan 8,5 kilometre uzunlu
ğundaki bant konveryörün yapımına halen devam
edilmektedir. Bu santrala verilen kömür büyük nis
pette tüvenan kısmen de elek altı kömürdür ve evsa
fı artı eksi yüzde 10' tolerans ile alt ısıl değeri 2 400
kilokalori kilogram olan yüzde 41 kül, yüzde 23 rutu
betli kömürdür. Her ne kadar, istihsal sırasında selektif bir madencilik yapılmakta ise de, sevk edilen kö
mür arasında sistemin kabul ettiği tolerans nispetinde
taşların bulunması olağandır. Bu bakımdan kömür
içerisinde bulunan taşlar değişik yerlerde ayıklanmak
tadır. Stoklarda iklim vesaire bazı şartlar nedeniyle
zaman zaman mevzi yangınlar olabilir ve olabilmek
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tedir. Bunların sadece bizde değil, dünyanın her yerin
de işletme faaliyetleri esnasında görülebilen basit olay
lar1 olduğunu belirtmek isterim. Bunlar için, görüldüğü
anda tedbir alınır, söndürülür; olayların büyütülme
mesi gerekir. Bugüne kadar bu konuda hiçbir idare
cinin sorumsuz davranışı tespit edilmemiştir. Tespit
edildiği takdirde elbette gereği yapılacaktır.
Saygıyla arz ederim.'
BAŞKAN — Sayın milletvekili karşı görüş bildir
mek ister m isiniz?..
DURCAN EMIRBAYER (izmir) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun.
DUROAN EMİ1RÖAYOR (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın 'Bakanın verdiği
izahata teşekkür ederim. Ancak, bazı hususları açık
lamak gereğini duyduğumdan söz aldım.
Güncel hale gelen elektrik enerjisinin, ne denli
İhmalin neticesinde, dışardan alınması ile büyük dö
viz kaybına sebep olduğu bir vakıadır. Soma Ter
mik Santralının çalıştırılma talimatlarına uygun ola
rak çalrştırılmamasından ve idarecilerinin adam sendeciiik: anlayışı ile hareket ettiklerini izaha çalışaca
ğım.
Santralın idarecileri ile mütealhlhit Çekbslavak fir
ması . Skoda'nın anlaşamamaları neticesinde henüz
kati kabulü yapılmayan santralın işletmeye alınma
ması için, jenaratör izolasyonu yanmadan yanmış
'gösterilmiş, böylece santralın işletmeye alınması 5 ay
geciktlrilmiş'tiir.
'Bu olay hakkında Türiciye Elektrik Kurumunun
•İzmir'deki Bölge Müdürlüğünce hazırlanan rapor
incelendiğinde, jeneratörün yanmadığı saptanacaktır.
Bu olayın memleket ekonomisine fevkalade önemli
zarar getirdiği gözden uzak tutulmamalıdır.
Değerii millet!vekilleri, normal prodüktivite açı
sından kömürün işletmeye taşınmasında dünya stan
dartlarına ıglöre bantla taşıma rakamları yüzde 90'ı
göster iricen, bizde, kısacası S'oma'da yüzde 10'dür.
Bizde taşıma işi piyasadan temin edilen kamyonlar
la yapılmaktadır. Bu taşıma işinin, maliyeti ne se
viyede etkileyeceği de meydandadır. Bunda kusurlu
olan yöneticilerin hesap vermesi gerelklİdir.
Sayın milletlvdkilleri, enerji ithalatımız devam
edericen, milyonlarca liralık yeni yatırımlar yapılır
ken, Sbma'da birinci grup jeneratör bataryası 200
megavatlık kapasitede yüzde 30'luk kayıpla devrede
tutulabilmektedir. Bu kaybı telafi etoek için yanın
da bulunan (A) Santralı çalıştırılmak suretiyle 35
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megavat elektrik enerjisi istihsali yapılmaktadır. Bu
tayibin telafisi için çalıştırılan (A) Santralında gün
de 1 000 ton kömür harcanmaktadır. Bu denli bü
yük kömür israfının takdirini sizlere bırakıyorum;
ama bu arada günde kullanüan 1 000 ton kömür,
1 000 ailenin kışlık yakacak ihtiyacını karşılayacak
boyuttadır. Demek oluyor ki, yüzde 30 eksikle ça
lışan santralımızın günlük kaybı, her gün için 1 000
aletim kömürünü harcadığı gibi malî yönden de
'fevkalade kayba sebep olmaktadır.
'Sayın m'tletvekilleri, bu açıdan olaya çıplak gözle
(bakılması Türkiye'deki kömür israfının ne denli ol
duğunun takdirine yeterli olacaktır. Bu takdir du
rumu ise, bu milletin kaynaklarının her hususta ol
duğu gibi, ne denli çarçur edildiği sorusuna büyük
'bir yanıt olacaktır.
Sayın milletvekilleri, bu işletmelerde kullanılan
kömürün yüzde 20'si taşlıdır. Bu durum da ocak
larda istihsal edilen kömürün günün şartlarına ve
teknolojisine uygun olarak selektilf yapılmayışından
kaynaklanmaktadır. Bugün ocaklarda taştan arın
dırma işlemi en ilkel şekilde, yani insan gücüne da
yandırılan sistemle yapılmaktadır. Kömürde taş bu
lunması üretimin düşmesine neden olduğu gîbi sant
ralın da ömrünün kısalmasına sebep olmaktadır. Ay
rıca santralın yanında bulunan binlerce ton kömür,
istifleme hatalarımdan yanıp gitmekte; bUnun sonu
cunda 3 000 kalorilik kömür 1 700 kaloriye düşmek
te, iböylece de memleket ekonomisi zarara uğramak
tadır. Yetkililer ise bu duruma hiçbir tedbir alma
maktadırlar.
Sayın üyeler, nereden bakılırsa bakılsın çarçurun,
laubaliliğin, sorumsuzluğun ve adamsendeciliğ'in en
acısı Soma Termik Santralında yaşanmaktadır, zarar
milyarlarca liradır.
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
istirham ediyorum; mesele fevkalade ehemmiyetli
dir. Sorumsuzlardan hesap sormak zamanı gelip geç
mektedir. Soma Termik Santralının reörganizasyönunun yapılması gerekir. Yetkilileri uyarıyorum :
Kaybınuz maddf ve manevî açıdan fevkalade büyük
boyuttadır.
Sayın Bakanın bu olaya eğilmesini dilerken, Yü
ce Meclise en derin saylgılarımı sunarım. (HP sıra
larından alkışlar)
IBASKA — Teşekkür ederim sayın m'ille'tvekili.
ıSoru cevaplandırılmıştır.
12. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in,
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkn Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (61189)

6 . 11 . 1984

0: 1

13. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in,
Fiskobirlik'in fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190)
14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Devletin üreticilere olan borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/192)
15. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk
Hava Yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/194)
16. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'tn, Dev
let İstatistik Enstitüsüne ye Hazine arazilerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197)
dJAŞKIAN — Gündemimizin «Sözlü Sorular»
kısmında bulunan (6/Ü89), (6/190), (6/192), (6/194)
ve (6/197) esas numaralı sözlü soru önergelerinin
görüşülmesi, bu sözlü sorular için mehil verilmiş bu
lunduğundan ertelenmişti.
S'ayın Bakanlardan bu ertelenen sözlü sorulara
cevap vermek isteyen var mı? Yok.
HtÜMİ NAUBANTOĞUU (Erzurum) — Sayın
Başkan, benim sorumun müddeti bir haftaydı, 10
gün oldu efendim?
IBAŞKAN — Bugün son buluyor Sayın Nalbant
oğlu, yarın cevap vermek mevkiirideler.
•(Bu itibarla, 12 nci sıradan 16 ncı sıraya kadar
olan sözlü sorular mehil verilmesi sebebiyle ertelenmüştir.
17. •— tstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in,
«İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile
İlgili \ Yetki Kanunu» gereğince yapılan çalışmalara
ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'
in cevabı \(6/199)
BAŞKAN — 17 nci sırada Sayın Ergüder'in so
rusu yer almaktadır.
İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder bu
radalar mı? Buradalar.
Cevap verecek Bakan buradalar mı? Buradalar.
Sözlü soru önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
2977 sayılı İtiarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Dü
zenlenmesine Dair Yetki Kanunu ile ilgili (mevzuatta
yer alan bazı bürokratik kaideler ve kırtasiyeciliğin
önlenmesi) ne gibi çalışmalar yapıldığını, yasanın
Öngördüğü kolaylıklardan hangi bakanlıklarca han
gi kanunlarda ve mevzuatta değişikl'ikler yapıldığı
ve anılan kanuna istinaden ne gibi -vatandaş lehinebürökrasiyi azaltacak tedlbir tasarılarının nelerden
ibaret bulunduğunu alakalı Sayın Devlet Bakanı Kâ-
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zım Öklsay tarafından cevaplandırılmak üzere iş bu
sözlü önergemin kabulü iile yasal müddetler içerisin
de cevaplandırılmasını arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Orhan Ergüder
İstanbul Milletvekili
IBAŞ/KAN —- Buyurun Sayın Bakan.
IDOVUET BAKANI KÂZİM ÖKISAY (Bolu) —
Sayın Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım;
2 Şubat 1984 tarihli ve 2977 sayılı İdarî Usul ve İş
lemlerin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili Yetki Ka
nunu hükümleri gereğince büğlüne kadar Bakanlar
Kurulu tarafından Meclise altı kanun hükmünde ka
rarname tasarısı sevk edilmiş ve bunlardan üç tanesi
kanunlaşmıştır.
2977 sayılı Kanuna uygun olarak uygulamada
vatandaşların daire ile olan bürokratik işlemlerini
en düşük seviyeye indirmek ve en kısa zamanda ida
rî işlemi tesis etmek suretiyle, zaman ve kaynak is
rafını önlemek maksadıyla bakanlıklarda kurulan
kurullar, mevcut mevzuatı taramaktadırlar.
Başbakanlık tarafından bu amaçla 22 Mart 1984
tarihinde bir genelge yayınlanmış ve (Başbakanlıkta
uygulamayı yönetmek için İdarî Usul ve İşlemleri
Yeniden Düzenleme Komisyonu faliyete geçirilmiş
tir.
İBugune kadar çıkarılan kanun hükmündeki ka
rarnameler sırasıyla şunlardır :
1. 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Madde
cine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkındaki 19? Sayılı
Kanun Hükmündeki Kararname. Bu kararname ka
nunlaşmıştır.
. 2. 73İ38 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nunun Değişik 19 uncu Maddesinin 2 nci Fıkrasının
Değiştirilmesi Hakkında 194 Sayılı Kanun Hükmün
deki Kararname. Keza bu kararname de kanunlaş
mıştır.
'3. '6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun
ıBazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki
Madde Eklenmesine Dair 196 Sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname. Bu da kanunlaşmıştır.
4. 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesine İlişkin
239 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.
5. 5682 sayılı Pasaport Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştörilmesî ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesine İlişkin 240 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname.
— 101
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16. 26.12.1925 tarihli '697 sayılı Günün 24 Saate
Taksimine Dair Kanunun 2153 sayılı Kanunla De
ğişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 242
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.
JBunların gerekçelerini de incelersek : 2977 sayılı
Kanunun gösterdiği hedeflere, varabilmek için gere
ken tedbirlerin alındığı kolaylıkla anlaşılabilir.
Her kararnamenin vatandaşa ve idareye kolaylık
sağlaması ve hizmet veren kuruluşlarla vatandaşı ça
ğımızın anladığı şekilde, süratle ve karşılıklı itimat'
esası içerisinde yüz yüze getirmesi ve vatandaşın
devlet kapısından, beklediği güvenle ayrılmasına bil
hassa itina gösterilmektedir.
(Başta nüfus ve trafik mevzuatı olmak üzere bu
güne kadar vatandaşın günlük hayatında yer alan
'Pasaport, Tapu, Veraset ve İntikal Vergisiyle ala
kalı hükümlerin değiştirilmeye uygun olanları ayık
lanmıştır.
'Bilindiği gJb'i, bazı hukukî kısıtlamalar ve tedbir
ler idare tarafından o günün şartları ve olayları na
zara alınarak yasalara hüküm sevk edilmiştir. Bun
lardan bazılarının diğer yasalarda veya tüzük ve
yönetmeliklerle takviyesi sonuca, mevzuat dağıtıl
mış ve yetkiler değişik makam ve kuruluşlara ter<
edilmşİtir. Bu Mbarla bürokrasiyi azaltmak için dik
katli bir çalışmanın zarureti aşikârdır.
(Başbakanlıktaki kurul çalışmaları ilgili kurum
ve kuruluşlarla tam bir uyum içerisinde devam et
mektedir. Alınan tedbirler peyderpey yürüdüğe ko
nulmaktadır. Bu konuda bir örnek olarak; işçi emek
lilerinin daha evvelce münhasıran tek bankadan da
ğıtılan aylıklarının, çeşitli harikalar vasıtasıyla dağı
tılması esası getirilmiş ve uygulanmasına başlanıl
mıştır.
İdareriin yıllardan beri vatandaşa karşı itimat et
meyen tutumu, yasalarda kati hükümlerle takviye
edildiğinden, bunların demokratik zihniyetle bir sis
teme bağlanarak yeniden tanziminin bir zaman aldığı
aşikârdır. Zira, bu konunun da her şeyden evvel bir
eğitim meselesi olduğu hususunu takdirlerinize arz
ediyorum. Ancak, konularda ve kanunların taran
masında acele etmek ve idare ile vatandaş arasın
daki hizmet münasebetlerini tanzim eden çeşitli en
gelleri tek taraflı olarak arındırmak, uygulamada
yarar yerine zarar getirecektir. Bürokras'inin orta
dan kaldırılması için bürokratların da konuyu be
nimsemeleri zarureti aşikârdır. Bu önemli hususlar
göz önünde bulundurularak konular dikkatle ince
lenmekte ve çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.
Bilgilerinize arz ediyorum.
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(BAŞKAN — Sayın Erigüder cevaba karşı görüş
'bildirmek ister misiniz?
HALİL ORHAN ERGÜDER (Istanfbül) — Ha
yır, teşekkür ederirn.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
18. >— Sakarya Milletvekili 'Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Adapazarı Merkez İlçeye bağlı köy
lerde kullanılan içme suyunun klorlanmasına ilişkin
sözlü sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Mehmet Aydın'in cevabı (6/201)
IÖASKAN — 1>8 inci sırada bulunan Sakarya Mil
letvekili Ayhan Sakallıoğlu'nun Sözlü soru önerge
sinin görüşülmesine geçiyoruz.
Sayın Sakallıoğlu?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Sözlü soru önergesini okutuyorum :,
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Sayın Başkanlığına
Adapazarı'nda 81 köyün kolitaasilli su içtiği hak
kında.
İçtüzük hükümleri muvacehesinde; konusu arz
edilmiş 'bulunan sözlü sorumdaki hususların Sayın
Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanı tarafından cevap
landırılmasını arz ederim.
Saygilarımla.
A. Reyhan Sakallifoğlu
Sakarya Milletvekili
Adapazarı Merkez İlçeye ibağlı 81 köy «Abalı su
ıgrıibundan» su almaktadır. Bu 81 köyde kollbasiUi
su içildiği gazetede yer almıştır.
İlcinde 240 koibasİ'li görülen Abalı su grulbu içme
suyunun kimyasal yönden de zararlı olduğu bildi
rilmektedir. Bilindiği gibi bir suda koli<basili oranı
150 nln üstüne çıktığında o suyu içmek veya kul
lanmak çok tehlikeli olmaktadır.
Suyun debisine uygun klorlama cihazı olmayan
Abalı içme suyu grulbunun bazen geçici olarak kifa
yetsiz şekilde klorlandığı öğrenilmiştir.
1. Bakanlıkça böyle su gruplarının devamlılık
arz eden kontrolü yapılmakta mıdır, yapılmakta ise
bu kontrol ne şeklide yapılmaktadır? ©Öyle su grup
ları için teknik ve modern cihazla suyun debisine
uygun klorlama yapılması düşünülüyor mu ve ne gibi
tedbirler alınmıştır veya emirler verilmiştir?
2. (Kimyasal araştırma ve analizler yapılmakta
mıdır?
3. Suyun kaynak dışında isale hattı içerisinde
kirlendiği ve zararlı hale ıgeldiği de düşünülebilir. Bu
takdirde Bakanlıkça kaynak dışı kontroller hangi
esaslarla yapılmaktandır? Kontrol sistemi nedir veya
neler düşünülmektedir?
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4. Sağlık yönlünden fevkalade ösemli ve büyük
Ibir riüfüsun sağlığını tehdit eden Abalı su grubunun
kontrol altına alınması hususunda Bakanlıkça buIgüne kadar neler yapılmıştır? Tedlbİrler nelerdir? Su
yun ddbisine uytgun klorlama cihazı Abalı su grubu
na ne zaman tahsis edilecektir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MEHMET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Sakarya Milletvekili Ay
han Sakallıoğlu arkadaşımızın, Adapazarı Merkez
İlçeye bağlı 81 köyün içme'suyu ile ilgili sorularım
cevaplandırmak üzere huzurlarınızdayım.
Arkadaşımız vermiş olduğu soru önergesinde ba
zı noktalara istinat ediyor. Bunların başlıcalarını
şöyle belirtiyorum :
Hareket noktası olarak, suyun kifayetsiz şekilde
klorlandığı meselesi ve altında da Bakanlığıma tevcih
etmiş olduğu, «Bakanlıkça höyle su gruplarının kont
rolü yapılıyor mu?» diye başlayıp devam eden so
ruları var. Bu suretle ortada bir klorlama meselesi
var, bir de bu klorlama işinin dışında olan bir hadi
se var. Ben her iki konuya da burada ayrı ayrı te
mas edeceğim.
Sorunun soruluş tarzından öyle anlaşılıyor ki, klor
lama yapıldığı zaman mesele bitecektir veyahut da
klorlama kamu su şebekelerinde yeteri kadar bir ko
ruma çaresidir; bu çareye tevessül edildiği zaman
bu mesele bitecektir... Birinci planda karşımıza çı
kan imaj budur. Fakat hemen şunu arz edeyim; me
sele bu şekilde bitemez, Bu, su güvenliğinde kısmı
bir ıslah yoludur. Burada ileri de gidemezsiniz; çün
kü bizzat aşırı klorlama da insan sağlığı bakımından
zararlıdır. Klorlamanın belli bir dozu vardır ve Tür
kiye'de bütün içme sularını, kullanma sularını, nere
de olursa olsun, sadece klorlama ile ıslah etmeye
kalkacağımızı düşünmek hatalıdır.
Burada ele alınan ikinci konu, kontrol meselesi
dir. Daha doğrusu buradan da anlaşılan, içme sula
rının güvenliği, su güvenliği meselesidir.
Şimdi, «kontrol» kelimesi bizim mevzuatımıza
girmiştir, Aslında bu Arapça'dan bizim lisanımıza
girmiş olan «murakabe» kelimesinin karşılığıdır. Bu
haliyle de, 1926 yılında çıkarılmış olan Sular Hak
kındaki Kanunda ve 1930 yılında çıkarılmış bulunan
1593 sayılı Umumî Hıfzıssihha Kanununda «mura
kabe» kelimesi filvaki kullanılmıştır. Ancak, mesele
nin detayına baktığımız zaman burada, daha o ta102 —
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rihkrde de işin içerisinde merkezî idarenin dışında
birtakım idarelerin girdiğini müşahede ediyoruz.
Sular Hakkındaki Karunun 1 inci maddesi şöyle
diyor : «Şehir ve kasabalarla köylerde ihtiyacatı
âmmeyi temine mahsus suların tedarik ve idaresi be
lediye teşkilatı olan mahallerde belediyelere, olmayan
yerlerde Köy Kanunu mucibince ihtiyar meclislerine
aittir.»
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 236 ncı maddesi
de, «İçilmek ve kullanılmak için getirilecek suların
fennen içilmesine müsaade edilecek evsafta olması
şarttır. Olmadığı takdirde bunların fennen icap et
tiği surette temizlenmesine ve evsafının ıslahına be
lediyeler mecburdurlar» diyor.
239 uncu maddede de, «Suları içilmeye ve ev iş
lerinde kullanmaya mahsus hususî ve umumî kuyula
rın ve sarnıçların televvüs eyledikleri veya televvüse
maruz 'bulundukları takdirde bunların ıslahını takibe
belediyeler mecburdurlar» deniliyor ve bu türlü mad
deler de devam edip gidiyor.
Ayrıca, çok ilginçtir, o zaman, mesela Sular Ka
nununda, «Suların, tesis, isale, idame masarifi be
lediye ta köylerce temin ve tesviye edilir» denilmiş.
Şimdi dikkat buyurulacağı üzere, kanun «suların
idaresi» diyor. Yani su bir şebekedir, işletmedir; bu
nu getiren organ netice itibariyle baştan sona kadar
bütün sıhhî hususatını da nazarı itibare alarak gerekli
işlemleri yapacak.
Ancak, bununla değerli arkadaşımın sorusuna kar
şılık olarak şöyle diyorum; Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı bu işin dışındadır, gibi bir düşüncenin içe
risinde değilim, yanlış anlaşılmasın. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı milletin sağlığı ile ilgili, sağlı
ğına zarar verecek her şeyi murakabe edecektir; eder,
onun tabiî görevidir. Bundan başka aslî görevi de
düşünülemez.
Ancak, tabiatıyla getirilecek çareler meselesi var
dır; evvela ona parmak basacağım. Yani bir su şe
bekesinde birtakım mühendislik meseleleri vardır.
Siz onu herhangi bir şekilde birtakım yerlere getire
ceksiniz, tevcih edeceksiniz. Bu durumda şayet bu
mühendislikle ilgili ibirtakım sorunlar ortada mevcut
ise, o zaman Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bun
ları inşa edecek demek değildir. Onlardan sorumlu
başka organlar vardır. Ancak buna rağmen Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı birtakım tahliller yapa
caktır, gözü o noktada olacaktır ve ilgilileri uyarma
görevini de yapacaktır,
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Ancak bu uyarma görevinde de zamanla yine bir
takım değişik durumların ortaya çıktığını sizlere arz
etmek istiyorum. Mesela, 1983 yılında çıkan Çevre
Kanununun 1 inci maddesinde şöyle deniyor : «Bu
Kanunun amacı; su, toprak ve hava kirlenmesinin
önlenmesi için alınacak önlemleri ekonomik ve sos
yal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hu
kukî ve teknik esaslara göre düzenlemektir» Bu Ka
nuna göre, bildiğiniz gibi, evvela Çevre Müsteşarlığı,
sonr,a Çevre Genel Müdürlüğü kuruldu. 1984 tarihin
de çıkarılan kanun hükmünde kararnamenin 1 incil
maddesinde Çevre Genel Müdürlüğünün görevleri,,
«Su kirlenmesiiiin önlenmesi için Başbakanlığa 'bağlı
Çevre Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve
görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir» sekilinde be
lirlenmiş oluyor.
Böylece su kirliliği ile ilgili görevler bir nevi bakanlıklarara'sı bir hadise olmaktadır, sorumliulük taşı
maktadır, mahiyet kazanmıştır ve doğrusu da budur..
Çünkü beynelmilel gelişme de bu yöndedir. Bunum
misallerini gelişmiş ülkelerden biliyoruz.
IBu genel girişten sonra, buna rağmen bizim Ba
kanlığımız alanına ğiıren hususlarda neler yapılmış
tır? Onları da kısaca cevaplandırmaya çalışacağım.
1 inci somda arkadaşımız, «Bakanlıkça böyle su
gruplarının devamlılık arz eden kontrolü yapılmak
ta mıdır, yapılmakta ise bu kontrol ne şekilde ya
pılmaktadır?» diyor.
Arkadaşımız burada Sakarya'ya matuf bir sual
sormamakta; genel olarak soruyor. Bakanlığımız bu
tür kontrolleri, daha doğrusu analizleri yapmaktadır.
Ülkenin çeşitli yerlerinden kenldii teşkilatı vasıtasıyla
su numunelerini alıyor, tahlil ediyor. Kaç tane nu
mune alınmış kaçında ne çıkmış, elimde rakamlan
var. Arkadaşım istiyorsa burada da arz ederim, ken
disine yazılı da veririm; fakat herhalde esas üze
rinde durduğu o değildir. Ancak şunu söyleyeyim bu
tahlillerin sonuçları konusunda; hepinizin bildiği gibi»
maalesef şehirlerimizde de musluklardan akan sular
zaman zaman bulanık oluyor vesaire. Bu nihayet bir
iktisadî kalkınma hadisesidir. ıBu dün mevcut idi; bi
zim aldığımız tablodur bu. Bundan sonra düzeltile
cektir; yani biz düzelteceğiz, başka hükümet düzelte
cek; iktisadî kalkınmanın grafiğidir bu.
Ancak bu -murakabe işinde bu genel soruya ce
vap olarak benim (hemen arz etmek istediğim husus
şudur : 'Bakanlığımda şu arada bir reorganizasyon ol
maktadır. özelli!kle Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitü'sünde sağlıkla ilgil^ birçok araştırma üniteleri reorganize ediliyor. Bu arada, suların güvenliği üzerinde
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Bu arada acil tedbir olarak basit usullerle su
de bir araştırma ünitesi kurulmuştur. Bu ünite çok .
yun dezenfeksiyonuna 'başlanmıştır. Ayrıca konu Sa
değerli elemanların b'ir araya götirlmesiylSe oluştu
karya Umumî Hıfzıssıhlha Meclisinde de görüşülerek,
rulmuştur. illerimizde halk sağlığı lalboratuvarları ve
İl YSE Müdürlüğü ile Su BM'iği imkânlarıyla ge
bölgesel hnfzıssılhha enstitüleriyle takviye edilmek su
rekli önlemlerin alınması ve suyun debisine uygun
retiyle kısa zamanda su güvenliği meselesinin üzeklorlama cihazı temin edilmesi karar altına alın
dine ciddî bir şekilde yükleneceğiz. Bunu size b'ir
mıştır.
faaliyetün başlangıcı olarak ifade etmek istiyorum.
1 inci suâlin ikinci kısmında, «Böyle su grupları
Sakarya Valiliğinden alınan 24.10.1984 tarihli ya
için teknik ve modern cihazla suyun debisine uygun
zıda «Şebeke arızalarının giderildiği, gerekli onarım
^klorlama yapılması düşünülüyor mu ve ne gibi ted
ların yapıldığı, acil tedbir olarak başlatılan basit
birler alınıyor?» şeklinde yine genel mahiyette bir
klorlama işlemine devam edildiği, suyun debisine uy
sual daha var. Yukarıda da arz ettiğim gibi, burada
gun bir klorlama cihazının 'temin edildiği, cihazın
da esas itibariyle su şebekesini kuran organ, onun
monte edileceği odanın inşaatına başlandığı, yeniden
tüm tedbirlerini almak zorundadır ama, buna rağ
alınan su numunelerinin yaptırılan analizi sonucu
men Bakanlığım yer yer bu gibi idarelere yardımcı
suların Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun bulunduğu
almaktadır. Nitekim, sorunun altında Sakarya'ya ge
toplum sağlığının korunması açısından alınan tedbir
liyoruz ve orada Bakanlık, tarafından neler yapıldı
lerin uygulanmasına titizlikle devam edileceği» bil
ğını arz edeceğim
dirilmektedir.
Arkadaşımız, «Kimyasal araştırma ve analizler
yapılmakta mıdır?» diyor. Evet, ıbunlar yapılıyor.
Türkiye çapında çeşitli yerler itibariyle miktarları eli
mizde mevcuttur.
3 üncü soruda yer alan, «Suyun kaynak dışında
isale hattı içerisinde kirlendiği ve zararlı hale gel
diği de düşünülebilir» şeklindeki kısma gelince : Bu
rada da tabiatıyla tesisle ilgili çatlaklar ve oralardan
meydana gelen sızmalar vardır. Bu da yine şebeke
ısiahıyla ilgilidir; ama 'bunun dışında, nerelerde ne
gi'bi sular kontemine (contattiiner) olmaktadır? Bu
nun araştırması da bizim taralımızdan yapılmakta
dır ve zaman zaman ilgili idareler Bakanlığımızda
uyar ılımaktadır.

