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Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin 
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kereleri ve Sayıştay (Komisyonu Raporu 
(1/312, 3/ıl(32. 1/313, 3/133; 1/3(14; 3/3166; 
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4. — Muş Milletvekili A/tila Sin%ı, 
13.10.1983 Tarihli ve 29118 Numaralı Kara
yolları Trafik Kanununun 3 üncü Maddesin
deki fici Tanımın Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, Umar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonları raporlan 
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Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi 
ve içimleri Komisyonu Raporu (2/il'22) ((S. Sa
yısı : 97) 157:160! 

6. — Ankara Milletvekili tösmail ISaruhan 
ve 9 Arkadaşının, 26,5.198(1 Tarih ve ,2464 
Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 19 uncu 
Maddesine ıBir IBenıt Eklenmesine ve 20 nci 
Maddesinin 3. üncü İBendinin Değiştirilmesine 
Dair Kaimn Teklifi ve İçişleri .Komisyonu 
Raporu (2/101) (S. Sayısı : 98) 160:162 

7. — Mehmet Onur Mimari Hakkındaki 
Ölüm Cezaisinin Yerine Götiri'lmesine Dair 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Sivas Milletvekili Ruşan Işın Anamuhalefet 

Partisi il ve ilçe 'belediye başkanlarının son günlerde 
maruz kaldıkları soruşturmalar. 

(Bursa Milletvekili İlhan Aşkın, Türkiye ve diğer 
ülkelerdeki gelir dağılımı ve 

'İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu da, TRT 
nin haber yayınlarının çok partili demokratik düzen 
içindeki Önemi; ' • 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ni

san, Mayıs, Haziran 1984 Ayları Hesabına Ait Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu '(5/5) t(!S. Sayısı : 117) Genel Ku
rulun Ibigisine sunuldu. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, bazı tarım ürünlerinin taban fiyatına ilişkin söz
lü sorusuna (6/141) Devlet JBjakanı ve Barbakan Yar
dımcısı 'İsmet Kaya Erdem cevap verdi. 

'Jkanbüt Milletvekili Sabit Batumlû'nun, İstan
bul - 'Beşiktaş Evlendirme Dairesinde Pazar günü 
kıyılan bir nikâha ilişkin sözlü sorusuna (6/143) İçiş
leri Bakanı Ali Tannyar cevap verdi; soru sahibi de 
cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

Hatay Milletvekili Mustâfa Murat SÖkmenoğlu-
nun (6/1İ14) 

'İstanbul Milletvekili Sabit Batumlû'nun (6/119), 
(6/121), (6/l'2(2), (6/142), 

Sayfa 
Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (3/13) (S. Sayısı : 84) 163 

8. — Hıdır Aslan Hakkındaki Ödüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakan
lık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (3/9) (S. Sayısı : 86) 163:168 

9. — itsimet Yoğuritçu'nun özel Affına 
Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu Madde
si Gereğince Cumhurbaşkanınca (Bir Daha 
Görüşülmek üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Adalet Komisyonu (Raporu (1/534, 
3/462) (S. Sayısı : 105) 169 

Balıkesir Milletvekili Davul Abacıgil'in (6/130) 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, (6/132), 

(6/134), '(6/140), t(T6/15l6), 
İzmir Milletvekili Mahmut Akkıhç'ın (6/133), 
Edirne Milletvekili Muhittin Yildırım'ın (6/137), 
'İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm (6/157), 
Hatay Milletlvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/r58), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/160); 
Esas numaralı sözlü 'soru önergeleri ilgili bakan

lar Genel Kurulda hazır (bulunmadıklarından, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/135), 
Ağrı Milletvekili Paşa Sârıoğlu'nun (6/136), 
Erzurum Milletlvekili Hilmi Nalbaritoğlu'nun 

'06/138), 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/139), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu-

nun (6/144); 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril

diğinden, 
'İstanbul Milletvekili Sabit Batumlû'nun (6/145), 

(6/146), (6/147), '(6/148), (6/149), (6/161)' esas numa
ralı sözlü soru önergeleri soru sahibinin birden faz
la sorusunun gündemde yer alması nedeniyle İçtüzü
ğün 9,7 nci maddesi gereğince, 

Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in (6/159) esas 
numaralı sözlü sorusu da soru sahibi ve ilgili bakan 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 

»»' ' • — >0<W • • -
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İlgili komisyonlarca maddeleri geri alınan: I 
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hük