Demek ki, şu anda meselenin üzerine gidilmiş, ve
gerekli önlemler alınarak orada su güvenliği sağ
lanmış bulunmaktadır ve mesele ayrıca yine de takip
olunacaktır. Herhangi bir sorun çıkarsa tekrar üze
rine varılacaktır.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Sakallıioğlu, cevaba karşı gö
rüş bildirmek ister misiniz?.
AYHAN S A K A U J J I O Ğ U U
(Sakarya) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Değerli
Başkan, sayın milletvekilleri; sözlü soruma karşı Sa
yın Bakanımın verdiği cevaplara teşekkür ederim. An
cak, hepinizin dinlediği gibi, verilen cevaplar bizi
tatmin etmekten maalesef uzaktır.
Sayın Bakanım, meselenin sadece kendi Bakanlı
ğını ilgilendirmediğini, bazı diğer teşkilat ve kuru
luşların da bu işle ilgili bulunduğunu ifade ettiler.
(ANAP sıralarından, «Yanlış anlamışsın» sesleri)
Doğru efendim; zabıtlarda var, takip ettik.

4 üncü soruda tamamıyla Abalıya geçilmiş ve
burada ne yapıldığım soruyor arkadaşımız. Onu da
arz edeyim :
Abalı Su Grubu Tesisleri 1967 yılında Yol Su
Elektrik Teşkilatı tarafından tesis edilmiş olup, 1982
yılında Abalı İçme ve Kullanma Suyu Birliğine dev
redilmiştir.
1983 yılında Bakanlığımıza yapılan şikâyetler so
nucu konu Sakarya Valiliğine intikâl ettirilerek, tetHatta bu konunun bakanlıklararası bir konu ol
kikiyle gereğinin yapılması hususunda talimat verilduğunu, konuya bu açıdan bakılması icap ettiğini bu
miştk. Alman numunelerin tahliliyle suyun kirlendi
rada ifade buyurdular. Bu husus, bizim sözlü soru
ğinin tespit edilmesi üzerine valilikçe oluşturulan bir
olarak sorduğumuz husuflara kuvvet kazandırmıştır.
heyet tarafından kaynaktan başlanarak bütün tesisle
Milyonlarca kişinin içtiği su gruplarının zaman
rin fizikî kontrolü yapılmış, tespit edilen hususlar
zaman hayatî tehlike tevlit ettiği bir gerçektir. Bu
rapor hallinde Abalı İçme ve Kullanma Suyu Birliği
su grupları içm daha önce tedbirler alınmadığı müd
ne bildirilerek, kap'taj, isale -hattı, depo ve şebekenin
detçe, büyük hastalıklarla karşı karşıya kalmak Türk
ıslah edilmesi, klorlama cihazı temin edilerek suyun I halkı için mukadderdir. İş, hastalık safhasına geldezenfeksiyonun sağlanması istenmiştir.
| ıdikten sonra tedbirler almak ve bu hastalığı yenmek
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büyük masraflara mucip olduğu gibi, ölümlere yol
aça'bileceği, telafisi imkânsız hususları meydana ge
tireceği de açık ve kesindir.
O halde Sayın Hükümetten, evvelemirde böyle su
gruplarının kontrol altına alınması için veyahut Sayın
Bakanımın kullandığı talbirle, murakabenin yapıla'biîmes'i için, Hükümetin bir an evvel gerekli olan
işlemleri göz önünde tutarak çareler getirmesi za
rurîdir.
Sayın Bakanım, Adapazarı için gerekli olan iş
lemlerin itfa edildiğini, klorlama izin teçhizat verildi
ğini ifade ettiler. Bu yakınlıklarından dolayı şükran
larımı sunarım. Ancak, klorlamanın daıhi devamlı
bir tedbir olmadığı ve klorlamanın kimin tarafımdan
itfa edileceği, hangi vasıf ve mahiyetlerde kontrol edi
leceği de gerçeğe kavuşmuş değildir.,
Vatandaşa YSE tarafından su getiriliyor ve «Va
tandaş susuzluktan kurtarıldı» deniliyor. Kifayetli
olup olmadığı bir kenara, bu diefa da onu hastalık
larla karşı karşıya bırakıyoruz. Bu, sosyal devlet an
layışıyla bağdaşamaz. Devletin ve Hükümetin bir an
önce bu konuya eğilip, 'buna mutlaka çare bulması
zorunludur.
Bugün tehlikenin kalktığını ifade ettiler; ama teh
like doğmuştur, hastalıklar
Aldapazarı'nda görül
müştür; bundan sonra da görülecektir.
!Bu bakımdan, Sayın Bakanımın dikkatini ve ala
kasını tekrar celp eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
19. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demirin, Bile
cik İline yapılan atamalara ilişkin sözlü sorusu ve
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baaknı M. Vehbi Dinçerler'in cevabı (6/202)
BAŞKAN — 19 uncu sıradaki sözlü soru sahibi
Sayın Yılmaz Demir buradalar mı? Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan? Buradalar.
Sözlü soru önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularıma Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı tarafından sözlü yanıt verilmesini arz
ederim.
Yılmaz Demir
Bilecik
1.; Bilecik İlinde Bakanlığınıza ait partizanca
atamalar devam edecek mi?
2. Görevde bulunan Millî Eğitim Müdür Ve
kilinin 12 Eylül sonrası sakıncalı olduğu biliniyor
muydu?
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTfM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; kısaca cevabı
arz ediyorum.
Bilecik İline eş durumundan, istek üzerine ve de
kanun gereği rotasyonla öğretmen nakilleri yapılmış
olup, bunun dışında bir atama yapılmamıştır.
Ayrıca, ilin yönetici ihtiyacını gidermek amacıyla
müdürlüğü açık bulunan dört orta dereceli okula,
valiliğin teklifi doğrultusunda, istek ve ihtiyaç üzeri
ne, gerekli incelemeler yapılmak kaydıyla yönetici
ataması yapılmıştır.
İkinci sorunun cevabı : Bilecik İli Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Müdürlüğü halen açıktır. Henüz
bir atama yapılmamıştır. Ancak bu görevi tedviren
yürütmesi için Bursa İli, İznik İlçesi Endüstri Mes
lek Lisesinden bir öğretmen görevlendirilmiştir. İl
gili hakkında 12 Eylül sonrasında sakıncalı olduğuna
dair Bakanlığımıza intikal eden herhangi bir bilgi ve
belge ıbulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu kişinin
bir soruşturmasına da rastlanmamıştır.
Arz ederim, teşekkül ederim.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Demir, cevaba karşı
görüş bildirmek istiyor musunuz?
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan,
değerli üyeler; sorularımı yanıtlayan Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dinçerler'e teşekkür
lerimi sunarım.
Bilecik İlinde Millî Eğitim Müdür Vekilinin atan
masına ilişkin politik oyunları, bu oyunlara !bağlı
unsurların belirlenmemesi nedeniyle huzurlarınızda
yım.
12 Eylül sonrası sıkıyönetim önerisiyle Bilecik
Millî Eğitim Müdürlüğüne İsmail Zeybek atanmıştı.
Bu Müdürün tüm Bilecik İli eğitimine katkıları, gel
miş geçmiş yöneticilerin çok üstündeydi. Tarafsızlık
ilkelerine özen göstererek Bilecik'te eğitim ve öğretim
ile, dışındaki toplumun da takdir ve sevgilerini ka
zanmıştı.
Hangi koşullar zorlandı, Sayın Bakanca bilini
yor. Sıkıyönetimce atanan Millî Eğitim Müdürü İs
mail Zeybek görevinden alınarak ortaokul öğretmen
liğine verildi, yerine, 12 Eylül sonrası yönetimde kal
ması sıkıyönetimce sakıncalı bulunan, o zaman göre
vinden alınan eski Millî Eğitim Müdür Yardımcısı,
Millî Eğitim Müdür Vekili olarak atanmıştır. Bu po-
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litik eylemli müdür vekilini Bilecik Valiliği göreve I ilgi göstereceğini umar, saygılarımı, sevgilerimi ileti
rim. (HP sıralarından alkışlar)
başlatmamak için girişimleri anında, Sayın Bakanı
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
mız, mesai dışında onurlandırdığı ilimizde bu müdür
20. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişmandın, mo
vekilinin göreve başlamasını emrederek kısa sürede
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî
ilimizden ayrılmıştır.
f
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
Sayın Bakan, emrini az da olsa geciktiren veya
gesi (6/203)
Sayın Bakana bu müdürün sıkıyönetimce sakıncalı
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Bilâl
olduğunu, hakkındaki dosyalardan haberdar edilme
Şişman'ın sözlü soru önergesi, Sayın Millî Eğitim
sini isteyen Vali Yardımcısı Okan Eşrefoğlu, her ne
Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 haftalık bir
dense bu olaydan sonra Bilecik İlinin dışında bir il'e
mehil talep edilmiş bulunduğundan ertelenmiştir.
atanmıştır.
21. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün,
Sayın Başbakan Turgut özal'ın, «Politik eylemli
Devlet üretme çiftlikleri ve haraların satışa çıkarıl
kamu yöneticilerini bana bildirin, tutar kulağından
dığı iddiasına ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri
atarım» özverisine tüm içtenliğimle inanarak, soruna
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204)
özen gösterilmesini Bilecik halkı adına arzu ediyor
BAŞKAN — 1 inci sıradaki sözlü soru sahibi Sa
ve istiyorum. Eğitimciler ve yöre halkı bu tür ata
yın Gökgün buradalar mı? Buradalar.,
malardan tedirgin ve rahatsızdır.
Cevap verecek Sayın Bakan buradalar mı? Yok
12 Eylül öncesi etkenlerin ve koşulların bir daha
lar.
yaşanmamasına Yüce Meclisin özen göstererek öz
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir.
veriye katılacaklarını, saym bakanların buna yakın
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye
1 inci ek) (1)
BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına
geçiyoruz.
1 inci sırada bulunan, 82 ve 82'ye 1 inci ek sıra
savılı teklif Komisyonda bulunduğundan, bu teklifi
geçiyoruz.
2. — Ankara Milletvekili Hazım
Kutay'ın,
21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununda
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Dört Ek Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/118) (S. Sayısı : 137 ve
137'ye 1 inci ek) (2)

(1) 82 S. Sayılı Basmayan 28.6.1984 tarihli 85
inci Birleşim, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı
11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına eklidir.
(2) 1.37 S. Sayılı Basmayazı 1.11.1984 tarihli 20
nci Birleşim, 137'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı hu
Birleşim Tutanağına eklidir,

DAŞKAN — 137 ve İ37'ye 1 inci ek sıra sayılı,
Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, 21.2.1967 tarih
ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapıl
ması ve Bu Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin görüşmelerine kaldığımız yer
den devam ediyoruz.
Komisyon ve İdare Amiri yerlerini aldılar.
Geçen Birleşimde 17 nci maddeye 1 ek 4 üncü
madde eklenmesi konusundaki önerge heyetinizce ka
bul edilmiş, bu önerge İçtüzüğün 88 inci maddesi ge
reğince Komisyon tarafınan istenmiş ve Komisyona
verilmiştir. Komisyon ek 4 üncü madde hakkındaki
raporunu hazırlamış, Başkanlığımıza takdim etmiştir.
Şimdi raporu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
1.11.1984 tarihinde Genel Kurulun 20 nci birleşi
minde görüşmesine başlanan «21.2.1967 tarih ve 832
sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması ve
Bu Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi»nin çerçeve 17 nci maddesinde ek 4
üncü madde olarak ilavesi istenen ve Genel Kurulca
kabul edilen metin İçtüzüğün 88 inci maddesi uyarın
ca Komisyonumuzca geri alınmış ve konu yeniden in
celenip görüşülmüştür. Bu görüşme sonunda;
21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek Madde
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ile 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasın
da, Anayasanın 129 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında
memurların ve diğer kamu görevlilerinin işledikleri
kusurlardan sorumlu tutulduklarından ve Türk hu
kuk sisteminde kusura dayalı sorumluluğun esas ol
duğundan bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun memurlar hakkında kusura dayalı sorum
luluk ilkesinin geçerli olduğuna ilişkin 12 nci maddesi
hükümlerinin Sayıştay yargılamasında da uygulanma
sını öngören bir düzenlemenin, ek 4 üncü madde-olarak ilavesi hususunda önerge verilmiştir.
Önergeye gerekçe olarak gösterilen Anayasamn 129
uncu maddesinin 5 inci fıkrası aynen «Memurlar
ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken
işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, ken
dilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun göster
diği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aley
hine açılabilir» şeklinde olup; görüleceği üzere bu
maddede, memurların kusurlu davranışları sonucu
Devletin değil, kişilerin uğradıkları zararlar düzenlen
miştir. Kişilerin uğradıkları zararlar 657 sayılı Kanu
nun 13 üncü maddesinde tanzim edilmiştir. Aynı Ka
nunun 12 nci maddesine ise, memurların idareye kar
şı malî sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu nedenle, mez
kûr Anayasa hükmüne konumuz bakımından dayan
ma imkânı bulunmamaktadır.
Önergedeki, Türk hukuk sisteminde kusura dayalı
sorumluluğun esas olduğu görüşü doğru olmakla be
raber bu kuralın gerek özel hukukta gerek idare hu
kukunda hiç de azımsanamayacak istisnaları bulun
maktadır. örneğin, istihdam edenin sorumluluğu
(Borçlar Kanunu, Md. 54), bina sahibinin sorumlulu
ğu (Borçlar Kanunu, Md. 58), aile reisinin sorum
luluğu (Medenî Kanun Md. 320), gayrimenkul sahi
binin sorumluluğu (Medenî Kanun, Md. 650), tem
yiz kudreti olmayanların sorumluluğu (Borçlar Ka
nunu, Md. 54). İdare hukuku açısından da ne Ana
yasada ne idarî yargıya ilişkin yasalarda sorumluluk
* konusunda uygulanacak hukukî esaslar belirtilme
miş; ancak, doktrin ve içtihatlarda «hizmet' kusuru»
nun yanında «kusursuz sorumluluk» ilkesi de benim
senerek tatbik mevkiine konulmuştur.
Kusura dayalı sorumluluk esasının istisnalarından
'biri de Sayıştay tarafından bazı memurlar hakkında
uygulanan sorumluluk sistemidir. Gerçekten, kamu
gelir ve giderleri ile imalarını ellerinde tutan ve har
cayan sayman, tahakkuk memuru, ita amiri gilbi me
murların hukukî durumları, diğer memurlardan çok
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farklı olduğundan, Anayasa ile Sayıştay ve Mubasefcei
Umum'iyıe kanunlarıyla bunların sorumluluklarının tes
pitinde, 657 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belMilen genel kuralın dışına çıkılarak değişik esas ve
usuller getirilmiştir. Nasıl, idarenin faaliyetlerinden
dolayı sorumluluğunu saptarken yalnız haksız fiil
esası ile yetinilmeyerek Danıştay tarafından ayrı bir
sorumluluk sistemi geliştirilmiş ise, sayman, tahakkuk
memuru ve Bta amiri gilbi Sayıştay yargısına tabi ka
mu görevlilerinin Devlete karşı malî sorumluluğu ko
nusunda da öteden beri ayrı bir sorumluluk sistemi
getirilmiştir. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 inci,
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 13, 14,
22 ve 81 inci maddelerinde ifadesini bulan bu sistem
de dbjektif sorumluluk ilkesinden. hareketle Sayıştay
yargılamasına talbi bulunan memurların kusurlu olup
oîrnadiklarına başka bir ifadeyle sübjektif durumla
rına bakılmaksızın mevzuata aykırı davranmış o'ümaları şartıyla bunların sorumlu tutulmaları cihetine gi
dilebilmektedir.
Önergeyle teklife ilavesi istenilen ek maddede, Sa
yıştay yargılamasında ^>5 7 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi ıhükulmlerinin uygulanması öngörülmekte olup;
memurların görevlerini yaparken luyaoakları esasları
Devlete ika edilen zararı tazmin edileceğini belirten
ve genel hükümlere atıf yapan mezkûr 12 nci madde
kendi içinde bir bütün teşkil etmektedir. Atıf ya
pılan «genel hükümlerle» Borçlar Kanununun haksız
fiil esasları katftedüm'iştir. Bu ek madde kanunlaştığı
takdirde, sayman, tahakkuk memuru, ita amiri gibi
kamu gelir ve giderleri ile mallarını ellierinde tutan
ve harcayan kamu görevlilerinin Hazineye karşı malî
sorumlulukları tıpkı alelade bir kişinin sorumluluğu
gi'bi Borçlar Kanununun haksız fiil esaslarına göre Sayıştayca tespit edilecektir ki, gerek adlî yargıdla ge
rekse Sayıştay yargısında aynı esas ve usullerin uygu
lanması sonucu bu yargı yerleri arasında birtakım gö
rev ve yetki çatışmaları ortaya çıkacaktır. Bunun için
dir ki, 13.8.1983 gün Ve 18134 syılı Resmî Gazetede
83/6510 saydı Balkanlar Kurulu kararı dci olarak 657
sayılı Kanunun 12 ve 13 ündü maddelerine dayanı
larak çıkarılan «Devlete ve Kişilere Memurlarca Ve
rilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi,
Amirlerin sorumlulukları, Yapılacak Diğer işlemler
Hakkında Yönetmelik» in 4 üncü maddesinde, Sayıştaya karşı Sorumlu olanların sorumlulukları hak
kında 832 sayılı Sayıştay Kanunu hülkümlerinin saklı
olduğu Ibefirtilirruştir.
Bir an için, önergeyle ilavesi istenilen maddenin
yerinde olduğu düşünülse bite 832 ve 1050 sayılı ka-
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nunların sorumluluğa ilişkin mezkûr hükümleri meri
olduğundan, bu hükümlerle ilavesi istenilen madde
nin birbiriyle çelişen ve uyuşan yanlarının araştırıl
ması sonucu her iki kanunda da geniş çaplı değişik
liklerin yapılması gerekmektedir. Bu tür geniş yasal
değişiklikler yapılmadığı surece, uygulanması müm
kün olmayan, 832 ve. 1050 sayılı kanunlarla bağdaş
mayan bahse konu ek maddenin teklife ilavesine lü
zum ve malhal bulunmadığı hususu Komisyonumuzun
5.11.1984 günü yapılan 21 inci birleşiminde kararlaş
tırılmıştır,

İbrahim Özbıyık
Kayseri
Mehmet Budak
Kırşehir
Talat Zengin
Malatya
Haydar Özalp
Niğde
H. Barış Can
Sinop
İmzada bulunamadı
Fahrettin Kurt
Trabzon

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek
Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Metin Emiröğlu
Malatya
Sözdü
Alaaittin Fırat
Muş
A!hmet Akgiin Albayrak
Adana
Erol Ağagil
'Kocaeli
İmzada 'bulunamadı
Ahmet Şamil Kazokoğlu
Bolu
tl'han Açkın
Bursa
Ünal Akkaya
Çorum
Ahmet Sarp
Diyarbakır
İmzada bulunamadı
Metin Yaman
Erzincan
Togay Gemalmaz
Erzurum
İmzada 'bulunamadı
M. Hayri Osmanlıoğlu
Gaziantep
İbrahim Fevzi Yaman
İsparta