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun Tasarısı (1/5Ö1) (S. Sayısı : 112) ve, 

Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ce
za Kanununun 175, 177 ve 178 inci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sa
yısı : 82); 

Komisyonlardan gelmediği için görüşülmeleri er
telendi. I 

Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildi
rimlerinin Sunulduğuna 'İlişkin Sayıştay Başkanlığı | 
Tezkereleri ve 'Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/192; 1/133, 3/134; 1/314; 3/366; 1/315, 3/367; | 
1/316, 3/3Ö8; 1/3117, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayısı : j 
89) 

'Muş 'Milletvekili Atilla Sin'in, 13.10.1983 Tarihli 
ve 291S Numaralı Karayolları Trafik Kanununun I 
3 üncü 'Madedesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi I 
Hakkında Kanun Teklifi (2/78) (S. Sayısı : 96) 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 15<87 sayılı 
Nüfus Yasasının 57 nci (Maddesine Bir Fıkra Eklen- I 
meşine İlişkin Yasa Teklifi (2/12S2) (S. Sayısı : 97) 1 

Ankara Milletvekili İsmail Sanman ve 9 Arka
daşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendinin De- J 
ğiştirilmesine «Dair Kanun Teklifi (2/101) (S. Sayı- J 
sı : 98), 

Mehmet Onur Miman Hakkındaki ölüm Ceza-
sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke- 1 
resi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sayısı : ] 
84), 

Hıdır Aslan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Ada- I 
let Komisyonu Raporu (3/9) (S. Sayısı : M), 

İsmet YoğuTtçu'nun »özel Affına Dair Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur- | 

başkanınca ©ir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/534, 
3/462) (S. Sayısı : 105) ve, 

IMuzaffifer öztürk ve Sedat Yılmazsoy Haklann-
daki ölüim Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
'Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(3/487) (S. Sayısı : 115); 

îigili Komisyon yetkilisi ve Bakan Genel Ku
rulda hazır 'bulunmadığından, 

Fırat Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 19812 'Malî Yıllan Kesinhesap Kanun Tasa
rıları ile 'Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimle
rinin 'Sunulduğuna Miskin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/343, 3/142, 
1/144, 3/143; 1/345, 3/420; 1/346, 3/42(1; 1/347, 
3/422; 1/348, 3/423; 1/349, 3/144) (S. Sayısı : 102) 
ve, 

Kayseri (Erciyes) Üniversitesinin 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap Kanun Tasanlan 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bldirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu (1/367, 3/344; 1/368, 
3/345; 1/369, 3/346; 1/370, 3/158) (S. Sayısı : 103); 

Sayıştay Komisyonu yetkilisi Genel Kurulda ha
zır 'bulunmadığından ve, 

Ülyas Has Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Ge
tirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu Raporu da (3/499) (S. Sayısı : 116) ilgili 
Bakan Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir 
defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 
3 Ekim 1984 Çarşamba günü saat 15.00te topla

nılmak üzere birleşime saat 16.10'da son yerildi. 

Başkan 
Başkanvefcili 

İskender Cenap EGE 

Kâtip Kâtip 
Hatay Kırklareli 

M. Murat SÖKMENOĞLU Cemal ĞZBİLEN 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap EGE 
KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖZBİLEN, (Kırklareli), Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

" ' ' BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 
noi Birleşiminii açıyorum. 

Toplantı yöter sayımız vardır. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1, — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'in, asgarî 
ücret konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaş
lar var. Şimdi onlara söz vereceğim. 

İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman asgarî ücret 
konusunda gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Şişman. (H'P sıralarından alkışlar.) 
Sayın Şişman süreniz 5 dakikadır efendimi 
BİLAL ŞİŞMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisimin saygı değer üyele
ri; işçiye ve ailesine insanca yaşamayı mümkün kıla
cak ve insanlık onuru İle 'bağdaşacak bir ücretin kar
şılığı olmasına inandığımız ve kutsal ücret diye ad
landırdığımız asgarî ücret, 'bugün bir sefalet ücreti 
görünümündedir. 