Başkanvekili
Ayçan Çakıroğulları
Denizli
Kâtip Üye
Kadir Demir
Konya
Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman
Nabi Sabuncu
Aydın
N. Oğuzfhan Artükoğlu
Burdur
İmzada bulunamadı
Ayhan Fırat
Malatya
Muhalifim
"ismail Şengün
Denizli
İmzada bulunamadı
Türkân Turgut Arıkan
Edirne
İmzada 'bulunamadı
İlhan Araş
Erzurum
Mustafa Rıfkı Yaylalı
Erzurum"
A. Sırrı Özbek
Adıyaman
İmzada bulunamadı
özdemir Pehlivanoğlu
İzmir
İmzada bulunamadı
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Cengiz Tuncer
Kayiseri
İsmet Ergül
Kırşehir
İmzada 'bulunamadı
C. Tayyar Sadıklar
Çanakkale
Fehmi Memişıoğlu
Rize
Enver özcan
Tokat
İmzada bulunamadı
Ferit Melen
Van
İmzada bulunamadı

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu yeni döneırnjmizde yepyeni bir tüzük tatbikatıyla karşı karşı
ya bulunuyoruz. Bu itibarla, gerek 88 inci maddenin
mütenazırı (bulunan Dahili Nizamınaımedeki 119 un
cu. madde ve gerekse 88 inci maddenin tatbikatıyla il
gili konuları Yüksek Heyetinize açıklamak isterim.
88 inci maddeye göre, kajbul edilen önerge kondis
yon tarafından geri istendiğinde komisyon maddeyi
yeniden tedvin etmekte veya aynen benimsemekte ve
yahut da huzurlarınızda okunduğu şekliyle beniımsememekte ve ek 4 üncü madde olarak 17 nci mad
deye ek (bir madde eklenmemesini talep etmektedir.
Şimdi, gerek 1961 yılından önce tatbikatta olan
Dahilî Nizamnamenin tatbikatına ve gerekse halen
yürürlükte bulunan İçtüzüğümüz tatbikatına göre bu
raıpor üzerinde müzakere açacağız.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Grup adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Arz edeyim de efendim.
Bu rapor benimsendiği takdirde ek 4 üncü mad-,
denin metinde yer alamayacağı belirtilecek, şayet bu
rapor reddedildiği takdirde de, daha önce verilen ve
kabul edilen önerge ek 4 üncü madde olarak metin
de yer alacaktır.
Bu tatbikata niçin yer verildiğini ve daha önce
ki tatbikatların niçin bu şekilde olduğunu şu yönde
açıklamak İsterim; bunu geniş mikyasta bir usul tar
tışmasına meydan vermeme arzusu ile yapmış bulu
nuyoruz :
Dahili Nizamnamenin 119 uncu maddesi...
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğün...
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BAŞKAN — Efendim, daha evvel ismi Dahili Ni- ı onun yanında yasalarda hisseden bir toplumda, aca
zamnaıme olduğu için, ben o ifadeyi aynen 'kullanıyo- J ba bugün müzakeresini yaptığımız raporun hukukî
ram, Yani 1961 yılından önceki, 1924 Anayasasına
değeri hangi çizgidedir, Yüce Meclisin iradesinin
uygulanan Dahili Nizamname.
ı üzerine çıkılmış mıdır, böyle bir harekete, böyle va
him bir harekete tevessül edilmiş midir ve bun
M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) —
dan daha önemlisi, Riyaset Divanı usul tartışması
Saym IBaşJkan, 'bu izahat usulden midir, bu açıklama
açmamak
gibi çdk samimî bir isteğin yanında bir
lar usulden midir?.
yönlendirme
ile bu fiile iştirak etmdkte midir? Bun
BAŞKAN — Evet.
lar önemlüdir arkadaşlar.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlık Divanı
yaparsa usuldendir.
İçtüzüğümüzün 88 ve 89 uncu maddelerini birlik
te müitelaa etmek gerekir, 89 uncu madde Yüce Ge
'BAŞKAN —' Sayın Kuşhan, şayet bu zabıtları
ndi Kurulun iradesine iktiran etmeyen
önergeler
tetkik efemek fırsatını bulsaydınız, tenden evvelki sa
hakkındadır. 'Buna hiçbir surette itirazımız yoktur.
yın başkanların, da bu açıklamayı yaptıklarını bizati
Eğer o önerge oylanıp da kabul edilmiş olmasa idi,
hi görürdünüz; hatta hu tatbikatın halen Meclislimiz
(Önerge kabul edilmişti arkadaşlar; dikkate alınmak
de 'bulunan Sayın Reşit Ülker'in bir önergesi vesile
değil) komisyonun geri çekmesi, önergeye uymama
siyle "başkan tarafından benim yaptığım gfiibi açıklan
sı onun yetkisi dahilinde idi. 88 inci madde sadece
dığını da görürdünüz.
geri çekme halkkıru tanıyor; IkonVisyonun katılma
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben
yıp
da, Yüce Genel Kurulun kabul ettiği, benimse
Başkanlık Divanında görevli olmadığım için böyle
diği önergeleri geri çelkme hakkını tanıyor; ama bu
bir zaptı tetkik etme ihtiyacında değilim.
hakkın acaba Yüce Meclisin iradesine ters bir şe
BAŞKAN — Vazifenızdir, milletvekilisiniz; İçtü
kilde kullanılması mümkün müdür? Bütün mesele
züğü öğrenmek, bilmek mevk ündesiniz.
burada.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğü 'ben çok
Bu önergeyi ister kabul edelim, ister reddedelim,
iyi biliyorum. 1961 tarihli Dahili Nizamname ile de- !
arz ettiğimiz gibi Halkçı Parti Grubu olarak, bu bi
ğildir meselenin hal yolu...
zim problemimiz değildir; ama Yüce Meclisin prob
BAŞKAN — 88 inci maddenin gerekçesinde, Da- j
lemi, bütün grupların problemi bir hukuk devletinin
hiti Nizamnamenin 119 uncu maddesinin aynen alın
gereği olan hassasiyetin gösterilmesidir.
dığı ve aynı esbabı muoibelerin burada da geçerli ol
Sayın milletvekilleri, bir süreden bu yana bazı
duğu belirtildiği için, 119 uncu maddeden bahsediyo
usul hükümlerinin zorlanarak uygulanmakta olduğu
rum efendim.
nu ve yine bazı usul hülklümleri nedeniyle geri dö
119 uncu maddenin ilgili dipnotunun 67 numara
nüşü mülmkün olmayan hallerde yine suni yollara
lı kısmını aynen okuyorum : «Komisyon, dikkate
başvurulduğunu üzülerelk ' görmekteyiz. Bu, Yüce
alınan değiştirgeye, uymak zorunda değildir.»
Meclise hiçbir şey kazandırmayacaktır.
Bu itibarla biz de, bugüne 'kadar olan tatbikatı
aynen yürüteceğiz ve biraz evvel beyan ediğimiz usul
hükümlerini tatbik edeceğiz.
Şimdi, Komisyon raporu üzerimdeki müzakereye
geçiyoruz. ^
Buyurun Sayın Bayezdt, Grup adına.
HP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; çok ciddî bir demokrasit sınavı verecektir
bugün Yüce Heyetiniz.
Ben, 'önergenin içeriğini hiçbir zaman gündeme
getirmeyeceğim, önerge kabule şayandır veya değildir; bu ayrı konu önerge sahibi arkadaşım bunu
tartışır ve oylarımızla biz gereğini yaparız; ama huıkuk devletinde normlara bağh hareket etme zorun
luluğunu vicdanında ve vicdanından daha ötede,
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©ir kanun arzu edildiği şekilde çılkmayabilir bu
Yüce Meclisten; ama müsaade edin Meclisin ka
bul ettiği şekilde çıksın. Eğer onu değiştirmek isti
yorsanız, bir hafta sonra tekrar Ibir teklif getirin
değişsin; ama sureti Ikatiyede Genel Kurulun irade
sini yönlendirmeyin ve Genel Kurulun iradesine mü
dahale etmeyin.
ISayın milletvekilleri, üstüne basa basa söylemek
mecburiyetindeyiz, Hükümet tarafından yönlendiri
len bir yasama organı haline düşmememiz gerekir,
lütfen burada hassasiyet gösteriniz. (HP ve MDP
şuralarından alkışlar)
Bu konuda komisyonun Yüce MecKsin iradesini
hiçe saydığımı ve yine Başlkanlık Divanının bu ira
denin hiçe sayılısını, her ne kadar bu yüce çatı al-
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tın'da bir sıüre uygulammıişsa da, bugün yürürlüıkten
kalkmış olan bir İçtüzüğe 'dayanılarak meşru gös
termek çabalarının içinde bulunduğunu görüyoruz.
Arkadaşlar, yine görüyoruz ki, istihsal edilmek is
tenilen bir neticeye uygun eski uygulamalar gündeme
getirilmektedir. Eğer, Ibundan önce birkaç defa ol
duğu gibi, hatta mükerreren olduğu gibti, muhale
fetin arzusu dışında 'bir uygulama yapılmak iste
niyorsa; Genel Kurulda olsun, Danışma Kurulunda
olsun, diğer Meclis komisyonlarında olsun, «Teessüs
etmiş uygulama ve anane» diye 'bizim önümüze, bun
lar getirilmektedir veya Ibu somut misalde olduğu gi
'bi, yine muayyen hır maksadın tahakkuku isteni
yorsa, «Vaktiyle şöyle yapılmıştı» diye bunlar geti
rilmektedir.
Arkadaşlar, aklı selimimliz 'vardır. Bizim; Yüce
Meclisin işlevine ve 'fonksiyonuna saygı duyma, sa
hip olma azmimiz vardır 399 milletvekili olarak. Bi
zi önce hu bağlar, eski uygulama değil.
Sayın Başkan, demin lütfettikleri açıklamalarının
İçtüzüğe uygun olup olmadığını sorduğumuz zaman,
özellikle Halkçı Parti üyesi olan bir arkadaşımızın,
Sayın Reşît Ülker'in bir önergesi üzerine vaktiyle
bu açıklamanın yapıldığını 'bildirdiler; ama kendi
itiraflarında bir nüans var arkadaşlar: Bir önerge
Verilmiş, önerge üzerine bu açılklantmış. Bugünkü uy
gulamada hiçbir önerige yok. 'Bunu, bir Usul müza
keresi açılmaması igih'i Ibir samimî ifadenin içerisin
de, bir maksadın içerisinde ben ve Halkçı Parti ola
rak biz, Meclisli yönlendirme olarak kalbul ediyoruz.
Teklifi ister kabul edelim, ister etmeyelim': ama
Yüce Meclisin iradesine sahip çıkalım. Yüce Mec
lisin iradesinin üstünde alınmış olan kararlarla ka
bul edilmiş bir önergedir. Bunun değiştirilmesinin
üstünde ne komisyon yetkilidir, ne Riyaset Divanının
dolaylı bir yetkisi vardır, nie Hükümet yetkilidir;
sadece yetkili sizlersiniz.
Takdir Yüce Kurulundur.
Saygılarımı arz ediyorum. (HP ve MDP sıraların
dan alkışlar)
ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, grup
adına söz istiyorum efendim.
'BAŞKAN — Sayın Ali Bozer; bir usul konu
sunda Halkçı Parti iGrup Başkanvekili Sayın Turan
Bayezlt, Başkanlık Divanı olarak bir konu üzerin
de durmamızı önerdiler. Oha kısa bir cevap arz ede
ceğim; ondan donra da zatıâlinize söz vereceğim.
'Muhterem arkadaşlar, hiçbir zaman Başkanlığı
mız bir Usul tartışmasını önleme niyetiyle daha ev
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velki açıklamayı yapmamıştır. Usul tartışmasına her
zaman Meclisimiz açıktır. Bir usul tartışması arzu
'edildiği takdirde de bu usul tartışmasını her zaman
açmaya hazırız.
Yalnız, müzakerelerin uzamaması ve sayın mil
letvekillerinin yeni bir tatbikatla karşılaşmaları se
bebiyle, daha önceki tatbikatlardan örnekler ver
mek suretiyle nasıl hareket edeceğimizi beyan ettik.
Bu hareketimizin usul hükümlerine aykırı olduğu
nu belirten sayın milletvekilleri varsa, görüşlerini be
yan ederler, Riyasetimiz de 'bu görüşlerine cevap arz
eder.
Şimdi, Sayın Turan Bayezit, «Önerge verildiği tak
dirde önergelerle birlikte madde komisyona 'geri istenmişse, o takdirde bu yol yürütülebilir» demektedir.
Bahsettiğim Sayın Reşit Ülker'in önerges'i hâdi
semize aynen uymaktadır. 'Başkanlığı yöneten, o dö
nemin 'Başkanvekili Sayın Ethem Kılıçoğlu. Yıl 1976.
Sayln Reşit Ülker Ibir madde eklenmesini teklif eder,
Yüksek Meclis maddenin eklenmesini kabul eder.
Keza merhum Cihat Bil'gehan aynı şekilde bir
madde 'teklifini önerge halinde arz eder Meclise; Mec
lis kabul eder,
88 inci maddeye göre komisyon hu önergeleri is
ter ve bu önergelerin reddi hakkında bir rapor ha
zırlar. Bu rapor müzakereye açılır. Raporun müza
keresinden Sonra da Yüksek Meclis hakem olur.
Tutanalk Dergisi, Cilt 19.
Bu itibarla, biz usul tartışmasını önlemiş değiliz.
Buyurun Sayın Ali Bozer.
H. TURAN BAYEZİT (Kahraımanmaraş) — Sa
yın Başkan, dolaylı tekriri müzakeredir bu.
BAŞKAN — Şüphesiz, Sayın Turan Bayezit, İç
tüzüğümüzde tekriri müzakere yoktur; fakat Yüksek
Meclisin hatalı bir neticeye 'varmaması için gerek
eski İçtüzükte, ıgerekse Ibu İçtüzükte 89 uncu madde
ye buna mütenazır bir hüküm konmuştur.
Buyurun Sayın Bozer.
MDP GRUBU ADINA ALİ BOZER (Ankara)
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
müsaade ıbUyurulursa evvela usule ilişkin görüşleri
mi arz etmek istiyorum, daha sonra, eğer esasa ge
dilir ise, rapor hakkındaki görüşlerimi de Yüce Mec
liste sunmaktan mutluluk duyarım.
Sayın Başkanımız İçtüzüğün 88 inici maddesinin
sondan Ibir öncek'i fıkrasına değiniyor. Müsaade eder
seniz bu fıkrayı beraber okuyalım:
«Daha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı
oylanır. Komisyonun katılmadığı ve fakat Genel
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Kurulun kalbul ettiği önerge ve ilgili maddeyi Ikomisıyon geri 'isteyebilir.» Fıkra bundan ibaret.
(Komisyon geri istedikten sonra yapılacak işlem
nedir? Başka bir deyimle; acalba 'komisyonun yetki
si, muhterem kurulun kalbul etmiş olduğu önergeyi
değiştirmek midir, yoksa o önerge İle birlikte tek
lif veya tasarının (Genellikle teklifin) daha insicam
lı bir Ibiçimde kanunlaşmasını sağlayıcı düzenlemeler
m'i yapmakitır?
Değerli arkadaşlarım, Ibu konu İçtüzükte açık se
çik hükme bağlanmamıştır. Binaenaleyh, muhterem
heyetiniz, neticesi hükme bağlanmamış bulunan 'bir
fıkranın neticesini hükme 'bağlamak ve muhterem
heyetin müzakere usulüne ilke getirmek durumun
dadır. IBU benim şahsi ifadem değil sayın milletve
killeri; Başkanhk Divanının ifadesidir.
Başkanlık Divanı bu konuda yapılan müzakere
lerde (Zabıtlardan okuyorum) 'bakın ne demiş; çok
iyi hatırlıyorum. Sayın Bayezflt Ikonu üzerine ısrar
la gitmiştir: iBaşkanlılk diyor ki: «'Efendim, evvela
klomisyen maddeyi geri alsın,
raporunu getirsin,
onun müzakeresini, tartışmasını o zaman yaparız.»
Neyin onun müzakeresi? Yukarıdan beri geliyor;
ne olacak bu? Yani, Sayın Başkanımızın bugünkü
tutumuyla, bundan önceki celsedeki Başkanhk Di
vanının tutumu arasında fark var. Bugünkü «Başkan
lık Divanı diyor ki: «Usul budur, geçmiş budur,
buna uyacaksınız.» Bundan önceki celsedeki Başkan-
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lık Divanı da diyor İki: «Hele bir rapor gelsin; il
gili maddenin nasıl tatjbik edileceğinin müzakeresini
o zaman yaparız.»
Binaenaleyh, ortada nüans niteliği taşısa dahi
bir fark vardır. Bu fark; ya Sayın 'Başkanımızın
ifade ettiği gibi, hiç müzakere açmayacağız. «Efen
dim, geçmiş bellidir, 'bu İtibarla eski usule uyarak
Komisyondan gelen raporu müzakere edelim» diye
ceğiz veya diyeceğiz ki: «İçtüzük 'bu konuda boş
tur, İçtüzükte bu konuda boşluk vardır/ Muhterem
Heyet bunu müzakere yoluyla açığa kavuştursun.»
. Binaenaleyh, biz, Milliyetçi Demokrasi Partisi
olarak İçtüzüğün bu konuda boşluk taşıdığım ifa
de etmek işitiyoruz. Eski münferit 'bir olayın emsal
teşkil edecek nitelik taşıdığı görüşünde değiliz.
Değerli arkadaşlarım, teammüller dahi emsal ol
maz; örf ve âdetler emsal olur.; Çünkü örf ve âdetler, uygulana, uygulana ona uyulması zarureti fik
ri doğan kurallardır. Tek bir olay ne teamüldür, ne
örf ve âdettir. Öyleyse bu bizim müzakerelerimizi
aydınlatacak t bir hukuk kaynağı niteliğinde de de
ğildir, sadece bir olaydır. Bu olay emsal teşkil ede
mez.
Bu itibarla muhterem heyetin usul hakkında mü
zakere açık konuyu 'bir ilke kararına (bağlaması ge
rektiği görüşündeyim.
Saygılarımla arz ederim efendim. (MDP ve HP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer.

yn. — USUL HAKKINDA

GÖRÜŞMELER

/. — Genel Kurulda ilavesi kabul edilen bir mad
zakeres'i açmak İçtüzüğün hangi maddesine dayanı
denin Komisyonca geri alınarak, «İlavesine lüzum ve
yor?
mahal bulunmadığı» şeklinde bir rapor hazırlanıp haBAŞKAN — 64 üncü madde efendim. Lütfen
zırlanamayocağı; Komisyonun kabul edilen değiştirge Ib'ir bakarsanız bize de zahmet vermemiş olursunuz.
ye juyma zorunda olup olmadığı hakkında.
Buyurun Sayın Toimlbuş.
IİHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Saym Başkan,
BAŞKAN — Sayın milletivdkilleri, şu duruma gö
muhterem milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, hu
re bir usul mlüzakeresİ açılmış bulunmaktadır; Saym
kuk kaideleri arasında bir hiyerarşi vardır; Anaya
Turan Bayezi't ve Saym Ali Bozer Komisyon rapo
sa bunların başındadır, kanunlar, tüzükler de bunla
runun oylanmaması gerektiğini ve daha önce Yüksek
rın devamıdır, ©ütün "bunların arkasında da teamüller
Heyetin kalbul ettiği önergenin aleyhine bir rapor tan
gelir. Anayasada, kanunlarda, tüzüklerde sarahat bu
zim etmemesi gerektiği yolunda söz almışlardır.
lunmayan hallerde Ibazı teamüller vardır, 'bunlara
Şimdi, lehte konuşmak üzere iki üyeye daha söz
riayet edilir. Hiçbir zaman da, «Bu teamüller değiş
vereceğim.
mez» diye bir kaide yök'tur. Zamanına göre hukuk
M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Sa
anlayışı ve içtihatlar değiştiği gibi, teamüller de de
yın Başkan, bir sual ısıora'bil'ir miyim?
ğişebilir,
ıBAŞKAN — Buyurun efendim.
Ben uzun müddet Millet Meclisinde bulunduğum
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Usul müiçin bu şekildeki tatbikatlara rasladım ve şimdiye ka— 111 —
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dar olan bu gibi durumlarda uygulama şöyle olur
du : Komisyon kabul edilmiş bir metin alır ya aynen
getirir ya değiştirir veyahut da reddini ister, tekrar
buraya gelir oylanırdı; bu bir teamüldü. Bugün iç
tüzüğümüzde sarahat yo'ksa, bu teamüllere uyma du
rumu vardır. Eğer «Bu teamül eskimiştir, bugünkü
'icaplara uymuyor» dersek, biz her an yeni bir teamülü
de getirebiliriz.
IBu hususu belirttikten sonra, Komisyonun, kabul
edilen önerge ile birlikte maddeyi geri almasının
esprisini de bir defa anlamamız lazımdır. Niçin öner
ge ye maddeyi geri alıyor? Eğer önergeye uyacak
idiyse geri almasına lüzum yoktu ve madde bu şe
kilde 'kabul edilirdi ve biterdi. Geri aldığına göre,
Komisyonun o halde bir tereddüdü var demektir.
Kabul etmek, etmemek ve değiştirmek hususunda bir
tereddüdü var ve bu yetkisi var ki geri alıyor. Yok
sa, geri almasının hiçbir manası yok. Genel Kurula
maddeyi aynen getirecekse, bu kadar vakit kaybet
meye de gerek yok. O sırada «Benim kabul etlmememe rağmlen Genel Kurulca kabul edilmiştir» der
ve Başkanlık Divanı da maddeyi kabul edilen önerge
istikametinde oylatır ve konu biterdi. Geri aldığına
göre, demek ki bunun üzerinde Komisyonun tasar
ruf hakkı vardır; çünkü Komisyon, bir ihtisas Ko
misyonudur. Bir İhtisas Komisyonunun vakıf olduğu
kaidar, bütün bu meselelerin detayına hiçbirimiz va
kıf olamayız. Bir güzel konuşma, bir heyecan bizi
iyi düşündürmeden bir yanlış oylamaya götürür, bir
hata yapmamız ihtimali mevcuttur. İşte bu gibi hata
ların önlenebilmesi için, bu teamül bugüne kadar sür
müştür, bir defa değil müteaddit defa bu tatbikat yapıtauştır. Komisyon geri almıştır, gelmi0r, tekrar oy
lanmıştır, kabul edilmiştir veya edilmem'iştir, o konu
ayrı,,
'Bu Komisyon raporu oylanır, aksi takdirde eski
önerge kabul edilmiş olur. Bunu oylamamız gerekir;
ama mademki bir usul meselesi açıldı, o halde,
bu teamüle de bazı arkadşâlarımız «Artık eskimiş
tir, itibar göstermiyoruz» diyorlarsa, yeni teamül de
koyarız. Bana göre önce bunun oylanıp oylanamayacağı oya sunulur, ondan sonra teamülümüz yeni
den tespit edilmiş olur.
Benim kanaatimce ve bugüne k'a'dar ki müteaddit
tatbikatlarını (gördüğüm hususlar, Komisyonun bu
nu geri almasındaki espri, buna uymaması ve yeni
bir hatanın tashihini derpiş etmesinden ileri gelmek
tedir. Aksi takdirde bu metnin Komisyona geri ve
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rilmesinin hiçbir manası kalmaz, geri aldığına göre,
üzerinde tasarruf yapma imkânı, hakkı doğmuştur.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Çetikbaş söz, almak mı is
tiyorsunuz?
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurun; lebinde Sayın Çelikbaş.
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) —
Aleyhinde söz istiyorum efendim.
(BAŞKAN — Dalha evvel sîze söz verdim efen
dim, usul hakkında konuştunuz Sayın Bayezit.
l
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
özellikle kürsüye çıkarken «rapor hakkında» dedim
efendim.
BAŞKAN — Usul hakkında konuştunuz.
. Buyurun Sayın Çelikbaş.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; görünüşte önemsiz, fakat ad
lında fevkalade önemli bir konuyu müzakere ediyo
ruz. Niçin acaba komisyona havale edilen önergeler
Umumi Heyette kaibül edilse dahi, komisyon onun
üzerinde bir tasarruf yetkisine sahiptir? Elbette bu
nun bir sebebi var. Bütün parlamentolarda (yalnız
Türkiye'de değil) komisyonlarda bir meselenin ka
nunun heyeti umumiyesi üzerinde insicamı muha
faza etmek bakımından, biribirinl nakşeden veya
birebirine ters düşen hükümleri ihtiva etmemesi ba
kımından ihtisas komisyonları daha etrafa, daha
şümullü tetkik etmek imkânına sahiptir. 20 Kişilik
bir 'heyette mi müzakereler daba isabetli yürür, yok
sa 350 kişilik büyük bir salonda mı arkadaşlar? Bu
nun gereği budur.
IBakın tatbikatta ne olmuştur: Memurların maaş
ları konuşulurken bir takrir gelmiş, kıdem esasını
esas alan, fakat tahsili dikkate almayan bir takrir
ve derlhal kanunun metnine girmiş, kıdemli odacı
müsteşardan daba fazla maaş alır hale gelmiştir. Neıden? Çünkü komisyona gitmemiştir. Eğer bu ko
misyona gitseydi daha şümullü, daha etraflı; takrir
ne getiriyor, ne götürüyor bunların müzakeresini k.>
misyon yapacak, ondan sonra yine hakem Umumi
Heyet olacak. Yani Umumi Heyet için komisyonun
dediğini kabul etmek mecburiyeti yok ki, pekâlâ red
dedebilir. Şahsen ben bu mevzuda memurlarda kü
sur aranması lehinde rey kullanacağım. Benim gö
rüşüm o.
Bu itibarla, soriderece mühim bir konudur. Ka
bul edilen bütün takrirler, Heyetli Umunîiyekle dik
kate alınmak maksadıyla kabul edilmiş addolunur;
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öteden beri Meclisteki tatbikat bu idi, fakat 1961
yılından sonra bazı inhiraflar olmuş, onun neticesin
de mevzuatın bazı hükümleri memlekette fevkalade
kötü durumlar ihdas etmiştir. Bu, yalnız bizim par
lamentomuzda böyle değil arkadaşlar, yabancı parlamen'tblarlda heyeti umum'iyede kabul edilen bütün
'takrirler, dikkatle alınmak üzere ilgili komisyona ha
vale edilir, komisyon te'fckik'ini yapar, teklifini getirir,
' yine muhterem heyetiniz hakem olur, ona göre re
yini kullanır. Bu, fevkalade mühim bir prensiptir;
aksi takdirde kanunların İnsicamını muhafaza etmek
imkanı kalmaz.
Teşekkür öderim. ,(ANAP sıralarından alkışlar)
©AŞ/KAN — Buyurun Sayın Bayezit.
M. TURAN BAYIEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başkanı
mız dikkatli bir öğrötaen edasıyla 64 üncü maddeyi
okumamı bana ihtar ettiği zaman, hakikaten içtü
zükte okumadığım, bilmediğim bir madde var zan
netmiştim.
Arkaldaş'lar, 64 üncü maddeyi çok okuduk, ez
berledik; ben hakikaten başka bir madde var zan
nettim. Şimdi lütfen 64 üncü maddeyi, Sayın Baş
kanın açtığı müzakere nedeniyle bir kere gözden
geçirelim.
Açılan müzakerenin konusu nedir arkadaşlar?
Oylama yapılıp yapılamayacağıdır; Sayın Başkan ay
nen ıböyle söylemiştir. Bendeniz ve M'DP adına ko
nuşan sayın üye, oylama yapılamayacağını iddia et
tiğimiz, ısrar ettiğimiz için, bunun bir karara bağ
lanmasını öngörmüş ve bu usul müzakeresini açmış
tır. Ben yerimden «bunun içtüzüğe aykırı olduğunu
iddia ettiğim zaman da, 64 üncü maddeyi okumam
ihtarıyla karşılaştım; müsaade ederseniz arkadaşlar
şimdi hep birlikte okuyalım.
64 üncü maddede «Usul hakkında konuşma» baş
lığı vardır. Bu maddenin işleyebilmesi için bir tale
bin olması gerekir. Böyle bir talep yoktur. Sayın
Başkanın kendiliğinden buna lüzum görmüş olması
nı ben, 64 üncü madde içerisinde mütalaa edemiyo
rum.
Yine, 64 üncü madde içinde yapılması mümkün
bir müzakere olarak kabul etsek dahi, acaba İçtü
zük hangi konulara inhisar ettirmiştir? Yalnız dik
kat buyurunuz, Sayın Başkan usul müzakeresinde
oylama konusunu gündeme getirmiştir; ama Sayın
Başkanla birlikte 64 üncü maddeyi okuyoruz; «Gö
rüşmeye yer olup olmaması, Başkam -gündeme veya
Millet Meclisinin çalışma usûllerine uymaya davet,
- 'bir konuyu öne alma veya geriye bırakma» diyor.

6 . 11 . 1984

0: 1

Şimdi, görüşmeye yer olup olmaması konusu eğer
Sayın Başkanca dile getirilmiş olsaydı mesele yoktu.
Oylama yapılıp yapılmaması mevzuu 64 üncü madde
içerisMde hiçbir suretle usulî bir müzakere haline
'getirilemez, özelikle Sayın Başkan tarafından getiri
lemez.
Demin, ilk konuşmamda söylediğim noktaya yi
ne dönüyorum arkadaşlar. Karar ne şekilde verilirse
verilsin, bütün çabamız, Yüce Meclisi İçtüzüğün sa
rih hükümlerine, içtüzüğün esprisine ve Yüce Mecli
sin- kararına rağmen, bir karara zorlanmasını önle
mektir. önergeyi kabul etftük arkadaşlar, önerge ka
bul edildi; Komisyonun geri almasındaki hikmet, -o
maddeye kabul edilen önerge paralelinde bir ködifikasyon tekniğiyle bir üslup getirmektir. Yoksa, Mec
lisin takdirinin üstüne çıkmak, hatta hatta burada ya
pıldığı gibi, Meclîsin takdirini çiğnemek değildir. Bü
tün çabamız bu noktadadır; lütfen bu iyi değerlendiiriMn.
Sözlerimi toparlayarak diyorum ki; Sayın Baş
kan oylama konusunda usulî müzakere açamaz ve
yine diyorum ki, Yüce Heyet bu konuyu oylayamaz.
64 üncü maddenin son fıkrasında -tekrar bir «oku»
İhtarıyla karşılakmamak için söylüyorum- oylanması
gereken bir husus ise, «oylanacağı» şeklinde sarahat
olmasına rağmen, raporun oylanıp oylanamayacağı
mevzuundaki bir usulî konuşma Yüce Heyetin oyu
na sunulamaz ve içtüzük açıktır, içtüzükte bizim an
layışımıza göre bir boşluk yoktur, Meclisin iradesi
her şeyin üstündedir. Bu nedenledir ki, bu rapor oylanamaz. Raporu oylamaya sunduğu an Sayın Baş
kan, Meciİ'sin iradesini çiğnemiş olacaktır; bunu özel-'
l'ikle belirömek istiyorum.
Saygılar sunarım. <HP ve MDP sıralarından al
kışlar)
©AŞ/KAN — Sayın Bayezit, usul müzakeresini
Başkanlığımız başlatmış değildir. Sayın Ali Bozer
bir usul müzakeresini açmamızı arzu etmişler, o se
beple bir usul müzakeresine gimıişjizdir. Konu, Baş
kanlığın takip ettiği usulün isabeti veya isabetsizliği
üzeriridedir. Sayın Ali Bözer, Başkanlığımızın takip
ettiği usulün isabetsizliğini beyan dtaıişler, bu iti
barla da Başkanlığımız bir usul müzakeresi yoluna
gİtmiş/tir.
Bu itibari*, daha evvelki tatbikatları da nazarı
itibare alarak ve biraz evvel verdiğim misalin tek
bir misal olmadığını, teamülün aşağı yukarı 50 ile
60'ı bulduğunu ifade ile aleyhte konuşan, tutumu
muzu tenkit eden sayın arkadaşların beyanına şu
zabıttaki ifadeyle cevap vermek isterim :

— 113 —

T. B. M, M.

B : 21

«flKbmisyonun ek raporunda belirtildiği üzere, Ko
misyon bu iki geçici maddenin tasarı metnine alın
masını uygun görmemiştir. Bu duruimlda önergeleri
ayrı ayrı tekrar okutmak suretiyle oyunuza sunaca
ğım. önergeler, Komisyonun uygun görmemesüne
rağmen, Genel Kurulca tekrar kabul edildiği takdir
de, gayet tabiî tasarı metninde aynen yer alacaktır.»
Burada da, Komisyon raporu reddedildiği takdir
de, daha önce verilen 4 üncü ek madde eklenmesi
teklifi Meclisin kabul ettiği şekilde yerini- alacaktır.
Bu bahsettiğim önerge de Sayın Reşit Ülker tarafın
dan verilmiştir.
Deminden beri, bu önergenin Sayın Reşit Ülker
tarafından verildiğini özellikle işaret etmemin sebebi,
bugün Meclisimizde İçtüzüğü, Kanunlar Dairesi ve
Başkanlık makamında bulunan başkanvekilleri de da
hil, en iyi bilen arkadaşımız olan Sayın Reşit Ülker'in
önergesi üzerinde yapılan bir tatbikat olması sebebiy
le Yüksek Heyetinizi aydınlatmak bakımından arz
ediyorum.
Şimdi, Başkanlığın tutumunun isabetli veya isa
betsiz olduğu konusu Yüksek Heyetinizin oylarıyla
tebellür edecektir.
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Görüştüğümüz konu hakkında Başkanlığımızın
şimdiye kadarki tatbikata uygun olarak takip ettiği
usul hakkında görüşme tamamlanmıştır. Her ne ka
dar tatbikat arz ettiğim şekildeyse de, Yüce Heyeti
nizin hakemliğine başvurmak suretiyle usul meselesini
açıklığa kavuşturacağım.
Şimdi, Başkanlığımızın takip ettiği usulün uygun
olup olmadığını belirlemek için oylamaya geçeceğim.
Başkanlığımızın takip ettiği usulü uygun bulan
lar...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
«Usul» nedir, açıklayınız efendim, Başkanlığın takip
ettiği usulden murat nedir? Biz oylamaya itiraz edi
yoruz. Lütfen açıklayınız; çünkü çok toplu bir konu.
(ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Bayezit, sabahtan beri müza
kere ettiğimiz konuyu açıklayayım efendim; Komis
yon raporunun müzakere edilip, oylanması konusu
dur.
Başkanlığın takip ettiği usulün uygun bulunduğu
nu kabul edenler... Etmeyenler... Başkanlığın takip et
tiği usul uygun bulunmuştur. (ANAP sıralarından al
kışlar)

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE K MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
2. — Ankara Milletvekili Hazım
Kutay'ın,
21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununda
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Dört Ek Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/118) (S. Sayısı : 137) (De
vam)
BAŞKAN — Şimdi, Komisyon raporunun müza
keresine geçiyoruz.
Komisyon raporu üzerinde söz isteyen var mı?
Buyurun Sayın Bozer.
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan,
daha evvel usule ait bir şey arz etmek istiyorum.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İşine geleni yapıyor,
gelmeyeni yapmıyor.
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, işimize gelip, gelme
me konusu Başkanlığımızı nasıl ilgilendirebilir? Şayet
heyetiniz bu raporu kabul ederse, şüphesiz ki, heye
tiniz yine kararında ısrar edecek ve kabul edecektir.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben Sayın Başkan
lığı itham etmek istemedim.