1 Nisan 1984 tarihinde brüt 24 525 TL. net 16 200 
TL. aylık ücret olarak 'tespit edilen ve o gün bile iş
çinin temel1 ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olan bu 
ücret, aradan geçen altı aylık bir süre içerisinde için
de yaşadığımız yoğun enflasyonla birlikte değenimi da
ha da yitirerek yeniden tespitini zorunlu hale getinmiş-
Öıt ' -

Sayın Başbakanın, «Türkiye'de asgarî ücretle ça-
lışanil'ar yok denecek kadar azdır» demesine rağmen; 
bu sözler ülke gerçekleriyle (bağdaşmamaktadır. Ni
tekim 33K.1 istatistükî verilerine göre yapılan bir ça
lışma, sigortalılar arasında asgarî ücretle çalışanların 
sayılarının 500 binin üzerinde olduğunu göstermekte-
dir. Bu bakımdan, asgarî ücretin önemimi göz önünde 
bulundurmak zorundayız. 

öte yandan, mevcut yönelmeiklerle tespit edi
len asgarî ücret bilimsel olmaktan çok uçaktır. Asga
rî ücret yönetmeliğinde kendi içinde çelişen madde
ler bulunmaktadır. Yönetmeliğin 5 inci maddesi; «As
garî ücret tespitinde işçinin sosyal durumu dikkate 
alınır» derken, 1 inci maddesi; ücret testiptinde sa

dece bir işçiyi dikkate almakta ve 5 İnci madde ile 
çelişerek işçinin ailesini hesaba katmamaktadır. Bu 
bakımdan, asgarî ücret yöentmeliğinin ülke gerçek
lerine göre tadilini zorunlu görmekteyiz. 

Asgarî ücret yeniden hesaplanırken dikkate alın
ması gereken noktalar şunlardır: 

1980 nüfus sayımına, Devlet İstatistik Enstitüsün
ce yapılan aile nüfusu birimi başına düşen bağımlı 
lık oranlan, nüfusu Gribinin altında olan yerlerde 
2,08, nüfusu onjbiriin üzerinde bulunan yerlerde i&e 
1,51 olarak tespit edilmiştir. 

Bu İtibarla, ülkemizin sosyo - ökonomjik yapısını 
göz önünde bulundurduğumuzda işçiyi ailesinden ay
rı düşünmek ğilbi çağ dışı (bir düşünceyi terk ederek, 
asgarî ücretin tespitinde 'Devlet İstatistik Enstitüsü 
verileri bağımlılık oranı olarak hesaplamalarda dik
kate alınmalıdır. 

Çalışanları fizyolojik, yani ölmeden yaşayacak 
kadar giderleriyle yeterli ve dengeli 'beslenmesini 
sağlamada gerekli olan günlük kalori ihtiyaçlarını 
ve bunu karşılayacak gıdaların cins ve miktarlarını 
Hacettepe Üniversitesi Beslenme Kürsüsü tespit et
miştir. Yapılan tespitlere göre, orta ağırlıkta iş gö
ren bir işçinin sağlıklı yaşayabilmesi için günlük 
3 500 kalori alması gerekir. Bunun için de bir günde 
tüketmesi gereken gıda maddelerini ve bunların 
gramlarını, fiyatlarını saptayarak göstermiştir. Bura
da sıralanan maddelerin isimlerini vermekle yetine
ceğim: Ekmek, et, yumurta, beyaz peynir, zeytinya
ğı, margarin, tereyağı, şeker, meyve, un ve bakliyat,! 
Yukarıda saydığım gıda maddelerini bugünkü asga
rî ücretle alıp yaşayabilen insanı milletin kürsüsün
den kutlamamalk mümkün değil. Üzerinde durmak 
istediğim çok ciddî ihttiyaçlar, nedense hesaplarda 
dikkate alınmamaktadır. 

Asgarî ücretle çalışan vatandaşımızın evi olma
yacak ırm? Yani geceleri sokakta mı yatıyor ki, mes
ken ihtiyacı için bir gider hesaba katılmıyor^ Asga-
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rt ücretle çalışan insanımızın her gün çokça yakın
dığımız eğitimsizliğimizi dikkate alarak ve hiç olmaz
sa günde 'bir gazete okuyabileceğini düşünmemiz ge
rekmez mi? 

20 nci asrın ikinci yarısında, kişiyi tek varsaya-
ralk ücröt tespit etmek, vatandaşları Robenson haya
tı yaşamakla eşdeğerde kabul etmek olur ki, bu da 
ciddî hatalarımızdan bir başkasıdır. 