BAŞKAN — Bu itibarla Başkanlığın bunu bu şe
kilde kabul edip, etmemesi bakımından şahsî veyahutta hissî bir sebebi olabilir mi?
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Baş
kanlık Divanını savunmanız dahi bu konuda tarafsız
olmadığınızı gösteriyor. Yoksa buna ihtiyaç duymaz
dınız.
BAŞKAN — Sizin beyanınız, bizim tarafsız hare
ket ettiğimizin en güzel delili oluyor.
Buyurun Sayın Bozer.
MDP GRUBU ADINA ALÎ BOZER (Ankara) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; huzur
larınıza getirilen .Sayıştay Kanununda değişiklik ya
pılması hakkındaki teklif, aslınld'a fevkalade önemsiz
gibi görülmektedir. Ancak, işin mahiyeti incelendi
ğinde bunun ciddî bazı sosyal yaralara sebep oldu
ğuna özellikle değinmek isterim. Mesele sadece sos
yal yarar meselesi değildir; hukuk düzeni meselesi
dir, Anayasa hukukunun bir uzantısını düzenlemek
meselesidir. Bu itibarla, bundan evvel de,arz ettiğim
gibi, konunun kesinlikle siyasî (bir veçhesi yoktur; ta
mamen teknik ve hukuk düzeni içinde değerlendirilmesi gereken bir konudur,
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sında kişilere verilen zarar değil, idareye, Devlete
verilen zarar söz konusudur.
Acaba, 657 sayılı Personel Kanununun 12 nci
maddesi saymanlar açısından bir istisna mı getiriyor,
yoksa bütün devlet memurlarını kapsayan bir hüküm
mü istar ediyor? Müsaade ederseniz, bu gerekçeyi ay
nen okuyacağım. Balkınız gerekçe ne diyor. Tutanak
Dergisi, Cilt 42, Döneın 1, Toplantı 43. 975, 911 inci
sayfalar. Sonra değişti; fakat değişiklik lehe, onu da
arz edeceğim. Gerekçeyi zabıtlardan aynen okuyorum.
«Bu konuda en önemli mesele saymanların du
rumudur. Saymanların ikinci derece ita amirlerinin
ve tahakkuk memurlarının devlet mallarının harcan
ması ile ilgili konulardaki sorumluluklarında yargı
mercii Sayıştaydın Sayıştay ise bu yargı işleminde
Borçlar Kanununun haksız fiil esaslarını değil, Sayış
tay ve Muhasebei Umumiye Kanununun esaslarını
uygulamakta, kusur unsuruna bakmaksızın çok ağır
tazminat hükümleri vermektedir. Bu sebeple, say
manlığın son derece ağır sorumluluk taşıyan ve do
layısıyla yavaş işleyen bir görev haline geldiği, say
lüçüncü gerekçe; «Muhasebei Umumiye Kanunu I manların ve ailelerinin, kendi kusurlarından' olma
ve Sayıştay Kanunu kusursuz sorumluluk ilkesini ka- I yan zararlar sebebiyle, yıllarca sefalet içinde kaldık
. bul etmiştir. Bu itibarla, bugün yapacağınız bir de- I ları, sık sık ortaya atılan şikâyet konularından biridir.
ğiş'iklik Sayıştay Kanununu ve Muhasebei Umumiye I
Maddedeki bu hüküm, bugün genel olarak yürür
Kanununu, daha geniş bir ifadeyle, malî mevzuatı I
altüst eder; biz buna cesaret edemeyiz» diyor. Niha- I lükte olan esası bütün memurlar için doğrulamış ol-..
yet, «Bunu önerge istikame'Cinde düzenlerseniz, yarigı I makta ve böylece saymanlığı da son derece muha
ihtilafı yaratırsınız» diyor.
I taralı bir durum olmaktan çıkarmaktadır.»
Değerli milletvekili arkadaşlarım, Komisyonun ra- I
Muhterem arkadaşlarım, 12 nci maddenin gerek
porunun özeti budur; sadık bir şekilde bunu özetle- I
çesi bu. Yani, 12 nci madde, gerekçede saymanları
meye çalıştım. Eğer Komisyonun bu zikrettiği ge- I
da aynı ilkenin, «kusur-mesuliyet» ilkesinin kapsa
reikçeler, gerçeklere ve hukuka uygunsa, sizin zama- I
dığını hüküm altına alıyor. Bu husus Danışma Mec
nınızı yersiz yere kullandığım için özür diliyorum I
lisinde de değişmemiştir, tersine, perçinlenmiştir. De
ve teklifimi çekiyorum. Gerçek bu değildir değerli I
mek ki ikinci gerekçe de düştü.
arkadaşlarım. Sizle gerçeğin bu olmadığını maddeler- I
Üçüncü gerekçe; acaba Muhasebei Umumiye Ka
le, gerekçelerle açıklamaya çalışacağım. .
I
nunu ve Sayıştay Kanununda kusursuz sorumluluğu
1. Anayasanın 129 uncu maddesinin beşinci fık- I
öngören hükümler var mıdır?
rası, Komisyonun ifadesine göre, kişilere verilen za- I
Değerli arkadaşlarım, rapordaki maddeleri teker
rardan söz ediyormuş. Açıyoruz gerekçeyi, (Anayasa- I
nın ilgili maddesinin gerekçesi bütün değerli arka- I teker inceledim, böyle bir ilke bu kanunlarda yok*
daşlarımda vardır) ne diyor bakın gerekçe, aynen I arz edeceğim. Bir sorumluluktan söz edilebilmesi için
okuyorum : «Kamu hizmeti görevlilerinin görevleri I fiil lazım, fiilin hukuka aykırı olması lazım, zarar
ile ilgili olarak kusurlu eylem ve işlemleri ile idareye I doğması lazım, fiille zarar arasında illiyet bağı olma
verdikleri zarardan sorumlu olacakları ise, esasen I sı lazım, kusur lazım. Muhasebei Umumiye Kanunu
uygulanmakta olan bir ilkenin tekrarıdır.»
I ve Sayıştay Kanunu fiili yazıyor, hükme bağlıyor; şu
Anayasa, gerekçesinde 129 uncu maddenin beşin- I şu 'fiiller var diye; fakat sorumluluğun ne tür oldu
ci fıkrasının idareye verilen zararı düzenlediğini açık- I ğunu, kusura dayalı olup olmadığını hükme bağlamı
ça hükme bağlıyor. Öyleyse, birinci gerekçe hükmü- I yor, tersine {Bazı maddeleri okuyacağım) kusur me
nü kaybetmiştir. 129 uncu maddenin beşinci fıkra- I suliyeti öngörüyor. Maddeleri size arz edeyim; «iMuTemenni ederdim ki Komisyon, tçifcüzüğün 83 ün" cü maddesinin ikinci fıkrasını işleterek bendenizi Komisyona daivet etsin, orada kendilerine görüşlerimi
açıklama fırsatım bulayım ve bu suretle de muhterem
heyetinizi böylesine teknik bir konuda bir kere daha
taciz etme durumuna düşmeyeyim.
Değerl'i milletvekilleri, raporu dinlediniz. Rapor
ne diyor? Müsade ederaseniz, evvel rapordaki gerekçeleri, hükümleri tamamen bir sadakat hissi içinde
özetlemeye çalışayım. Rapor, «Anayasanın 129 uncu
maddesinin beşinci fıkrası; Devlette, idareye verilen
zararı düzenlemez, kişilere verilen zararı düzenler»
diyor. Bu itibarla, «Kusur sorumluluğu, kişilere verilen zarar için söz konusudur, devlete verilen zararda kusur sorumlu olmaz» diyor. Birinci gerekçe
bu.
İkinci gerekçe nedir? «657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 12 nci maddesi saymanları kapsamaz»
diyor ve devam ediyor; «Sayıştayda yapılan yargılamada memurları kapasmaz», diyor.
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hasabei Umumiye Kanunu /Madde 13. - îkinci dere- j
Değerli arkadaşlarım; buradan bir acı noktaya
ce amiri italar ile varidat ve ma'sral tahakkuk memur- I gidiyorum. < Evrak üzerinde muameleyi yapacaksınız,
larının hatalarımdan ı(Hata, burada hukukta klasik (bir
saymanın kusurunu aramayacaksınız, ilan çıkacak,
tercüme hatası olarak görülür, kusur anlamındadır;
icraya vereceksiniz, ı(JKanunda böyle) o zavallıyı pe
burada hiç tereddüt yok) mütevellit zararı tazminle
rişan edeceksiniz... Kusuru var mı, yok mu bakma
mükellef tutulmaları DiWnı Muhasebatça bilmufoayacaksınız; hatta daha ileri gidiyorum, Devletin za
rarı var mı, yok mu, ona da bakmayacaksınız...
keme verilecek karara mütevakkıftır.» Burada hata
dan bahsediyor.
Simidi Komisyon diyor ki: «Efendim, doğru
dur, kusur mesuliyeti ilkedir; ama kusursuz mesuli
(Keza, .20 nci maddeyi açınız; bu maddede «sunu
yetin istîsnalan vardır.» Doğru; ama o istisnaların bir
taksiri» der.. Binaenaleyh, Muhasebei Umumiye Ka
nununun bazı maddelerinde sadece fiiller düzenlen- | felsefesi vardır, o felsefeyi bir borçlar hukukçusu ola
rak değerlendirmek lazım. Mesela, sürücülerin ob
miş ve bazı maddelerinde de sunu takdirden, hata
jektif mesuliyeti vardır; niçin? Çünkü, sürücü olma
dan bahsedilmek suretiyle kuisura dayalı mesuliyet,
sı itibariyle tehlike saçar; tehlike saçtığı için sosyal
hiç olmazsa dolaylı biçimde telkin edilmiştir. Bina
yarar onun kusursuz mesuliyetini gerektirmiştir. Gay
enaleyh, bu berekçe de düştü, öyleyse, acaba yargı
rimenkul sahibi mülk sahibi olduğu için sorumludur.
ihtilaf*, olur mu? (Kararı incelediğiniz zaman âdeta
Zavallı sayman, hangi özel durumu itibariyle kusur
ciddî bir hukuk hatası yapıldığını görüyorsunuz. «Hak
suz mesuliyete muhataptır? Yok böyle bir özel me
sız fiiller dolayı'sıyla sorumluluk söz konusu» diyor.
suliyet. Kaldı ki, devletin diğer memurları kusura
Haksız fiil dolayısıyla sorumluluk söz konusu oldu
dayalı bir mesuliyetle zâmin oluyorlar.
ğuna göre, iş nereye gidecek? 'Normal yargı merci
lerine gidecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kusur
Değerli arkadaşlarım, çok fazla uzatmak İstemi
sorumluluğu başkadır, haksız fiil sorumluluğu baş
yorum...
kadır. Adlî sorumlulukta, statüter sorumlulukta da
IBİAŞIKİAIN — Sayın Bozer, bu teknik konuşmayı
kusur sorumluluğu vardır Bu, hukukî, teknik bir ha
kesmek mümkün değil; ama maalesef beş dakika geç
tadır, bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Bu sebep
ti.
le, bir yangı ihtilafı söz konusu olamaz.
•ALÎ BOZER (Devaimlâ) — Şimdi kesiyorum efen
dim. Sayın Başkanım, rapor tekniktir, beş dakika bi
Değerli arkadaşlarım, acaba diğer kanunlarda du
le sürmeyecek, üç dakikanızı rica ediyorum.
rum nedir; onu da kısaca arz etmek istiyorum.
Tapu memurunun sorumluluğu nedir? (Başka bir
Sonuç:
deyimle, tapu memurunun sorumluluğunu başka bir
Değerli arkadaşlarım, mesele, Franisa'daki mev
ilkeye, saymanın sorumluluğunu başka bir ilkeye mi
zuatın toize yanlış intikalinden kaynaklanmaktadır.
bağlayacağız? ıfcra memurunun sorumluluğunu baş
Fransa'da hesaplar mulhakeme edilir. Biz şahısları
ka 'bir ilkeye, saymanın sorumluluğunu başka bir il
mulhakeme ediyoruz, artık, kusursuz mesuliyete gidi
keye mi bağlayacağız? Bunların hepsi devlet memu
yoruz.
rudur. Tapu memurları, icra memurları şahsî tutum
Şimdi -en son değineceğim nokta budur- deniyor
ları dolayısıyla kusura dayalı bir sorumlulukla karşı
ki1: «Efendim, biz bu maddeyi değiştiriılsek; yani
karşıyadır. ıNiÇin saymanlardan bunu
esirgiyorsu
önergeyi kabul edersek, mevzuatı altüst ederiz.» Ha
nuz? ,
yır, mevzuatta hiçbir değişikliğe gerek yoktur, ben de
Şîmdi, mesele çok basit; kansan bir nokta var:
bu sorumluluğu hissederek konuşuyorum. Neden?
Bir hizmet kusuru vardır, bu hizmet kusuru devletin
Çünkü, «Kusura dayalı olmayan bir mesuliyet var
sorumluluğunu ortaya getirir. Devlet, hizmet küsuru
dır» diye madde yoktur. Bu, Sayıştay kararlarıyla
halinde küsur aranmaksızın sorumludur; ama sonra
oluşmuş bir keyfiyettir, bunu (geçen seferki konuşmam
kime rücu eder devlet? Kusurlu şahsa rücu eder.
da da arz ettim.
Değerli arkadaşlarım, bundan birkaç gün evvel
Değerli arkadaşlarım, biz Yüce Meclis olarak ne
tezekkür buyurduğunuz .Sayıştay (Kanununda rücu
yapacağız? Sayıştay kararıyla doğan tatbikata, bura
müessesesi getirildi. Hukuk tekniğinde, hukuk litera
da kabul buyuracağınız İlkelerle başka istikamet ve
türünde, hiçbir kanunda kusur olmadan rücudan söz
receğiz. Sayıştaydaki arkadaşlarımı anlamamak müm
edilemez. Dolayısıyla, rücuyu kabul eden komisyon,
kün değildir, onlar bir alışkanlıktan uzaklaşmak iskusuru da kabul etmiştir.
I 'temiyorlar. Belki saymanları daha sıkı bir zapturapt
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altına almak istiyorlar; fakat her şeyin başında bir
hukuk düzeni vardır, ben, bunun savunuculuğunu
yaptım.
Sizlere saygılar sunarım. (İMİDP ve HP sıraların
dan alkışlar).
'BAŞIKlAlN — Rapor üzerinde başka söz almak is
teyen var mı?
EROL AĞAlGİL (Kırklareli) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan.
BAŞIKlAıN — Sayın Ağaigil, grubunuz adına mı
şahsınız adına mı?
EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Ş*sım adına Sa
yın Başkan.
BASKI AN — Buyurun Sayın Ağagil.
• EROL AĞAİGİL .(Kırklareli) — Sayın 'Başkan,
saygıdeğer milletvekilleri; ben, çok kısa olarak ko
nunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi
hakkında size malumat arz edeceğim.
Bu kanun teklifinin, Genel Kurulun bundan önce
ki birleşiminde görüşülmesi esnasında, grubum adı
na, geneli ve maddeleri üzerinde görüşümü sundu
ğum için, (Komisyonda hassasiyetle tekrar görüşülme
sini bekliyordum.
Bu teklif, Komisyonca Genel Kuruldan geri çe
kildiği andan itibaren, Plan ve Bütçe Komisyonun
da devamlı olarak 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tas
lağı görüşülmektedir. Ben de bu komisyonun bir üye
si olarak, Plan ve Bütçe Komisyonuna seçildiğimden
bu ana kadar bir tek dakika o komi'syon toplantıla
rından ayrılmış değilim. Tabiî, yemek vesaire gibi ge
çici olarak hepimizin her zaman normal ayrılmaları
hariç.
Gece 01,30'da biten toplantılar olmuştur, bulunmuşumdur, 24.00'e kadar süren toplantılar olmuştur
bulunmuşumduır; dün gece olduğu gibi. Bu konu,
Plan ve Bütçe Komisyonunda tekrar görüşülmedi ar
kadaşlar.. (HP ve MDP sıralarından alkışlar).
,'Kiomıİsyon raporunun altında; raporu hazırlayan
lar teveccüh göstermişler bana, «İmzada bulunama
dı» diye Kbcaleli Milletvekili Erol Ağaigil olarak is
mim yazılmıştır. 6 tane komisyon üyesinin ismi de,
zuihulen midir nedendir bilmiyorum, imzaya açılma
sı unutulmuştur. Halkçı Parti milletvekillerinden de
bir tek kişi «ıtmzada bulundu» diye gösterilmiştir.
Dolayısıyla, bu klonu, bilmiyorum, nasıl Plan ve Büt
çe Komisyonunda görüşüldü, nasıl karar alındı ve
huzurunuza tekrar nasıl getirildi?
(Meclise niyalbeten görev yapan komisyonlarımızın
bu şekildeki çalışmaları komi'syon faaliyetleri olarak
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İçtüzüğe uygun mudur; bunu Sayın Başkanlığın dik
katlerine sunuyorum.
Hepinize saygılar arz ederim. (HP ve MOP sıra
larından alkışlar).
BAİŞ1KAN — ıRapor üzerinde başka söz isteyen
var mı?
Buyurun ,Sayın Komisyon iSözcüsü.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖ2CÜSÜ
ALİAATTÎN M A T (Muş) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; Kırklareli Milletvekili Sayın Erol Ağaıgil'in konuşması olmasaydı, belki söz almayacaktım.
Özellikle Plan ve IBütçe Komisyonuna dönük yapmış
olduğu bu konulma dolayısıyla, ben de Plan ve Büt
çe Komisyonu adına söz alma durumuna girdim.
Sayın Ağaigil'in özellikle vurguladığı 2 hususu bu
rada belirtmek istiyorum,
Konu şu: ıSöz konusu önerge geri alındıktan 'son
ra konu, Kömisyonumuzdaki milletvekilleri tarafın
dan tetkik edilmiştir ve rapor hazırlanımıştır. Yalnız,
hazırlanan bu rapor tek tek sayın milletvekillerimize
gösterilmek suretiyle, dün Komisyonda hazır bulunan
millefivekilleriımize gösterilmek suretiyle verilmiştir.
(HP ve MOP sıralarından gülüşmeler).
Bu raporu Halkçı Parti Milletvekili ISayın Ayhan
Fırat «Muhalifim» demiş imzalamışlardır, yine Halk
çı Parti milletvekillerinden Gaziantep Milletvekili Sa
yın Hayri Osmanlıbğulları tamamiyla katıldıklarını
beyanla imzalamışlardır, bağımsız Milletvekilli Sayın
Cetfer Tayyar Sadıklar imzalamışlardır,
Milliyetçi
Demokrasi Partisi Milletvekili Sayın Fehmi Memişoğlu İmzalamışlardır, yine Milliyetçi Demokrasi Par
tisi milletvekillerinden diğer bir kisım arkadaşlar im
za isırasında bulunmamış olabilirler. Mesela şunu tet
kik ettiğiniz zaman, bulunan ve bulunmayan arkadaş
larımız, konuyu tetkik edip «ben imzalamadım» di
yebilirler yahut da o sırada dışarı çıkıp imzalama
dan imtina elden arkadaşlarımız olmuştur. Bu tama
mıyla belirtilmiştir; arz ederim.
Yalnız bir hususu özellikle yüce huzurunuzda söy
lemek istiyorum. Sayın milletvekilimizin ili bir tabı
hatâsı dolayısıyla Kırklareli yazılacağı yerde Koca
eli yazılmıştır. Ayrıca özür dilerim.
Efendim, bu vesile ile ben iki hususu belirtmek'
istiyorum. Söz alan sayın üyeler özellikle konu ile il
gili komisyonun bunu hangi gerekçeye dayalı olarak
kabul ettiğini sorabilirler, ©iz dört gerekçeye dayalı
olarak, dört önemli konuya dayalı olarak söz konusu
raporumuzu tanzim etmiş bulunmaktayız.
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Birinci gerekçemiz; yine söylüyorum ve bunun
üzerinde ısrarlıyım, önerge gerekçelinde belirtilen
Anayasanın 129 uncu maddesinin beşinci fıkraisı bu
maddeye gerekçe olamaz, özellikle onu şurada bir
defa daha vurgulamak istiyorum. İsterseniz hepiniz
açın okuyun, Bu maddede, memurların kusurlu dav
ranışları sonucu, Devletin değil, özelikle bir daha arz
ediyorum, biraz dikkatlice okunduğu zaman görüle
cektir; kişilerin uğradıkları zararlar konusu düzen
lenmiştir. (Kişilerin uğradıkları zararlar 657 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesinde tanzim edilmiştir. Ay
nı Kanunun 12 nci maddesinde ise, memurların ida
reye karşı malî sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu ne
denle mezkûr Anayasa hükmüne, konumuz bakı
mından dayanma imkânı bulunmamaktadır. Nite
kim, söz konusu gerekçe bilahıara değiştirilen kanun
tasarısı ile çıkarılmıştır.
'İkinci bir husus ise, kusura dayalı sorumluluk esa
sının İstisnalarından biri de, .Sayıştay tarafımdan ba
zı memurlar hakkında; örneğin sayman, tahakkuk
memuru ve ita amıiri uygulanma, sorumluluk sistemi
dir. tstîsna teşkil eden maddeler; örneğin istihdam
edenin sorumluluğu (Borçlar Kanununun 54 üncü
maddesi), bina sahibinin sorumluluğu (Borçlar Ka
nununun 58 inci madldesi), aile reisinin sorumluluğu
(Medenî Kanunun 320 nci maddesi), gayrimenkul
sahibinin sorumluluğu (Medenî -Kanunun 650 nci
maddesi), temyiz kudreti olmayanların sorumluluğu
nu (Borçlar Kanununun 54 üncü maddesi) misal ola
rak verebiliriz.
Yine, kusura dayalı sorumluluk esasından olan
İstisnalardan birisi de, Sayıştay tarafından bazı me
murlar hakkında uygulanan sorumluluk sistemlidir.
Gerçekten, kamu gelir ve giderleriyle, mallarını elle
rinde tutan ve harcayan sayman, tahakkuk memuru,
ita amiri gibi memurların hukukî durumları diğer me
murlardan çok farklı olduğundan, Anayasayla Sayış
tay ve Muhasebei Umumiye Kanunlarıyla, bunların
sorumluluklarının tespitinde 657 sayılı IKanunun 12
nci maddesinde belirtilen ıgenel kuralın dışına çıkı
larak, değişik esas ve usuller getirilmiştir.
Üçüncü önemli bir husus ise; 832 sayılı Sayıştay
Kanununun 45 inci, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye
Kanununun 13, 14, 22 ve 81 inci maddelerinde ifa
desini bulan bu sistemde, objektif sorumluluk ilke
sinden hareketle, Sayıştay yargılamasına tabi bulunan
memurların kusurlu olup, olmadıklarını; başka bir
ifadeyle, sübjektif durumlarına bakılmaksızın mev
zuata aykırı davranmış olmaları şartıyla bunların so-
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rumlu tutulmaları cihetine (gidilmektedir. Nitekim, 45
inci maddeyi incelediğiniz zaman bu açıkça görülmek
tedir.
Konumuz itibariyle, (Sayın Hocamız da zannede
rim bu konuya kısmen temas etmiş bulunmaktadır)
Özellikle bu söz konusu önerge kabul edildiği takdir
de hukuk düzenimizde, gerek Sayıştay /Kanununda
olsun, gerek Muhasebei Umumiye Kanununda olsun
ve diğer ilgili maddelerle tamamıyla bir çelişki söz
konusu olacağından, büyük bir kargaşa ve anarşi söz
konusu olmaktadır. Komisyonumuz, bu 'vesileden
dolayı söz kdfıusu önergenin madde metninden çıka
rılmasını uygun bulmuş, yine takdirlerinize arz etmiş
bulunmaktadır.
Sayın milletvekilleri, komisyonlar Türkiye Büyük
(Millet Meclisi adına hareket eden ihtisas organları
dır. Bir bakıma, Türlkiye Büyük Millet Meclisinin
gözüdür, kulağıdır. ıBir ih'tisas komisyonu, gerek tek
nik yapısı, gerek hukukî yapısı, gerek diğer hususlar
la ele alıp inceleyerek kararını takdirlerinize arz et
mektedir. Bu vesile ile komisyonun aldığı bir karar
dır; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararını say
mama veya bu kararın üstüne çıkma gibi bir durum
söz konusu olmadığı gibi, bilakis Türkiye .Büyük Mil
let Meclisi adına hareket elden ve yine onun takdirle
rini arz eden organlardır. Arz ediyorum. (ANAIP sı
ralarından alkışlar).
Saygılarımla efendim.
H. SABRI KESKİN ((Kastamonu) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum.
ıBASjKlAN — Buyurun.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, is
mim geçtiği için müsaade ederseniz söz istiyorum.
•BAŞKAN — Usul önde geldiği için Sayın Keskin'e söz verdim.
(Buyurun Sayın Keskin.
H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; müzake
relerin cereyanından hepimiz şahit olduk ki, Yüce
Meclîs tarafından kabule mazhar olan önerge ve mad
de komisyona geri alındıktan sonra, maalesef komis
yon usulüne uygun olarak toplanıp meseleyi müzake
re etmeden, ayaküstü tanzim ettiği bir raporu yüce
huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. (MDP sıraların
dan alkışlar).
Halkçı Partiye mensup değerli bir komisyon üye
mizin yaptığı açıklamalar, saniyen, ıKomisyon adına
söz alıp huzurumuzda biraz önce konuşan komisyon
sözcüsü arkadaşımızın itiraflarından öğreniyoruz ki,
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maalesef komisyon usule uygun olarak toplanıp me j ralarından «Başbakana değil, Başkana hitap et» ses
seleyi müzakere etmiş değildir. Ciddiyetle bağdaşma
leri).
yan 'bu kabil meselelere el)bette Başkanlık Divanı
Evet, «İmzada bulunamadı»nın manası, müzake
nın dikkatle eğileceğine inanıyoruz. Bu 'Komisyon
re yapıldı, toplantıya katıldı, görüşmede bulundu,
raporu ile muamele yapılmasının sakınıcalarına Yüc© I ama imza sırasında bulunamadı değil midir? Bu hu
Başkanlık Dîvanının dikkatini çekmek bizim görevi
susu lütfen açıklar mısınız?
miz içindedir. Bununla amel edemeyiz, lütfen Ko
BAlŞİKıAN — Komîsyonun toplanması için yeter
misyon, üyelere davetiye çıkartmak suretiyle, mese
sayı İçtüzükte ğösterimriş'tir. Gelen imzalar, Komis
leyi yeni 'baştan, usulüne uygun bir tarzda müzakere
yon raporunun görüşülmesini isabetli kılacak mahi
edip Yüce Meclîsin huzuruna öyle gelmelidir.
yettedir.
Teşekkür eder, Saygılar sunarım. (HP ve MDP
ÖER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Komis
sıralarından alkışlar)
yon toplanmamış ki efendim.
!
E1AŞKAN — Sayın arkadaşlarım, başkaca söz is
İBAŞKAN — Sayın Fırat, ismiriiz (geçtiği için mi
teyen olmadığına göre..
söz istiyorsunuz?
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Var
AYHAN FİRAT (ıMaltaya) — -Evet efendim.
efendim, var; şahsım adına söz fetiyorum.
JBAŞKİAN — Buyurun.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say
BAŞKAN — Sayın Eryurt, şahsı adına yapıla
gıdeğer arkadaşlarım; ismim geçtiği için söz almış
cak konuşmalar bitti efendim. Şahsı adına 2 millet
(bulunuyorum.
vekili arkadaşımız konuştular.
H. SABRI KElSlKltN .(Kastamonu) — Grup adı
.Muhterem arkadaşlarım, ben Plan-lBütçe Komisyo
na
konuşacak
Sayın Başkan.
nunun devama dikkat eden yeni üyelerinden bir tane
siyim. Biz, dünden «beri Millî Eğitim - Gençlik ve
İBAŞKAN — Grubunuz adına Sayın Ali Bözer
Spor Bakanlığının Bütçesini görüşmekteyiz ve bu ara
konuştu efendim.
da özel bir toplantı yapıldığından benim haberim ol
ISAİBAHATTIN ERYURT (Erzurum) — O hal
mamıştır. Ancak, bugün bu karar imzaya dolaştırılde usul halkında konuşmak istiyorum.
mıştır. Bu kararı imzalamamak bir mana ifade et
BAŞKAN — Hangi usul hakkında efendini?
mezdi. Dolayısıyla, okudum ve muhalif olduğumu
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Bu ka
yazarak imzalaldım. Böyle bir toplantı yapıldığından
nunun hazırlanmasındaki usulsüzlüğün, yolsuzluğun
maalesef haberimiz olmamıştır. Bunu Yüce Meclis I belirtilmesi bakımından söz îs'tiyorum.
huzurunda açıklamak isterim.
BAŞKAN — ıSayın Keskin bu konuda usulle ilıgili görüşlerini dile getirdi efendim. Siz hangi konu
Teşekkür ederim. ,(HP ve MDP sıralarından alkış
daki usulsüzlükle ilgili söz istiyorsunuz?
lar).
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — KanuBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gelen rapor
daki imzalar 'Komisyonun karar vermesine yeter se I nun (görüşülmesindeki usulsüzlükle ilgili söz istiyoviyede olduğu için, sayın milletvekillerinin bahsetti I rum.
ği konular 'Komisyonun kendi iç meselesi olarak ad
BAŞKAN — Onu Sayın Keskin belirttiler efendedilir.
I d İm. Aynı konuda söz verdik.
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) —
SAlBAHATTilN ERYURT (Erzurum) — Benim
Toplanmamış (Komisyon Sayın Başkan.
1 de belirtmeme engel teşkil edecek bir hal yok her halBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biz raporda, I de. Bir mani mi var yani?
İBAŞKAN — Buyurunuz efendim.
bu raporun benimsendiğini, bu raporun Genel Ku I
rula arz edilmesini arzu eden yeterli imza sayısına
(SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın
bakıyoruz. Bu imzayı inkâr eden bir arkadaş olmadı I Başkan, çok değerii arkadaşlarım, Sayın Başkanın
gına ıgöre, konu tamamiyle usulüne uygun tanzim j tutumunu çok yadmgadım. Usul hakkında söz isteedilmiştir.
I irildiği zaman, içtüzüğümüz gereği, usule taalluk eden
EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Sayın Başkan, I hususun ne olduğu izah edildikten sonra, söz isteyen
usule müteallik birşey arz etmek istiyorum öğrenmek j kimseye söz verilir. Bu, usulün icaplarmdandır.
BAŞKAN — Biz de söz verdik efendim. Konu
için «İmzada bulunamadı» nın manası, Sayın Baş J
anlaşıldıktan sonra söz verdik efendim.
bakan, «İmzada bulunamazının manası.. (ANAP sı119 —
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ıSABAHATTİN ERYURT -(Devamla) — Sözü
müzü ke'smeyin lütlfen. Arkadaşlar keserler; onların
yerine siz kaim oldunuz.
'BERATİ ERDOĞAN -(Samsun) — Başkana mü
dahale edilmez, müdahaleyi siz yapıyorsunuz.
SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, tbir kanun tasarısı elimizde. Kusurlu
mesuliyet, kusursuz mesuliyet mevzuu görüşülüyor..
BERATİ IERIDOÖAN (Samsun) — Sayın Başkan,
böyle şey olmaz, size müdahale ediyor, siz gerekli ce
vabı vermiyorsunuz efendim.
ISABAHATTÎıN ERYURT (Devamla) — Sayın
Başkan, lütfen gürültü yapanları susturunuz.
vliSİMAtL SARUHAN '((Ankara) — Önce sen sus.
SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Beye
fendiler, gürültü yapa yapa gürültüye gidersiniz.
(ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar).
IBAŞIKAN — iSayın milletvekilleri, sükûnetle dinleyiniz ve hatibe müdahale -etmeyiniz lütfen.
SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Kendi
nizi gürültüye değil de, sükûnetle dinlemeye ve hu
kuka riayet etmeye, hukukî anlayışları üstün görme
ye alıştırınız lütfen. En azından nezaket kaidesi de
bunu icap ettirir. (HP ve M'DP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar).
Sayın Başkan, bilhassa zatıâlinize hitap etmek is
tiyorum...
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lütfen insafla düşününüz, tekrar Komisyona gelecek
tir, Komisyonda müzakeresi yapılacaktır, hukukî ne
ticeleri veyahut verilecek önergeler, getirilecek dü
şünceler orada tartışılacaktır, Komisyonda müzake
re edildikten sonra taslak haline getirilecek ve heye
ti âlinize arz edilecektir; prosedür bu. Şimtii bakıyo
rum arkadaşlar, seyyar komisyonlar kurmuşsunuz.
(HP ve MDIP sıralarından ı«©ravo» sesleri, alkışlar).
IBAŞBAIKAN TURGUT ÖZÎAL — (İstanbul) —
Sayın Başkan, konuşma talebi usul üzerindeydi.
ISAjBAHATTtN ERYURT (Devamla) — Sayın
Başbakanım, söz atmaya siz de başladınız, çok rica
ederim, sizin bir sözünüz var, ben ona cevap verdim..
ı(1 ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar).
IBAŞIKAN — Sayın Eyrut, Sayın Eryurt...
SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Dinle
meye alışın, Sayın Başbakan da alışsın... (ANAP
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar).
»BAŞKAN — Sayın Eryurt, bir dakikanızı rica
ediyorum. Konuşmalarınızı sükûnetle arz ederseniz,
zannediyorum ki Ibir gürültü çıkmaz. Onun için tahrikkâr konuşmayınız.
BAŞIBIAIKAİN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Usul
hakkında konuşacaktı. Sayın Başkan.
IBAŞIKAN — Efendim bir dakika. Usul hakkın
da konuşmaya davet ediyorum. Buyurun Sayın Er
yurt.

IBA'ŞİKJAN — Sayın mitletvdkili, arkadaşların ce
vaplarına karşı cevap vermeyiniz, devam ediniz efen
dim.
iSABAHATTtN ERYURT (Devamla) — Onlar
müdahale ediyorlar..
IBAŞIKİAN — Devam edin efendim, susarlar.
SABAHATTİİN ERYURT (Devamla) — Sustu
runuz efendim lütfen.
' ,BAŞ]KAN — Susacaklar efendim, buyurun.
ISAİBİAİHATT1N ERYURT ı(Devamla) — «Çaklar»
ama susmuyorlar, «Gaklar» la olmuyor ki, susturu
nuz.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, cevap ver
meyiniz, arkadaşımız konuşsun.
Buyurun,
SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, Sayıştay Kanununun birinci müzake
resinden sonra Komisyon bunu geri alıyor; (gayet hak
lılar, herhalde yeni bir değişiklik yapacaklardır, hu
zurunuza getireceklerdir, bu İçtüzüğümüze de uygun
bir muamele. Ancak, bu geri almadan sonra, sizler de

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Usul
hakkında konuşuyorum, .Başbakan söz atıyor. Başba
kan söz atmaz, Başbakan ağırbaşlı olur. Kendi ifa
desiyle ciddî olur, ciddî... (ANAP sıralarından sıra
kapaklarına vurmalar, gürültüler ve Bilecik Millet
vekili (Recep Kayanın kürsüye doğru yürümesi)
Öyle şey yok. Yerine git yerine, öyle boş kabada
yılık bana sökmez. Haydi bakalım çek arabanı. (Gü
rültüler),
IBAŞIKAN — Sayın Eryurt, usul hakkında konuş
manıza devam edin, bitirin. Lütfen... Lütfen...
SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Devam
ediyoruz bırakmıyorsunuz. (ANAP sıralarından «özür
dilesin» sesleri, gürültüler)
BAŞKAN — Lütlfen efendim, lütfen... Arkadaş
konuşmasını bitirmek üzeredir. Efendim, kimseye
konuşmayı öğretmek mecburiyetinde değiliz.
SABAHAfTTıtîN ERYURT (Devamla) — Beyefen
diler, beyefendiler, «Gürültü yapa yapa gürültüye
gidersiniz» dedim. (Gürültüler).
120
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•İHSAN TÖMİBUŞ (Çorum) — Sen de beraber
gidersin, beraber.
SAİBAHATTÎN ERYURT (Devamla) — Bakınız
•bir şey daha söyleyeyim. Zamanında bu Parlamento
da sizin gibi söz atanlar çoktu; bakınız ortalıkta yok
lar. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar).
.BAŞKAN — Sayın Eryurt, Sayın Eryurt, bir da
kikanızı rica ediyorum. (Gürültüler).

ıMAODE 20. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye
Büyük Millet Meclisi (Başkanı yürütür.
BAŞJKAN — IMadde üzerinde söz almak isteyen
var mı? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Emmeyenler... IKabul edilmiştir.
Oyunun rengini belli etmek isteyen var mı?
'Buyurun Sayın Fırat.

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Ben su
suyorum. Buyurun.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakikanızı
rica ediyorum. Herkesin kendine has bir üslubu var
dır. Arkadaşımız bu üslup içerisinde konuşuyor. Bu
itibarla... (ANAP sıralarından «özür dilesin» sesleri).
İBAŞKAN — Özür diletip diletmemek Başkanlığın
takdirine ait bir konudur. Konuyu büyütmemenizi
rica ediyorum.
•MUSTAFIA ıRÛŞTÜ TAŞjAR (Gaziantep) — Tür
kiye Cumhuriyeti Başbakanına kimse laf 'söyleyemez.

AYMAN FIRAT ^Malatya) — Saym İBaşkan,
mulhterem arkadaşlarım; benim biraz Önce okundu
ğu gibi, geçici 4 üncü maddenin altında imzam var
dır Ve muhalif olduğumu yazmışımdır. Söz almak için
bunu yaptım, aksi halde hiç kimseye söz verilmeyecek
ti.
Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun esası ne
dir? Bakın, geçen hafta ilk müzakerede söyledim; Sayışfaydan gelecek olan adaylar doğrudan doğruya
Plan ve Bütçe Komisyonunda seçilecektir. Eski kanu
nunu çıkarın bakın; eski kanunda Sayıştaya iki aday
seçme hakkı tanınmıştır. Dolayısıyla Büyük Meclis,
kendi seçtiği bu iki adaydan birini tercih durumunda
kalıyordu. Yukarıda söylendi, dendi ki, bu Bütçe (Ko
misyonu özel bir yapıya sahiptir. Anayasayı açın ba
kın, Bütçe Komisyonu 40 kişiden teşekkül eder ve ik
tidar partisine 25 üye verir ve dolayısıyla Bütçe Ko
misyonunda böyle bir seçim yapılması hatadır. (Bu
seçimin doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet
Meclisinde yapılması lazım gelir; bir.

SABAHATTİN ERYURT ((Devamla) — Türkiye
Cumlhuriyeti Başbakanına bizim saygımız var; Tür
kiye Cumhuriyeti milletvekiline de sizin saygınız ol
ması lazım.
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Yuh» ses
leri, sıra kapaklarına vurmalar; MDP ve HP sırala
rından alkışlar).
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çalışma süre
miz dolmak üzeredir. Kanun teklifinin müzakeresi de
sona ermek üzeredir. Bu itibarla teklifin müzakeresi
sona erinceye kadar müzakerelerin devamını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler,.. Mü
zakerelerin devamına karar verilmiştir.
Ek 4 üncü maddenin müzakereleri tamamlanmış
tır.
(Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ek 4 üncü madde metinde yer almayacaktır.

itkincisi, adayların öncelikle seçilerek, iki adayın
Sayış'tay tarafından bildirilmesi gerekir. Bu da yapıl
mıyor. Bugün, dün, üç gün önce mektuplar gelmiş
tir ve bundan sonra devamlı mektuplar gelecektir. Bu
mektuplar şahısların «Beni seçin» diye yapacakları
müracaattan ibarettir. Ne derece, kimi kontrol ede
bilirsiniz? Bu kanun temelinden sakat çıkıyor arka
daşlar, temelden sakattır. (Kimi tetkik edebilirsiniz?
fstirham ediyorum... (ANAP sıralarından gürültü
ler).
Hükümet partisi, Hükümet partisi... (ANAP sıra
larından gürül'tüler).
Konuşan arkadaşım, senin Başbakanın kimi der
se, onu Seçeceksin.

Çerçeve 17 nci maddeyi, daha önce kabul edilen
ek maddeleri ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
19 uncu maddeyi okutuyorum:
—
•
MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
MUSTAFA UĞUR EMER ((Kütahya) — .Evet,
rürlüğe girer.
onu biz seçeceğiz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen
AYHAN FIRAT ((Devamla) — Vicdanının sesini
var mı? Yok.
dinleyip, elini vicdanına koyup seçemeyeceksin.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
(ANAP sıralarından gürültüler, HP ve (MDP sırala
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
rından alkışlar).
20 nci maddeyi okutuyorum1:
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NEVZAT YIAĞCI (Elazığ) — Onları Ibtiz seçece
ğiz.
AYİHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşım siz yakında... (AN/AP sılalarından gürültüler).
•Dinle dinle...
MUSTAFA UĞUR IBNElR (Kütahya) — Mille
te küfrediyorsun, ayrım yapıyorsun oradan.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Millete küfreden
biz değiliz.
.
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya)— Kürsü
ye geçip sataşma yapmayıp, oyunun rengini (belirt ve
yerine otur. f(Gürültüler)
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın İBaşkan,
sizi göreve davet ediyorum. (ANAP 'sıralarından gü
rültüler).
MUSTAFA UĞUR 0NİBR '((Kütahya) — Oyunun
rengini belirt ve otur.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Edeceğim, otur.
MUSTAFA UĞUR ENİE/R (Kütahya) — Tamam,
otur yerine.
AYHAN FIRAT (Devamla) — önce sen sus.
ıSiz şapkadan tavşan çıkarıyorsunuz. I(H1P sırala
rından «İBravo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından
gürültüler).
Evet, şapkadan tavşan çıkarıyorsunuz. Hukuka
saygınız yok, hukuka.
MUSTAFA UĞUR ENER (JKütahya) — Hukuk
tahsili yap öyle igel.
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, ben hukuk tahsili yapmadım, ben, senin
hukuk tahsilin kadar Devlette ıgörev yaptım, şerefli
görev yaptım. (ANAP sıralarından gürül'tüler).
IBu yasanın, bu hareketinizin, şu baskınızın, kür
süye kadar yürümüş olmanın vebali boynunuzdadır.
Sizin oya 'saygınız yok, oya. (ANAP sıralarından gü
rültüler).
Hepinizi 'saygıyla selamlarım. (HP ve IM1DP 'sıra
larından alkışlar).
İBAŞKAN — İSayın milletvekili...
MUSTAFA UĞUR ENER '(Kütahya) — Oyunun
rengi neymiş 'Beyefendinin? (ANAP sıralarından gü
rültüler).,
BAŞKIAN — Sayın milletvekili, otunın.
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir.
Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... İKabul edilmiştir. Teklif ka
nunlaşmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar)
Çalışma süremiz dolmuştur. 10/3 esas numaralı
Meclis • Araştırma önergesi üzerindeki öngörüşmeyi
yapmak ve sözlü borularla gündemde bulunan ve
ıgündeme girecek olan kanun tasarı ve tekliflerini sı
rasıyla görüşmek için 7 İKa'sım 19184 Çarşamba günü
saat l5.pOHe toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 19.05

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

,

1. — htanbul Milletvekili Yılmaz İhsan ffastürk'
ün, Gümrük Teşkilatına yapılan atamalara ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/197)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığma
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Maliye ve Güm
rük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
için gereğine müsadelerinizi arz ederim.
'Yılmaz I. Hastürk
İstanbul Milletvekilli
Bazı yayın organlarında dolandırıcılıktan 18 ay
hüküm giymiş bir kişinin gümrük teşkilatında görev
aldığı ve kamuoyunda «Kapıkule operasyonu» olarak

adlandırılan idarî ve inzibatî denetim sırasında tu
tuklandığı iddia edilmektedir.
1. Böyle bir şahıs var mıdır, var ise ne zaman,
hangi onayla göreve alınmıştır?
2. Bakanlığınızda gümrük teşkilatında yapılan
atamalarda olağan dışı bir yöntem uygulanmakta mı
dır? Uygulanıyor ise bu konudaki farklı yöntemin
nedenıiniaçılklar mısınız?
3.. Basma yapmayı, düşündüğünüz =açıklamayı
«Bakan olarak mevcudiyetinizin tek nedeni olan» hu
kukun üstünlüğü açısından ise yasal tek sorumlu ol
duğunuz yüce Parlamentoya da böyle bir açıklama
yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyor iseniz Par
lamentonun Bayramın sonrasında 25.9.1984 tarihine
kadar tatilde kalmış olması için alınan karara katı
lıyor musunuz?
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4. Bakanlığınızda özel nedenlerle atanmış herhan |
Cevap 4. Yoktur.
gi bir personel var mıdır? Var işe bu özel nedeni
Soru 5. Bakanlığınız bünyesinde ortaya çıkan
açıklayabilir misiniz?
I bir takım usulsüz işlemlere karşın herhangi bir usulî işlemden sizi alıkoyan herhangi bir yetkili var
5.: fiakanbğınız bünyesinde ortaya çıkan birtakım
j
mıdır?
Var ise isim ve görevini açıklar mısınz?
usulsüz işlemlere karşın herhangi bir usulü işlemden
Cevap 5. Yoktur.
sizii alıkoyan heHhangi bir yeitküi var mj&r? Var ise
Soru 6. önemli gördüğünüz konularda kapalı ve
işim ve görevini açıklar mısınız?.
ya
açık bir oturumda Yüce Parlametitoya açıklama
6. Önemli gördüğünüz konularda kapalı veya
yapmayı
düşünür müsünüz?
açik bir LOtuıumda yüce Parlamefltfoya açıklama yap
I
Cevap
6. Hayır.
mayı düşünür müsünüz?
I
Bilgilerine arz ederim.
TC
I
Ahmet Kurteebe Alptemoçin
Maliye ve Gümrük Bakanlığı
2 Kasım 1984
Maliye ve Gümrük Bakam
Personel Genel Müdürlüğü
I
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Najbantoğlu'nun,
Sayı • 52272
I Erzurum İli çevre sağlığı çalışmalarına ilişkin sorusu
t ve Devlet Bakam İsmail özdağlafın yazılı cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(7/209) (1)
t&taalbttl Milletvekili Yılmaz î. Hastürk tarafın
dan Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından cevaplan
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
dırılması istenen yazılı soru önerged,ndekd sorulara
I
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından
cevaplarımız aşağıdadır.
[ yazılı olarak yatutlaadtolmaıyjıa aracılığınızı arz ye
Soru 1. Böyle bir şahıs varmıdır, var ise ne za- I rica ederim.
man, hangi onayla göreve alınmıştır?
Saygüarınüa.
Hilmi Nalbantoğlu
Cevap 1. Vardır, 1.12.1978 tarihinde açdctan
I
Erzurum
Milletvekili
Trabzon Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü emrine
aday memur olarak Tuncay Mataracı imzası ile atan I
Türkiyemizde bir çok ilimiz ve ilçemizde ve özelmıştır.
I likle de Erzurum ilinde kanalizasyon artıkları araziye
Daha sonra 7.8.1979 tarihinde İstanbul Gümrük I yayılır durumda olup ne bir fosseptik ye de artıkları
Muhafaza Başmüdürlüğü emrine memur olarak yine I arıtma tesisi bulunmadığından yaz aylarında sinekI lerin uğrak yeri olmakta ve bulaşıcı hastalıkların ya
Tuncay Mataracı imzası ile atanmıştır.
yılmasına yataklık etmektedirler.
Soru 2. Bakanlığınızda Gümrük Teşkilatında ya
öyle ki bu durum Çevre Sağkk Başkandık ve ele
pılan flamalarda olağan dışı bir yönten uygulanmak
manlarının gözü önünde sürüp gitmektedir.
ta «udur. Uygulanıyor ise bu konudaki farklı yönteSoru 1. Türkiye çapında ve öagttikle 4e Erzurum
miû nedenini açıklar mısınız?
İli, ilçe ve köylerinde çevre sağlığı bakımından bu
Cevap 2. Yoktur,
konuda bir inceleme yaptırmayı uygun bulur mutuISoru 3. Basına yapmayı düşündüğünüz açıklama
I nuz?
yı &EaJtan olarak mevcudiyetinizin tek nedeni odan»
Soru 2. Erzurum İli ve ilçelerindeki Çevre Sağ
hukukun üstünlüğü açısından ise yasal tek sorumlu
lık Başkanlık veya ilgili üniteleri 1984 yaz sezonu için
olduğunuz yüce Parlamentoya da böyle bir açıkla
de hangi tarihlerde nerelerde bu konuda kontroller
ma yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyor İseniz
yapmışlardır?
Parlamentonun Bayramın sonrasında 25.9.1984 tarihine
Soru 3. Bu günden itibaren Erzurum Mi, ilçeleri
kadar iatüde kalmış olması için alman karara katı
ve köylerinde etkin bir kontrol yaptırmanız olanaklı
lıyor muşjMUiz?
I mıdır?
Cevap 2. Bu soru Saiym Vm& Arıkan'm şahsı
Soru 4. Yapılacak bu etkin kontrol sonucu geÜe MMr?
I rekli fosseptik ve artık arıtma tesiierini 1985 yılı içinIBö jıe^lenie cevap verjleniöm^ir.
Soru 4. 'BalkanhğjjîMzda özel n#ldşnîerle atanmış
(1) Som cevabına ekli rapor ve krokiler yayuihfsîlhajBjgi bir personel var mildir? Var jse hu özel ne- I
I lanamamıştır, (7/209) esas numaralı dosyasındadır.
<d»ai aşyfctayalbıür esişiniz?
U3~
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de inşa için ilgililerin nezdinde etkin olmayı ve Hü
kümet ve belediye bütçe ve programlarına adırmayı
sağlar mısınız?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : O7.O1/3093

5.11 .1984

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B. M. M. Genel Sekreterliğinin 26.9.1984
tarih ve 7/209/190CI/Ö7287 sayılı yazısı;
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun «Er
zurum İli Çevre sağlığı çalışmaları» ile ilgili yazılı so
ru önergesi üzerine hazırlanan rapor ektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
İsmail özdağiar
Devlet Bakanı
Çevire Sağlığı Başkanlığımızın 1984 yaz sezonu içe
risinde katı ve sıvı altık ve atıklarla ilgili çalışma
ların aşağıya çıkarılmış olup bu çalışmalarla ilgili ra
porlar tarih sırasına göre tasnif edilerek ekte sunul
muştur.
1. 1001 Ağır bakım anatamir fabrikasının loj
manlarından akan ve yayılan kirli suların ıslahı için
24.4.1984 tarihli rapor 5221/222 sayılı yazı ile gereği
için aynı tarihte gereği için Belediye Başkanlığına
gönderilmiştir. (Ek. 1)
2. Hürriyet Gazetesinin 20.6.1984 tarihli nüsha
sında «Salgın Hastalığa Çağrı» başlığı ile yayınla
nan yazı üzerine önceki yıllarda aynı yerde yapılan
tetkiklerin bir yenisi yapılarak
düzenlenen rapor
28.6.1984 tarih 5221/323 sayılı yazı ile Vilayet Basın
Bürosuna sunulmuştur. (Ek. 2)
3J İlimiz Evren Paşa Mahallesi Muhtarının
9.7.1984 tarihli dilekçesi üzerine mahallen yapılan tet
kik sonucu tanzim edilen rapor ile düzenlenen kroki
gereği için 19.7.1984 tarih 5221/378 sayılı yazı ekin
de D.S.l. 8 inci Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir.
(Ek. 3)
• 4. Açıkta akan kirli sular, çöpler ve çöp dökme
yerleri hakkında 11 Hıfzıssıhha kurul toplantısında ge
rekli teşöbbüsde bulunularak bu kurulun 13.7.1984 ta
rih 4 Nolu oturumunda durumu ıslah için kararlar
alınması sağlanmıştır. (Ek. 4)
5. 31.7.1984 talihinde İlimiz Gezköy mevkiinde
açıkta akan kirli sular hakkında rapor düzenlenmiş,
aynı bölgede çeşitli yerlerden su numunesi alınmış,
ferdî su dezenfeksiyonu için klor eriyiği dağıtılıp eği
cim yapılmıştır. (Ek. 5)
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6. 12.7.1984 tarihli Merkez Demirgeçit Köyü
muhtarının dilekçesine istinaden mahallen yapılan tet
kik sonucu tanzim edilen rapor 17.7.1984 tarih ve
5221/363 sayüı yazımız ekinde Atatürk Üniversitesi
Çevre Sorunları Müdürlüğüne gönderilip Başkanlığı
mız ile işhirl'iği yapılarak Ikonunun (bir kez daha incelen
mesi ve karasuda gerekli la'boraJtuVar tahlillerinin ya
pılması isiteriilmiş yapılan çalışmalar 20.7.1984 tarih
5221/382 Nolu yazı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dürlüğüne gönderilmiştir. (Ek. 6)
7. 16.8.1984 tarih 3 nolu Mahallî Çevre Kurul
toplantısında karasudaki kirlenmenin ıslahı için gerek
li kararların alınması sağlanmıştır. (Ek. 7)
8. İlimiz Şükrü Paşa Mahallesi muhtarınln dilek
çesine istinaden mahallen yapılan tetkik sonucu tan
zim olunan 13.9.1984 tarihli rapor gereği için 14.9.1984
tarih 5221/467 sayılı yazımız ekinde Belediye Baş
kanlığına gönderilmiştir. (Ek. 8)
9. Deprem nedeniyle alt yapısı tamamen bozulan
Horasan deprem bölgesinde yeni yerleşim yerlerinde
insan dışkılarının gelişi güzel bırakılarak tehlike ya
ratmaması için söz konusu bölgedeki köylere hela
yaptırılması için gerekli girişimlerde bulunuUmuş, ma
hallen yapılan tetkiklerle 7 köyde nerelere hela yapıl
masının uygun olacağı belirlenmiş ve düzenlenen basit
krokiler Horasan Kaymakamlığı ile İlçe Deprem Bü
rosu Başkanlığına gönderilmiştir. (Ek. 9)
10. Aşkale Büyük Geçit Köyü muhtarının dilek
çesi üzerine mahallen yapılan tetkik sonucu düzenle
nen rapor gereği için 5222/230 sayılı yazımız ekinde
Aşkale Kaymakamlığına gönderilm'iştir. (Ek. 10)
11. Haydar Müjdeci adlı şahsın müracaatı üze
rine mahallen yapılan tetkik sonucu sızıntı yapan hela
hakkında rapor düzenlenmiş olup ıslah edilmiştir.
(Ek. 11)
12. Fikri Akkuş adlı şahsın 24.7,1984 tarihli di
lekçesine istinaden mahallen yapılan tetkik sonucu bu
rada bulunan gübrelik hakkında 31.7.1984 tarihli ra
por ile düzenlenen basit kroki aynı tarih 5223/402 nolu
yazı ile gereği için Belediye Başkanlığına gönderil
miştir. (E!k. 12)
13. Şehir içinde faaliyet gösteren ahır hakkında
Veylsefend'i Mahallesi sakinlerinin 15.8.1984 tarihli
dilekçelerine istinaden yapılan tetkikler sonucu düzen
lenen rapor gereği için 22.8.1984 tarih 5223/445 sayılı
yazı ile Belediye (Başkanlığına gönderilmiştir. (Ek. 13)
14. iBir kısmı yeni kurulan, bir kısmı ise faaliyet
halinde olan ve günlük faaliyetler sonucu oluşturduk
ları yoğun kirli suları karasuya veıren. özel teşebbüse
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ait et kesim yerleri hakkında Sanayi ve Ticaret Ba- j
kanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlar dairesi başkanlı
ğının 0508 sayılı ve 29.3.1984 tarihli yazılarının ge
reği olarak ve bu kuruluşların kurmakla yükümlü bu
lundukları arıtma tesisleri ile ilgili mahallî kontrolleri
yapılmış, kirli sular için arıtma tesisi kurmak zorun
da bulundukları bildirilmiş, arıtma tesis kapasitesinin
ve tipinin tayini için alınan kirli su örnekleri Orta
Doğu Teknik Üniversitesine gönderilmiş ayrıca {özel
ve Resmî Kombinaların Kuruluş ve İşleyişini Gösterir
Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde 12 Aralık 1984
tarihine kadar bitirmeleri konusunda söz konusu ku
ruluşlar uyarılmıştır. flEk. 14)
»15.- Özellikle köylük bölgelerde sıhhî hela yapı
mını teşvik ve bu konuda taşra sağlık elemanlarını
eğitmek için 24 Eylül - 8 Kasim 1984 döneminde eği- |
•tim programı düzenlenm'iş, işlenen konuları içine alan j
defs notu ile suyu az ve temini güç bölgelerde kuru
labilecek kuru sıhıhî hela büroşürü hazırlanarak eği
tim -içlin gidilen yerlerde dağıtımı yapılmıştır. (Ek. 15)
V6< Kanalizasyon ve hela atıkları ile bulaşma
ihtimali /bulunan bölgelerde içme sularının dezenfekşiyonu için yaklaşık 3 000 adet 100 cc tik % 1 lik klor
solüsyonu dağıtılmış ve kullanılması konusunda eği
tim yapılmıştır.
Yukarıda belirtilen çalışmaların yanı sıra Çevre
Sağlığı Başkanlığının yapmakla yükümlü olduğu diğer
on üç görev yerine getirilmeye çalışılmış olup, bölge
mizde Özellikle yaz aylarında görülen bağırsak en
feksiyon vakalarında azaltma sağlanmıştır. 112.10.1984
Dr. Münir Demirci
Çevre Sağlığı Başkanı
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
Erzurum - Tekman yolu inşasına ilişkin sorusu ve
Bayındırlık ve İskân Balamı İsmail Safa Giray'ın yazıh cevabı (71210)
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ten sonra, Hüseyinağa veya Geçit Köyü civarında ku
zey batıya yönelerek Çat ilçesinin Dolaplar, Taşağıl,
Kayışanlı köyleri civarında Çat - Erzurum yoluna bağ
lanması etüt edilmiş midir?.
Soru 3. <Bu kısımdan itibaren yine batı ve kıs
men kuzeybatıya Tepsicik, Gölören, Çiftlik civarın
dan geçip Tercan'a bağlantılı bir Devlet yolu ağa
alınıp yapılamaz mı?.
T.C
Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı
Karayollıarı Genel Müdürlüğü
Sayr: 01-Proje Md. 0550

.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ligi : a) 26.9.1984 gün ve Kanunlar ve Karar
lar Dairesi Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Müdür- ,
lüğü 7/210-1901/07288 sayılı yazınız,
b) 17.10,1984 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü
7/210-1901/07288 sayılı lnolu Tekit.
Ilgi'deki yazınız ekinde gönderilen ve Bakanlığı
ma yöneltilen, Erzurum Milletvekili Saym Hilmi
Nalbantoğlu'na ait yazılı soru önergesindeki konulara
ait cevaplarımız aşağıya çıkarılmıştın
Bilgilerinize arz ederim.
t. Safa Giray
Balkan