Bütün yanlışlıkların yanında, asgarî ücretten ver
gi almak haksızlıkların en adaletsizini teşkil etmek
tedir. Hem en az ücretle kişiye yaşayacağını söyleye
ceksiniz, hem de bu paradan vergi alacaksınız; böyle 
şey olmaz. Yüce Meçisin bu adaletsizliği önlemesi 
gönülden dileğimizdir. 

İki yıl için tespit edilen asgarî ücret, her gün 
.yapılan yeni zamlarla gerçek »değerini sık sık yitir
mektedir. Bilindiği gibi, Devlete hizmet öden memur
ların her yıl yapılan bütçe ve bütçede tespit edilen 
'katsayı ile maaşları artırılmaktadır. Yine yasa gere
ği katsayının artırılmış olması nedeniyle; memur, iş
çi, emekli maaşları da bir nispet dahilinde artırıl
maktadır. Diğer taraftan işçilerin ücretleri de sendi
kaları tarafından yapılan toplu iş sözleşmeleriyle her 
yıl yükseltilirken, asgarî ücretin tespitini ilki yıl gibi 
uzun bir süreye bağlamak, sosyal adalet ilkeleriyle 
bağdaşması mümkün olmayan bir adaletsizlik örne
ğidir. 

Bu nedenlerle, asgarî ücretin hızlı enflasyonun 
gerisinde kalmasını önlemek ve bu ücrete muhatap 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için ya 
enflasyonun her üç ayda bir artış nispetini sapta
nan asgarî ücrete yansıtmak veya maddeye yeni bir şe
kil vererek, asgarî ücreti en geç bir yıl sonra yeni
den tespit etmek en adil şekil olacaklar. 

Yukarıda gösterdiğim memur, işçi ve emeklile
rin durumları bu talebimizin haklılığında en çarpı
cı gerekçedir. IBu nedenlerle ülkemizin sosya - eko
nomik yapısı, yirminci asrın ikinci yarısını göz önün
de bulundurduğumuzda işçiyi ailesinden ayrı düşün
mek çağ dışı bir düşünce, insanımızı Robenson ha
yatı yaşayan 'biri kabul etmek olur. Asrımızın ger
çeklerine aykırı olan 'bu tutumu terk ederek, asgarî 
ücretin tespitimde Devlet İstatistik Enstitüsü verile
rine bağımlılık oranı dikkate alınmalıdır. Asgarî üc
retin tespit edilip, ilanını müteakip uygulamaya baş
landığı Nisan 1984 tarihinden bugüne kadar geçen 
süre içerisinde enflasyon yüzde 20'nin üzerinde ar
tış göstermiştir. Bu artış ise, asgarî ücretin 5 bin li
rasını alıp götürmüş bulunmaktadır. 
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Bu nedenle ücretlilerin ve asgarî ücretle çalışan
ların geçim sıkıntısı çekilmez hale gelmiştir. İşçinin 
günün yaşam şartlarına uyum sağlayabilmesi, den
geli beslenmesi, en temel ihtiyaçlarını karşılayabil
mesi, bugünkü asgarî ücretin yeniden tespitini za
rurî hale getirmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üye
leri, Sayın Başbakan yaptığı konuşmalarda enflas
yonu aşağı çekeceğinden sık, sık söz etmektedir. Baş
bakan enflasyonu 'aşağı çekmekte başarı sağlayama
dı, buna rağmen halka ve çalışanlara çile çektirmek
te en başarılı Başbakan olarak tarihe geçecektir. 

Yüce Meclisinizi saygı ile selamlarım. (HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şişman^ 
2. — Diyarbakır Milletvekii Mahmut Altun-

akar'ıri, ekonomik durum ve para politikası konu
sunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Altunakar, ekono
mik durum ve para politikası üzerinde, buyurunuz 
efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın Altunakar^ süreniz 5 dakika efendim. 

MAHMUT ALTUNAKAR (Diyarbakır) — 
Muhterem Reis Beyefendi, Yüce Meclisin değerli 
azaları; arzı hürmetler ederim. Huzurunuzda... 

VECÎHİ ATAKLI (Urfa) — Anayasa dili... 
BAŞKAN — Devam 'buyurun efendim. 

MAHMUT ALTUNAKAR (Devamla) — Efen
dim, ceddimden tevali eden kültür lisanıyla konu
şuyorum. (HP sıralarındam gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, polemiğe lüzum 
yok. Lütfen devam buyurunuz efendim. 