1. Erzurum - Tekman Yolu :
Erzurum - Tekman - Gökoğlan projesi adı ile ha
len yatırım programımızda bulunan bu yolun, 1984
yılı ödeneği 59 minyon TL. dir. Ulaştırma Anaplanı
kapsamında ele alınan Karayolu Yol Yapım Detay
Planı içerisinde 256 milyon TL. sı ayrılan söz konu
su yolun inşaatı 1986 yılında bitecek şekilde ödenek
I dağılımı yapılmıştır.
2. Erzurum - Palandöken - Tekman, mevcut yo
lun güzergâhı titizlikle etüt edilerek projelendirilmiş
olup, halen inşaatı devam etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve l'slkân Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim.
Saygılarımla,
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum Milletvekili
Soru 1. Erzurum Tekman yolunun inşası hızlandırrlamaz mı?.
Soru 2. Bu yol güzergâhı titizlikle etüt edilmiş
midir?. Tekman'dan Erzurum'a geçmek için Palandö
ken Dağını geçmek kışın çok müşkül olacağına gö
re; Tekman'dan kuzeye doğru 20 kilometre gidildik- j

Tekman'dan kuzeye doğru 20 Km. (gidildikten
sonra, Hüseyinağa veya Geçk Köyü civarından ku
zey batıya yönelerek Çat İlçesinin Dolaplar, Taşağıl,
Kayışanlı Köyleri civarında Çat - Erzurum yoluna
bağlanması, etüdü yapılmamıştır. Zira bu güzergâh
Erzurum - Tekman yolu güzergâhı olmayıp, apayrı
bir yoldur ve ağımız dışındadır.
3. (Erzurum - Çat) Ayr. - Kayışanlı - Tesicifcr
Gölveren Köyü - Çiftlik (Gölveren)
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Halem Tercan - Erzuruimı ulaşımı, Devlet Yolları
Ağımızda bulunan Tercan - Aşkale - Erzurum yolu
ile sağlanmaktadır. Ağa alınması istenen güzergâh ta
mamen yeni yol yapımını gerektiren bir hattır. Ayrı
ca Ulaştırma Anaplanı içerisinde kısıtlı makine par
kı ve yatırım imkânlarımız göz önüne alınarak yol
larımızın ağ uzunluğunun artırıtaaımasının hedeflenmesd nedeniyle bu teklifin yerine getirilmesine imkân
bulunamamıştır.
4, — Erzurum Milletvekili Hilmi Ncdbatitoğlu'
nuri, Erzurum İlinin yol sorununa ilişkin sorusu ve
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm
yazılı cevabı (7/212)
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
'Hilmi Nalbaritoğlu
Erzurum 'Milletvekili
Soru 1. Narman - Pasdınleryolu ne zaman prog
rama alınıp yapılacaktır?.
Soru 2. Çobandede - Karayazı yolu Devlet yo
lu ağına alınıp yapılamaz mı?. Söylemez Barajı yapı
laeağı nedeniyle Çobandede - Söylemez - Hacıömer
yolunun büyük bir kısmı göl suları altımda kalacağı
na göre yukarıda bahse konu yolun yapılması, hiç ol
mazsa etüt edibnesl gerekmez mi?.
(Soru 3. 'Böylef bir etüt Çobandede - Karayazı Hı
nıs - Varto yolu için geleceğe dönük yol inşa progra
mı için düşünülmüş müdür?.
Soru 4. Böyle bir yol etüdünde, Karayazı İlçesi
nin çok yakınından geçmek olanaklı bulunmamakta
mıdır?.
Soru 5. Yapılmakta olan Hınıs - Varto yolunun
k'amulaşitırma bedellerinden halen ödenmemiş miktar
ne kadardır; n%in ödenmemektedir?.
özellikle : Çevre yolunu Hınıs'a bağlayan bağlan
tı yolunda Selahattin Gök'e ait tarlanın kamulaştır
ma bedeli ne sebeple sürüncemede bırakılmıştır?.
T. C.
Sâyitidirtik ve İskân Bakanlığı
5 Kasirii 1984
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sayı : 01 - Proje Md. 0551
Konu : Yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a) 27.9.1984 gün ve Kanunlar ve Karar
lar Dâiresi Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Müdür
lüğünün 7/212-1907/07335 sayılı yazıları.
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b) 19.10.1984 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün
7/212-1907/07335 sayılı 1 no. lu tekit.
İlgideki yazınız ekinde gönderilen ve Bakanlığıma
yöneltilen, Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'na ait yazılı soru önergesindeki konulara
ait cevaplarımız aşağıya çıkarılmıştır.
Bilgilerine arz ederim.
1. Safa Giray
Bayındırlık ve İskân
Bakanı
1. Narman - Pasjriler Yolu :
Bu yol 2,1 milyar TL.'sı ödenekle Karayolu Yol
Yapım Detay Planında yer almaktadır, Projenin 6 ncı
Beş Yıllık Plan Dönemi içerisinde ele alınması he
deflenmiştir. Ancak normal bakım programından yol
geçit verir hale getirilecek ve plan revizyon çalışma
larında da yapım yılının öne alınmasına çalışılacak
tır.
- ,
2. Çobandede - Karayazı Yolu :
Halen Çobandede - Karayazı ulaşımı Devlet Yol
lan Ağımızda bulunan Çobandede - Söylemez Ayr. Karayazı yolu İle sağlanmaktadır. Yazılı soru öner
gesinde ağa alınması istenen Çobandede - Karayazı
yolu tamamen yeni yol yapımını gerektiren ve Ço
bandede - Yağan, Soğuksu, Karataşlar, Güzelhisar,
Yücelik köylerinden geçen ve Karayazı'ya ulaşan
Köy yoludur. Ve Ulaştırma Ana Planı içerisinde; kı
sıtlı makine parkı ve yatırım imkânlarımız göz önü
ne alınarak yollarımızın âğ uzunluğunun artırılmamasının hedeflenmesi nedeni ile adı geçen yolun ağa
alınma teklifinin yerine getirilmesine imkân buluna
mamıştır.
Ayrıca Söylemez Barajı nedeniyle Araş Vadisinde
su altında kalacak mevcut Çobandede - Hınıs Devlet
Yolu ile ilgili güzergah araştırmaları devam etmek
teydi.
Araş Vadisinin her iki yamacının heyelanlı olma
sı dolayısıyla vadi boyunca yeni yol için yapılan araş
tırmalar sonuç vermemiştir.
Daha büyük ölçekte yapılan inceleme sonunda
yeni inşa edilmekte olan Çobandede Köprüsüyle
mevcut Erzurum -NHorasan yolundan ayrılarak Yağan'nın 1 Km. kuzeyinde, Hasnikar Köyünün güne
yinden Avnik - Çatalören üzerinden Kıngındereye
ulaşıp mevcut Mescitli -. Karayazı yolunu kesen hat
tın; hem Hınıs bağlantısı hem de Karayazı bağlan
tısı olarak en uygun güzergah olduğu sonucuna va
rılmıştır.
126 —
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Hattın Kırgındere'den sonraki bölümü ise mevcut
Karayazı yoluna oturarak Yukarıkişo, Yukarısöylemez üzerinden Körsu Köyünde mevcut Çobandede Hınıs yoluna bağlanmaktadır.
3. Çobandede - Karayazı • Hınıs • Varto Yolu :
Bu yol Çobandede - Hınıs - Varto Yolu olarak
Karayolu yol yapım detay planında yer almakta olup,
toplam proje bedeli 3,1 milyar TL.'sidir. Yapımına
çeşitli zorluklarla devam edilen bu projenin 1989 yılı
içerisinde bitirilmesi planlanmış olup, 1985 yıh için
yatırım ödeneği 711 milyon TL.'sıdır.
Soru Önergesinde adi geçen Çobandede - Karaya
zı yolu ise Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı Yönlendirmesinde yapılan (Ulaştırma
Anaplani) çalı$ırialarında yol ağımızın artırılmaması
ilke olarak kararlaştırılmış, 10 yıllık plan dönemi için
yatırım tahsisimiz mevcut yol uzunluğumuz dikkate
alınarak yapılmıştır. Bu nedenle yukarıda adı geçen
Çobandede - Karayazı güzergahının ağımıza alınma
imkânı olmadığından şimdilik geleceğe dönük bir yol
inşaası programı düşünülmemiştir.
4. Karayazı İlçesinin yakınından geçmesi istenen
yol :
Yeni iiişa edilmekte olan Çobandede Köprüsü ile
mevcut Erzurum - Horasan yolundan ayrılarak Yağan'nın 1 Km, kuzeyinden Hasnikar Köyünün güne
yinden Avnik - Çatalören üzerinden Klrgındere'ye
ulaşıp rhevcut Mescitti - Karayazı yolunu kesen hat
tın hem Hınıs bağlantısı hem de Karayazı bağlantısı
olarak en uygun güzergâh olduğu sonucuna varılmış
tır. Hattın Kırgındere'den sonraki bölümü ise mev
cut Karayazı bölümüne oturarak Yukarıkişo üzerin
den Körsu Köyünde mevcut Çobandede - Hınıs yolu
na bağlanmaktadır.
5. Yapılmakta olan Hınıs - Varto yolunun ka
mulaştırma bedelleri :
Halen inşaatı devam etmekte olan Hınıs - Varto
yolunun Km.: 0 + 000 — 7 + 460 arasındaki taşın
maz mallara kamulaştırma bedeli olarak 9 477 110
TL.'sı ödenmiş olup bu kesimin kamulaştırılması ta
mamlanmıştır.
Söz konusu bu yolun Km.: 7 + 460 — 19 + 859
arası kamulaştırma bedelleri 4 661 116 TL.'sıdır. Bu
taşınmaz mallardan tapu sicil muhafızlığında Rıza-i
Ferağ takriri verenlerin işlemleri tamamlanmış olup
bedelleri karşılığında 865 804 TL.'sı ödenmiştir.

6 . 11 . 1984

0:1

Tapu takriri verilmeyen tapulu taşınmaz mallar
için 2942 sayılı Kamımın 17 nei maddesi uygulana
rak idaremiz adına terkinleri yapılarak karsıkklan
olan 2 292 435 TL.'sı da hak sahiplerin* ve vekille
rine ödenecektir.
Yol inşaat ve emniyet sahası içinde kalan ve zilyedlikle iktisap edilen taşınmaz mallar için 2942 sa
yılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince işlemler ya
pılmış olup, üçüncü şahıslar veya Hazine tarafından
zilyedler aleyhine itirazlar olmadığı takdirde;
1 502 377 TL.'sı olan kamulaştırma bedelleri 9.1.1985
tarihinden itibaren ödenecektir.
Km.: 19 + 859 — 32 + 248 arasındaki taşınmaz
malların kamulaştırma bedelleri olan 5 298 816 TL.'
sı hak sahiplerine ödenmiştir.
Hınıs çevre yolunu Hınıs'a bağlayan bağlantı yo
lunun kamulaştırma planları henüz hazırlık safha
sındadır. Planlar hazırlanıp gerekli kamulaştırma iş
lemleri tamamlandıktan sonra kıymet takdirleri yap
tırılıp bedelleri hak sahiplerine ödenecektir.
Bağlantı yolunda Selahattin Gök'e ait taşınmaz
mal tespit edildiğinde aynı işlemlere tabi tutulacak
tır.
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, İmar Affı Kanunu kapsamına giren yapıların
durumuna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/220)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı
arz ve rica ederim,
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum Milletvekili
1. İmar Affı Yasası kapsamına giren gecekondu
ya da ruhsatsız yapılardan imar affı için başvuru
yapması gereken yapılar kaç adet idi?
2. İmar Affı Yasası kapsamına giren bu yapı
lardan ne kadarı imar affı için başvuruda bulunmuş
ve kaç adedi başvuruda bulunmamıştır?
3. Başvuruda bulunmayan, İstanbul, Ankara, İz
mir ve Erzurum'da bulunan yapılar kaçar adettir?
4. Af süresinin uzatılmayacağı ve Hükümetçe
bildirildiğine göre, gecekonduların yıkılması sonucun
da ortaya çıkacak sorunlar konusunda ne gibi ön
lemler alınması düşünülmektedir?
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T. B. M. M.

B : 21

T. C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Teknik Araştırma ve Uygulama
Genel Müdürlüğü
12 Kasım 1984
Sayı : 1.07. Tek. Yrd. Dai. Bşk.
000096024-11148-8704
Konu : Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 19.10.1984 gün ve 7/220-2043/07897 sayılı
yazınız ve eki.
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun ilgi
yazınız ekinde Bakanlığıma gönderilen soru önerge
sindeki hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır.
Soru 1. — İmar Affı Yasası kapsamına gireri ge
cekondu ya da ruhsatsız yapılardan imar affı için
başvuru yapması gereken yapılar kaç adet idi?
Cevap — Bu yapılar ruhsatsız ve kaçak olduğun
dan herhangi bir sayımı ve kaydı yoktur; Bu bakım
dan belli bir rakam verilmesi mümkün değildir.
Bu güne kadar bu konuda ifade edilen rakamlar
söyliyenin maksadının gelişine göre kullanılmış ra
kamlardır.
Ben herhangi bir tahminde bulunmamayı tercih
ediyorum.
Soru 2. — İmar Affı Yasası kapsamına giren bu
yapılardan ne kadarı imar affı için başvuruda bu
lunmuş ve kaç adedi başvuruda bulunmamıştır.
Cevap — Bu güne kadar toplayabildiğimiz ra
kamlara göre müracaat sayısı 1,5 milyon civarında
dır. İllerden ve Belediyelerden yeni rakamlar gelme
ye devam etmektedir.
Müracaat etmeyenlerin sayısını, bu konuda bü
tün halihazır haritalar tamamlanmadan, ıslah imar
planları yapılmadan Ve bu konuda çok ciddi bir sa
yım yapılmadan bilmek mümkün değildir.

-
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Böyle bir sayımın yapılmasına kalkışmanında justifikasyonu münakaşa götürür.
Soru 3 . — Başvuruda bulunmayanların istanbul,
Ankara, İzmir ve Erzurum'da bulunan yapılar kaç
adettir.
Cevap — Bu sorunun cevabı yukarıda verilmiş
tir.
""*" •
Soru 4. — Af süresinin uzatılmayacağı da Hükü
metçe bildirildiğine göre, gecekonduların yıkılması
sonucunda ortaya çıkacak sorunlar konusunda ne gi
bi önlemler alınması düşünülmektedir*
Cevap — Elimizdeki 1,5 milyon müracaatın tak
riben % 80'i tapulu yani vatandaşın kendi malı ge
risi gecekondudur. Buradan vatandaşımızın esas iti
bariyle mülkiyet konusunda titizlik gösterdiği buna
mukabil imar mevzuatı konusunda aynı titizliği gös
termediği sonucunu çıkartmak mümkündür.
Bu çeşit yapılaşmanın olageldiği son 30 - 40 sene
içerisinde bir çok yanlış kavramlarla beraber bu olay
imar mevzuatının varlığına rağmen büyüyerek, biri
kerek günümüze kadar gelmiş ve ilk defa Hüküme
timiz tarafından bu konuda yapılabilecek en iyi mü
dahale yapılmıştır.
İmar Affı Kanunu, Belediye Başkanlarımızın,
Valilerimizin ve Vatandaşlarımızın eline verilmiş kap
samı geniş, elastikiyeti fazla, yılların birikimini dü
zene sokmaya yönelik bir imkândır.
Bu imkânı vatandaşlarımız ve belediye başkanla
rımız benim kanaatime göre, elimizdeki 1,5 milyon
müracaatı nazarı itibare alırsak, büyük oranda kul
lanmışlardır.
İşin bundan sonrası, belediyelerin ve ilgili idarele
rin konuya sahip çıkmaları oranında, iyi sonuca ula
şacaktır ve böylece esasen var olan büyük ve sosyal
bir sorun ortadan kalkacaktır.
Arz ederim.
İ. Safa Giray
Bayındırlık ve İskân
,
Bakanı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
21 İNCİ BflRLEŞflM
6.11.1984 Sah
Saat : 15.00
il'
'BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi.
2. — Meclis Araş'tırması Önergesi (10/3)
3. — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre Başba
kanlık tezkeresi.
4. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürîce'
nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezikeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/505) $S. SayısL : 138) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984)
5. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/518)
(S. Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984)
6. — İstanbul Milletvekili Be'hiç Sadi Albbasoğlu'
nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/504) (S. Sayısı : 140) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984)
7. — Ankara Milletvekili Mehmet Sezai Peku'slü'
nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezikeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından Kurulu Karma Kbmisyno Raporu
(3/503) (S. Sayısı : 142). ^Dağıtma tarihi : .1.(11.1984)
>8. — Ankara Milletvekili Necdet Calp'ın Yasama
Dokunulmazliğının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/494)
(S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984)
i2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — İstanbul MillötJvdkili Sabit Batumlu'nun,
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147)
2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/157)
3. — Mala'tya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160)
4. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, millî
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne
'gübi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169)
5. — Rize Milletvekili Fehmi Mem'işoğlu'nun,
çay üretidlerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/176)
6. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakır Mirideki vakıf eserlerinin muha
faza ve tamirine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi ((6/180)
7. — Diyarbakır Milletvekili Malhmud Altunakar'ın, Diyarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/183)
8. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
<(6/l<84)
9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik so
rununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185)
(Devamı arkada)

10. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, yeminli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan
sözlü soru önergesi (6/187)
11. — İzmir Milletvekili Durcan Emiri>ayer*in
Soma Termik Santraline ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi Cö/1'88)

I Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerıges'i 1(6/203)
I
21. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün^ün,
Devlet üretme çiftlikleri ve haraların satışa çıkarıl
1 dığı iddiasına ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri
J 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/204)

1!2. — Rize M'illötivdkffi Turgut Halit Kunter'in, 1
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/l«9)

7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 'İŞLER

1. — Antaîya Mille'tfveklli Ali Dizdaröğlu'nun
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değişürillmesline Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye
14. — Erzurum MMvekÜü Hilmi Nallban'toglü' I 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6;i984; 9.10.1984)
nun, Devletin üreticilere olan borçlarına ilişkin Baş2. — Ankara Mitelvekilİ Hazım Kütay'ın,
'batkaridan sözlü soru önergesi (6/192)
I 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununda
Î3. — Ordu MiltelvekSrli Hüseyin AJvni Sağesen'in,
Fiskoibirlik'in fındık ürötiidjmnşe ©lan borcuna ilişkin
Baş-bakamdan sözlü soru önerigesi ('6/190)

15. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk değişiktik Yapılması ve Bu Kanuna Dört Ek Madde
Hava Yollarına ilişlk'in Başjbakandan sözlü soru öner- I Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/M8) (S. Sayısı : 137) (Da
gesi K>6/194>
ğıtma tarihi : 30.10.1984)
16. — Adana Milletvekm' Nuri Körkm'az'm, Dev
let İstatistik Enstitüsüne ve Hazine arazîlerine ilişkin I
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197)
17. — Istaribul Mille'tvefciil Orhan Ergükler'in,
«tfdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile
İlgili Yetki Kanunu» gereğince yapılan çalışmalara
İlişkin Devlet Bajkaaınidlan söz*ü soru önergesi (6/199)
VS. — Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan SaJkallıoglu'nun, Adapazarı Merkez İlçeye bağlı köylerde
kullanılan iç'me suyunun klbrlammasın'a ilişkin Sağ- I
blk ve Sosyal Yaddan Bakanından sözlü soru öner
gesi .{6/201)
19. — Biledik M^rvekili Yılmaz Dem'ir'in, Bile
cik İline yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Genç-,
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202)
20. — IstanJbut Milletvekili Bilâl Ş/i§man'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî

X 3. — Akaryakıt Tüketim* Vergisi Kanunu
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/612)
(S. Sayısı : 141) (Dağıtma tarihli : 1.11.1984)
X 4. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, 1.7.1964 Tarih ve 488 Saydı Damga Vergisi
Kanununun Bir Bendinin Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Gündeme Alınma önergesi (2/199) (S.
Sayısı : 146) (Dağıtma tarihi : 2.11.1984)
5. — Mehmet Onur Miman Hakkındaki ölüm
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sayısı
84'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984)

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

Dönem : 17

Yasama yılı : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 138

Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon
Raporu (3/505)

T. C,
Başbakanlık
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı L 19-304-14723

31.8.1984

Konu : Denizli MMefivekili Mustafa Kani Bürke'nin
Yasama Dokunulmazlığı.
TÜRIKIİYE BÜYÜİK MİLLET MEdJfât BAŞKANLIĞINA
Hizmet sebebiyle Emniyeti Suiistimal, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve 1475 sayılı Kanuna Muhale
fet suçlarını işlediği iddia olunan Denizli Milletvekili Mustafa Kani BUrke baklanda tanzim edilen dosya
ile Adalet Bakanlığının 23.8.1984 gün ve 1.128.11.1984/52835 saydı yazısının örneği ekte gönderilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan

T. C,
Adalet Bakanlığı
Ceza İsleri Genel Müdürlüğü
Sayı ı CİGM. 1.128.11.1984-52835

23.8.1984

Ktanu : Denizdi Mile'tVekiii Mustafa Kani Bürke'nin
yasama dokunulmazlığı,
BlASBlAKlANLIdA
Hizmet sebebiyle Emniyeti Suiistimal, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve 1475 sayılı Kanuna Muhale
fet suçlarını işlediği iddia olunan Mustafa Kani Bürke hakkında yapılan soruşturma sırasında, adı geçenin
Denizl'i Binden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için, De
nizli Cumhuriyet Savcılığının 20.7.1984 gün, hz. 1984 3911 sayılı yazısı ekinde alman fezlekeli evrak, birlikte
takdim kılınmıştır.
(Denizli Milletvekili Musıtafa Kani Bürke hakkında sorastormaya devam olunalbMmesini teminen, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca. Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldınlmaması
hususunda gereğinin takdir buyunrlmasına delaletleri arz olunur.
M. Necat Eldem
Adalet Bakanı
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Aımyasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma (Komisyon Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından
Kurulu Karma Komisyon
Esas No. : 3/505
Karar No.< : 10

24.10.1984

TÜRlKIfYE BÜYİÜK MİLLET M E C l M BAŞKANLIĞINA
IBaşkanliğıntzca 1.9.Iİ984 tarihinde Kom&yonmhuza gönderilen Denizli Millettvdcili Muştala Kani Burke'
nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu,
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre İKarma Komisyonumuzun 24.10.1984 tarihli toplantısında incelenmiştir.
Hazırlık Komisyonu, hakkında hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal suçu isnat edilen Denizli Milletve
kili Muştala Kani Bürke'nin yasama dokunulmazlığı nın kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki
kovuşturmanın üyelik sıfatımın sona ermesine kadar enüelenmesine karar vermiştir.
Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteli
ğine göre Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke hakkındaki kavuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oybirliği l e karar vermiş'tir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 138)
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine aırz edilmek üzere Yülcsdk Başkanlığa saygı ile sunulur,
Başkan
iBa^kanvekli
Sözcü
Kâmil T. Coşkunoğtu
Mürur Fuat Yazıcı
Ahmet Remzi Çerçi
(Astitm
Manisa
Adana

Mehmet Zeki Uzun
Tokat
'Üye:
İhsan Tombus
ÇŞorum

<Üya
Mustafa Çakaloğlu
Aiatalya

Üye
Nurettin Yağanoğlu
Adama

'Üya
O/um Otağ
Kocaeli

'Üye,
Rıfat Bayazıt
Kahramanmaraş

tfya
İtyas Aktas
Samsun

Üye;
Ahmet Turan Soğancıoğtu
Sivas

Üya
Osman Bahadır
Trabzon

Üya
Ali Dizdaroğlu
Antalya

Üye,
Ahmet tlhami Kösem
Malatya

Üya
Mustafa Uğur Ener
KüMlya

üya
Alpaslan Pehlivanlı
Ankara

Üye
AH Ayhan Çetin
Çforum

Üya
özgür Barutçu
Diyarfbakır

•Üye:
İlhan Dlnçel
Malatya

Üya
ihsan Nuri Topkaya
ıGtodbl

Üya
Mehmet Topaç
Uşak

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 138)

Dönem : 17

Yasama yılı : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 139

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/518)

TC
Başbakanlık
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : 19-304-14748

3.9.

1984

Konu : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın
yasama dokunulmazlığı.
\
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işle
diği iddia olunan Nuri Korkmaz hakkında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 24.8.1984 gün ve
1.128.6.1984/53122 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştin
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim,)
Turgut Özal
Başbakan

TC
Adalet Bakanlığı
Ceza İş. G. Müdürlüğü
Sayı : CİGM. 1.128.6.1984/53122

24 . 8 . 1984

Konu : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın yasama
dokunulmazlığı.
BAŞBAKANLIĞA
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu iş
lediği iddia olunan Nuri Korkmaz hakkında yapılan soruşturma sırasında, adı geçenin Adana İrinden Mil
letvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için, Adana Cumhuriyet
Savcılığının 23.7.1984 gün, Bakanlık B. 14/A-1590 sayılı yazısı ekinde alman fezlekeli evrak, birlikte takdim
kılınmıştır.
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz hakkında kovuşturmaya devam olunabilhıesini teminen, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması husu
sundaT gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur,
M. Necat Eldem
Adalet Bakanı

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından
Kurulu Karma Komisyon
Esas No. : 31518
Karar No. : 12

24.10.1984

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 4.9.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın yasama
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezlkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün
110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 24.10.1984 tarihli toplantısında incelenmiştir.
Hazırlık Komisyonu hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona eımesine kadar ertelenmesine
karar vermiştir,
Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu Raporunu benimseyerek isnat edilen fiilin niteliği
ne göre Adana Milletvekili Nuri.Korkmaz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatımn sona ermesine
kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 139)
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Kâmil T. Coşkunoğlu
Ankara

Başkanveklüi
Münir Fuat Yazıcı
Manisa

Sözcü
Ahmet Remzi Çerçi
Adama

Kâtip
Mehmet Zeki Uzun
Tokat

' Üye
Nurettin Yağanoğlu
Adama

Üye
Mustafa Çakaloğlu
Antalya

Üye
İhsan Tombuş
Çorum

Üye
Rıfat Bayazıt
Kahramanmaraş

Üye
Orhan Otağ
Kocaeli

Üye
llyas Aktas
Samsun

Üye
Ahmet Turan Soğancıoglu
Sivas

Üye
Osman Bahadır
Trabzon

Üye
Ali Dizdaroğlu
Antalya

Üye
Ahmet İlhamı Kösem
Malatya

Üye
Mustafa Uğur Ener
Kütahya;

Üye
Alpaslan Pehlivanlı
Ankara

Üye
Ali Ayhan Çetin
Çorum

Üye
Özgür Barutçu
Diyarbakır

Üye
Sabahattin Eryurt
Erzurum

Üye
Akif Kocaman
Gümüşhane

Üye
Mehmet Onur
Kahramanmaraş

Üye
İlhan Dinçel
Malatya

Üye
İhsan Nuri Topkaya
Ordu

Üye
Mehmet Topaç
Uşak

Üye
Mehmet Bağçeci
Yozgat

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 139)

Yasama yılı : 2

Dönem : 17

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 140

İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'nun Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon
Raporu ( 3 / 5 0 4 )

TC
Başbakanlık
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : 19-304-14705

31 . 8 . 1984

Konu : istanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'nun
yasama dokunulmazlığı.
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA
1475 Sayılı tş Kanununa muhalefette bulunduğu iddia olunan İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu hakkında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 3.8.1984 gün ve 1.28.14.1984/49495 sayılı yazısının ör
neği ekte gönderilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan

TC
Adalet Bakanlığı
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
Sayı : CİGM. 1.28.14.1984/49495

3

8. 1984

Konu : İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'nun
yasama dokunulmazlığı.
BAŞBAKANLIĞA
1475 sayılı İş Kanununa muhalefette bulunduğu iddia olunan Behiç Sadi Abbasoğlu hakkında yapılan
soruşturma sırasında, adı geçenin İstanbul İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama doku
nulmazlığının kaldırılması için evrakın tevdiine dair, Ankara Cumhuriyet Savcılığının 12.6.1984 gün ve Hz.
1983/33551 sayılı yazısı ekinde alınan aynı tarihli fezleke ve ilişiği hazırlık evrakı birlikte takdim kılınmış
tır.
İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılma
ması hususunda gereğinin takdir buyurulması ve delaletleri arz olunur.
M. Necat Eldem
Adalet Bakanı

—2 —
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından
Kurulu Karma Komisyon
Esas No. : 3/504
Karar No. : 14

24 . 10 . 1984

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 1.9.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezlkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu,
İçtüzüğün 11.0 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 24.10.1984 tarihli toplantısında incelenmiştir.
Hazırlık Komisyonu hakkında, 1475 Sayılı İş Kanununa muhalefet suçu isnat edilen İstanbul Milletvekili
Behiç Sadi Abbasoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki
kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.
Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu ibenimseyerek, isnat edilen fiilen niteliğine
göre İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu hakkındaki kovuşturmanın miUetveikilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Kâmil T. Coşkunoğlu
Ankara

Başkanvekili
Münir Fuat Yazıcı
Manisa

Sözcü
Ahmet Remzi
Adana

Kâtip
Zeki
Tokat

Üye
Nurettin Yağanoğlu
Adana

Üye
Mustafa Çakaloğlu
Antalya

Mehmet

Uzun

Üye
İlyas Aktaş
Samsun

Üye
Orhan Otağ
Kocaeli

Üye
Rıfat Bay azı t
Kahramanmaraş

Üye
İhsan Tombuş
Çorum

Ahmet

Çerçi

Üye
Osman Bahadır
Trabzon

Üye
Turan Soğancıoğlu
Sivas

Ali Dizdar oğlu
Antalya

Ahmet İlhatni Kösem
Malatya

Mustafa Uğur Ener
Kütahya

Üye
Alpaslan Pehlivanlı
Ankara

Üye
Ali Ayhan Çetin
Çorum

Üye
Özgür Barutçu
Diyaırbakır

Üye
Sabahattin Eryurt
Erzurum

Üye
Akif Kocaman
Gümüşhane

Üye
Mehmet Onur
Kahramanmaraş

Üye
İlhan Dinçel
Malatya

Üye
İhsan Nuri Topkaya

Üye
Nejdet Naci Mimar oğlu

Ordu

Sirt

Üye
Mehmet Topaç
U§ak

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üye
Mehmet Bağçeci
Yozgat

(S. Sayısı : 140)

Yas&ma yılı : 2

Dönem : 17

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 142

Ankara Milletvekili Mehmet Sezai Pekuslu'nun Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon
Raporu (3/503)

T, Ç,
Başbakanlık
!
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı; 19-304 -14704

31.8.1984

Konu : Ankara Milletvekili M. Sezai Pekuslu
TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA
Tehlikeli şekilde araba kullandığı iddia olunan Ankara Milletvekili M. Sezai Pekuslu hakkındaki soruş
turmaya devam edilebilmesi için adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Adalet Bakanlığın
dan alman 31.7.1984 «ün ve CtGM.1.128.13. 1984 - 48790 saydı yazı ve ekleri örneği ekte gönderilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini emirlerine arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan

T.C,
Adalet Bakanlığı
Cezalş.x Gn. Müdürlüğü
Sayı a Cigm, J'.128.13.1984.« 48790

31.7.1984

Konu : Ankara Milletvekili M. Sezai Pekuslu'nun
yasama dokunulmazlığı,
BAŞKANLIĞA
Tehlikeli şekilde vasıta kullandığı iddia olunan M. Sezai Pekuslu hakkında yapılan soruşturma sırasında,
adı geçenin Ankara İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması için, Ankara Cumhuriyet Savcılığının 7.6.1984 gü:ı ve Hz. 1984/16235 sayılı yazısı ekinde alınan fezlekeli
evrak birlikte takdim kılınmıştır.
Ankara Milletvekili M. Sezai Pekuslu hakkında soruşturmaya devam olunalbilmesini teminen Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda
gereğinin takdir duyurulmasına delaletleri arz olunur.
M. Necat Eldem
Bakan

— 2 —
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa ve Addet Komisyonlarından
Kurulu Karma Komisyon
Esas No, : 3/503
Karar No.,;: Jl
,

24.10.1984

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLİS* BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 1.9.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Ankara Milletvekili Mehmet Sezai Pekus
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın da Başbakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Rapo
ru, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 24.10.1984 tarihli toplantısında incelen
miştir.
Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli şekilde araba kullanmak suçu isnad edilen Ankara Milletvekili
Mehmet Sezai Pekuslu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki
kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.
Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiüin niteliğine
göre Ankara Milletvekili Mehmet Sezai Pekuslu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona
ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 142)
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Başkan
Kâmil T. Coşkunoğlu
Ankara

Başkanvekili
Münir Fuat Yazıcı
Manisa

Sözcü
Ahmet Remzi Çerçi
Adana

Kâtip
Mehmet Zeki Uzun
Tokat

Üye
Nurettin Yağanoğlu
Adana

Üye
Mustafa Çakaloğlu
Antalya

Üye
İhsan Tombuş
Çorum

Üye
Rıfat Bayazıt
Kahramanmaraş

Üye
Orhan Otağ
Kocaeli

Üye
tlyas Aktas
Samsun

Üye
Ahmet Turan Soğancıoglu
Sivas

Üye
Osman Bahadır
Trabzon

Üye •
Ali Dizdaroğlu
Antalya

Üye
Ahmet tlhami Kösem
Malatya

Üye
Mustafa Uğur Ener
Kütahya

Üye
Alpaslan Pehlivanlı
Ankara

Üye
Ali Ayhan Çetin
Çorum

Üye
Özgür Barutçu
Diyarbakır

Üye
Sabahattin Eryurt
Erzurum

Üye
Akif Kocaman
Gümüşhane

Üye
Mehmet Onur
Kahramanmaraş

Üye
îlhan Dinçel
MaMya

Üye
İhsan Nuri Topkaya
Ordu

Üye
Mehmet Topaç
Uşdk

-

Üye
Mehmet Bağçeci
Yozgat

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 142)

*

Yasama yılı : 2

Dönem : 17

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 143

Ankara Milletvekili Necdet Calp'm Yasama Dokunulmazlığının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonlarmdan Kurulu Karma Komisyon Raporu
(3/494)

T. C.
Başbakanlık
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı: 19-304 - ,14253

13.8.1984

Konu : Ankara Milletvekili Necdet CALP'ın
Yasama Dokunulmazlığı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS* BAŞKANLIĞINA
298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefette bulunduğu iddia olunan Ankara Milletvekili Necdet Calp hak
kında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığmm 2.8.1984 gün ve 2.128.10. 1984/49403 saydı yazısmm örneği
ekte gönderilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 ttncü maddesi uyarınca gereğini emirlerine arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan

!
T, C.,
Addet Bakanlığı
Ceza - İş - Gn - Müdürlüğü
Sayı,CİGM* 2.128.10.1984 2,8.84/49403

Konu : Ankara Milletvekili Neddeit Calp'm
yatsama dokunulmazlığı.

-

—

BAŞBAKANLIĞA
298 saydı Seçim Kanununa Muhalefette bulunduğu iddia olunan Necdet Calp hakkında yapılan soruşturma
sırasında, adı geçenin Ankara ilinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının
kaldırılması için, Amasya Cumhuriyet Savcılığının 19.6.1984 gün ve 984/1120 - B sayılı yazı ekinde alınan,
Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcılığının 13.6.1984 tarih ve 1984/229 Hz. sayılı fezlekesi ve ekleri birlikte
takdim kılınmıştır.
Ankara Milletvekili Necdet Calp hakkında soruşturmaya devam olunalbilmesini teminen, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda
gereğinin takdir Ibuyurulması ye delaletleri arz olunur.
M. Necat Eldem
Adalet Bakanı

_ 2 —
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından
Kurulu Karma Komisyon
Esas No. : 3/494
Karar No. : 13

24.10.t984

(TÜRKİYE BÜYÜK MİLLE T MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 1.9.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Ankara Milletvekili Necdet Calp'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün
110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 24.10.1984 tarihli toplantısında incelenmiştir.
Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçim Kanununa muhalefet suçu isnat edilen Ankara Milletvekili
Necdet Calp'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve halkkınıdaki kovuşturma
nın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir
Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, jsnat edilen fiilin niteliğine
göre Ankara Milletvekili Necdet Calp hakkındaki kovuşturmanın milletvekiliği sıfatının sona ermesine kadar
ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Türkiye Büyük MMet Meclisi

(S. Sayısı : 143)
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Kâmil T. Coskunoğlu
Ankara

Başkanvekili
Münir Fuat Yazıcı
Manisa

Sözcü
Ahmet Remzi Çerçi
Adana

Kâtip
Mehmet Zeki Uzun
Tokat

Üye
Nurettin Yağanoğlu
Adana

Üye
Mustafa Çakaloğlu
Antalya

Üye
İhsan Tombuş
Çorum

Üye
Rıfat Bayazıt
Kahramanmaraş

Üye
Orhan Otağ
Kocaeli

Üye
İlyas Aktas
Samsun

Üye
Ahmet Turan Soğancıoğlu
' Sivas

Üye
Osman Bahadır
•Trabzon

Üye
Ali Dizdaroğlu
Antalya

Üye
Ahmet İlhamı Kösem
Malatya

Üye
Mustafa Uğur Ener
Kütahya

Üye
Alpaslan Pehlivanlı
Ankara

Üye
Ali Ayhan Çetin
Çorum

Üye
Özgür Barutçu
Diyarbakır

Üye
Sabahattin Eryurt
Erzurum

Üye
Akif Kocaman
Gümüşhane

Üye
Mehmet Onur
Kahramanmaraş

Üye
İlhan Dinçel
Malatya

Üye
İhsan Nuri Topkaya
Qrdu

Üye
Mehmet Topaç
Uşak

Üye
Mehmet Bağçeci
Yozgat

Türkiye Büyük MMet MecUsi

(S. Sayısı : 143)

Dönem : 17

Yasama yıh : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 137'ye 1 inci Ek

Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın 21 . 2 . 1967 Tarih ve 832
Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna
Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu ( 2 / 1 1 8 )

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 2/118
Karar No. : 42'ye 1 inci Ek

5.11

. 1984

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
1.11.1984 tarihinde Genel Kurulun 20 nci birleşiminde görüşmesine başlanan «21.2.1967 tarih ve 832 sa
ydı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yaıpıknası ve Bu Kanuna Dört Ek Makide Eklenmesi Hakkında Kanun
Tekföfbnin çerçeve 12 nci maddesine elle 4 üncü madde olarak ilavesi istemen ve Genel Kurulca kabul edilen
metin İçtüzüğün 88 'inci maddesi uyarınca Komisyonumuzca geri atamış ve konu yeniden incelenip görüşül
müştür. Bu görüşme sonunda;
21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununda Değişükilk Yapılması Ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile
3 Geçici Maidde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin TBMM Genel Kuurlünda görüşülmesi sırasında,
Anayasanın 129 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında memurların ve diğer kamu görevHerinin işledikleri
kusurlardan sorumlu tutulduMarıinkian ve Türk hukuk sistemlinde kusura dayalı sorumluluğun esas olduğun
dan bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurlar hatkkmda kusura dayaılı sorumluluk: ilkesinin
geçerli olduğuna ilişkin 12 nci maddesi hülküftlerinin Sayıştay yargılamasında da uygulanmasını öngören
bir düzenlemenin, ek 4 üncü madde olarak ilavesi hususunda önerge verilmiştir.
önergeye gerekçe olarak gösterilen Anayasanın 129 uncu maddesinin 5 inci fıkrası. aynen «Memurlar
ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendi
lerime rticu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine
açılabilir» şeklinde olup; görüleceği üzere bu maddede, memurların kusurlu davranışları sonucu Devletin de
ğil, kişilerin uğradıkları zararlar düzenlenmiştik-. Kişilerin uğradıkları zararlar 657 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesinde tanzim edilmiştir. Aynı Kanunun 12 nci maddesinde ise, memurların idareye karşı mail so
rumluluğu düzenlenmiştir. Bu nedenle, mezkûr Anayasa hükmüne konumuz bakımından dayanma imkânı bu
lunmamaktadır.
önergedeki, Türk hukuk sisteminde kusura dayak sorumluluğun esas olduğu görüşü doğru olmakla bera
ber bu kuralın gerek özel hukuktta (gerelk idare hukukunda hiç de azımsanamayacak istisnaları bulunmak
tadır. Örneğin, istihdam edenin sorumluhığu (Borçlar Kanunu, md. 54), bina sahibinin sorumluluğu (Borç
lar Kanunu, md. 58), aile reisinin sorumluluğu (Medenî Kanun, md. 320), gayrimenkul sahibinin sorumlu
luğu (Medienî Kanun, md. 650), temyiz Iküdreti olmayanların sorumluluğu (Borçlar Kanunu, md. 54). İda
re hukuku açısından da n e Anayasada ne idarî yargıya ilişkin yasalarda sorumluluk konusunda uygulanacak
hukukî esaslar belirtilmemiş; ancak, doktrin ve içtihatlarda «hizmet kusurlumun yanında «kusursuz so
rumluluk» ilkesi de benimsenerek tatbik mevkiine konulmuştur.
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Kusura dayalı sorumluluk esasının istisnalarından biri de Sayıştay tarafından bazı memurlar hakkında
uygulanan sorumlululk Sistemidir. Gerçekten, kamu gelir ve gidenleri ile mallarım ellerinde tutan ve harcayan
sayman, tahakkuk memuru, ita amiri giıbi memurların hukukî durumları, diğer memurlardan çok farklı ol
duğundan, Anayasa ile Sayıştay ve Muhasebei Umumiye kanunlarıyla bunların sorumluluklarının tespitin
de, 657 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen genel kuralın dışma çıkılar-ak değişik esas ve usuller
getirilmiştir. Nasıl, idarenin faaliyetlerinden dolayı sorumluluğunu saptarken yalnız haksız fiil esası ile yetinilmeyerek Danıştay tarafından ayrı bir sorumluluk sistemi geliştirilmiş ise, sayman, tahakkuk memuru ve
ita amiri gibi Sayıştay yargısına tabi kamu görevlilerinin D&\lete karşı malî sorumluluğu konusunda da öte
den beri ayrı bir sorumluluk sistemi geliştirilmiştir. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 inci, 1050 sayılı Muha
sebei Umumiye Kanununun 13, 14, 22 ve 81 inci maddelerinde ifadesini bulan bu sistemde objektif sorum
luluk ilkesinden hareketle Sayıştay yargılamasına tabi bulunan memurların kusurlu olup olmadıklarına baş
ka bir ifadeyle sübjektif durumlarına bakılmaksızın mevzuata aykırı davranmış olmaları şartıyla bunların
sorumlu tutulmaları cihetine gidilebilmektedir.
Önergeyle teklife ilavesi istenilen ek maddede, Sayıştay yargılamasında 657 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi hükümlerinin uygulanması öngörülmekte olup; memurların görevlerini yaparken uyacakları esasları
Devlete ika edilen zararı tazmin, edileceğini belirten ve genel hükümlere atıf yapan mezkûr 12 nci madde
kendi içinde bir bütün teşkil etmektedir. Atıf yapılan «genel hükümlerle» Borçlar Kânununun haksız fiil
esasları kastedilmiştir. Bu ek madde kanunlaştığı takdirde, sayman, tahakkuk memuru, ita amiri gibi kamu
gelir ve giderleri ile mallarını ellerinde tutan ve harcayan kamu görevlilerinin Hazineye karşı malî sorum
lulukları tıpkı alelade bir kişinin sorumluluğu gibi Borçlar Kanununun haksız fiil esaslarına göre Sayıştayca
tespit edilecektir ki, gerek adlî yargıda gerekse Sayıştay yargısında aynı esas ve usullerin uygulanması so
nucu bu yargı yerleri arasında birtakım görev ve yetki çatışmaları ortaya çıkacaktır. 'Bunun içindir ki,
.13.8.1983 gün ve 18134 sayılı Resmî Gazetede 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki olarak 657 sayılı
Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine dayanılarak çıkarılan «(Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zarar
ların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin sorumlulukları, Yapüacak Diğer İşlemler Hakkında
Yönetmelik» in 4 üncü maddesinde, Sayıştaya karşı sorumlu olanların sorumlulukları hakkında 832 sayılı
Sayıştay Kanunu hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir.
Bir an için, önergeyle ilavesi istenilen maddenin yerinde olduğu düşünülse bile 832 ve 1050 sayılı kanun
ların sorumluluğa ilişkin mezkûr hükümleri meri olduğundan, bu hükümlerle ilavesi istenilen maddenin bir
biriyle çelişen ve uyuşan yanlarının araştırılması sonucu her iki kanunda da geniş çaplı değişikliklerin ya
pılması gerekmektedir. Bu tür geniş yasal değişiklikler yapıü^adığı sürece, uygulanması mümkün olmayan,
832 ve 1050 sayılı kanunlarla bağdaşmayan bahse konu ek maddenin teklife ilavesine lüzum ve mahal bu
lunmadığı hususu Komisyonumuzun 5.11.1984 günü yapılan 21 inci birleşiminde kararlaştırılmıştır,

. T. B M . M.

(S. Sayısı : 137'ye 1 inci ek)
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Metin Emir oğlu
Malaltıya

Başkarivelkili
Ayçan Çakıroğulları
Derıüzlil

Sözcü
Alaattin Fırat
Muiş

Kâtip Üye
Kadir Demir
Konya

Ahmet Akgün Albayrak
Adana

Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman

Erol Ağagil
Kocaeli
İmzada bulunamadı

Nabi

Sabuncu

Aydın

Ahmet Şamil Kazokoğlu
!Bolu

N. Oğuzhaın Artukoğlu
Burdur
İmzada bulunamadı

İlhan Af kın
Bursa

Ayhan Fırat
Malatya
Muhalifim

Ünal Akkaya
Çorum

İsmail Şengün
Denizli
îmzada bulunamadı

Aihmeit Sarp
. Diyarbakır
îmzada bulunamadı

Türikân Turgut Artkan
Edirina
İmzada bulunamadı

Metin Yaman
Erzincan

İlhan Araş
Erzurum

Togay Gemalmaz
Erzurum
îmzada bulunamadı

Mustafa Rıfkı Yaylalı
Erzurum

M. Hayri Osmanlıoğlu
GaziadterJ

A. Sırrı Özbek
Adıyaman
İmzada bulunamadı

İbrahim Fevzi Yaman
İsparta

Özdemir Petolivanoğlu
İzmir
îmzada bulunamadı

İbrahim Özbıyık
Kayseri

Cengiz Tuncer
Kayseri

Mehmet Budak
Kırşehir

îsmelt Eıigül
(Kırşehir
İmzada 'bulunamadı

Talat Zengin
Malatya

C, Tayyar Sadıklar
Çanakkale

Fehmi

Haydar Özalp
N>iğdo

Enver Özcan
Tokaıt
îmzada bulunamadı

Memişoğlu
Rize

Fahrettin Kurt
Trabzon

T. B. M. M.

(S. Sayısı ı 137'ye 1 inci ek)

H. Barış Can
Sinop
îmzada butunamadt
Ferit M e t a
Vam
îmzada bulunamadı
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