MAHMUT ALTUNAKAR (Devamla) — Huzu
runuzda esefle kaydetmek zorundayım; memleketi
mizde 'bir hastalık mevcuttur. Çok şükür, hastalık 
mikrobik değildir. Dolayısıyla marazî değil, fakat 
arızîdir; yani geçici olduğunu tahmin ediyoruz. An
cak içtimaî bünye üzerinde ahlâkî tahribatı dla bir 
vakıadır, 

Kanaatimize göre iliyetini tedris sisteminin ki
fayetsizliği, millî klülDürde zafiyet ve manevî değer
lerle gerekli donanımla ummısamazhğının ihtiva et
tiği düşünce kaynağından istidal edilebilir, 

Huzuru âlinizde gündem dışı olarak mevzua 
müteallik yapacağım izahatla kıymetli vakitlerinizi 
fazDa İşgal etmek niyetimde değilim. Onun için na
çiz görüşlerimi hulasaten ve manşet şeklinde arzı 
ifadeyle iktifa edeceğim. 
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Muhterem milletvekilleri, zannedersem değerli 
matbuatımızın emektar simalarından bir zatın da 
günlük gazetesinin mûtat köşesinde yazdığı bir baş
makalede aynı mevzua ve araza temas etmişlerdi^ 
Bu hastalık Türkiye'de her şeyi pembe gözlükle gör
mek, her şeyi üstün göstermek hastalığıdır. Yani, 
Türkiye'de (işler hep iyi seviyede seyreder, iktisadiya
tımız daima iyi istikamette ilerler, sanatçılarıımız ve 
hassaten dış memleketlere giden şarkıcı ve solistle
rimiz Iherkesü hayran bırakır ve bermutat ricali dev
let alalka görür. Diplamaltik temas ve beyneumilel 
âkit ve imza edilen muahedelerden daima kârlı biz 
çıkarız, vesaire^ 

Lâkin, tevali eden zaman ve hâdiseler muvacehe
sinde bu hep iyilerden mütenakız veya çelişkili ne
ticeler tevit ettiğini müşalhede etmek hüsranı için
de oluruz. Misal olarak; sihirli bir keşifle iyi sey
rettiği iddia edilen ve tatbik edilmekte olan iktisadî 
politikanın pürmelal haline kısaca atfı nazar ede-
im. 

Yüksek faiz hadleri ve sıkı para politikası ola
rak tesmiye ve tavsif edilerek meriyete konulan Hü
kümetin iktisadî tedbirleri on aydan beri ne seme
re vermiştir? Beş ısene ®onra, on sene sonra müspet 
netice istihsal ödebilecefcmişiz!... 

Arkadaşlar, aç olan midelerin böyle bir zaman 
silsilesine, altım çizerek ifade ediyorum, artık ta
hammülü mümkün değildir. İşsizler değil, işi olan
lar da bugün memleketimizde açtır. Her gün yapı
lan zamlar ve paranın iştira takatinin azalması hal
kın sabrım tüketmiş ve âdeta umumî kıyam raddesi
ne getirmiştir. Eğer ıbu hâdiseleri bugün yaşamıyor
sak örfî idare, asayiş ve emniyet kuvvetlerinin cansi
perane çaHışma ve bekçiliğine borçluyuz. Peki, örfî 
idare ne zamana kadar devam edecek? Elbette Ikli, 
aslî vazifesini, müdrik bir ordu, iktidar aleti haline 
getirilemez. Buna zemin hazırlamak ise hayırlı neti
ce vermez. 

Resmî Hükümet tebliğ ve beyanlarının aksine, 
her kesimdeki müstahsil sattığı malın bedelini elde 
edemiyor. Borcunu ödemiş, fakat bankadan kredi ala
mıyor. Gübre tahsis edilemiyor. Ziraat felce uğramış, 
köylü elindeki birkaç dönüm arazisini satıyor, İs
tihdam yok, her nevi sermaye erimekte, iktüsadî ve 
asgarî geçim manzarası maalesef bu. 

Muhterem ımMetve^killeri, şimdi yüksek müsama
hanıza sığınarak bir misal daha vermek istiyorum: 
Sayın Başbakanın «İcraatın İçinden» ismiyle televiz
yonda tek taraflı olarak yaptığı seri propagandanın 

son senaryosunun dış seyahat ve ziyaretlere tahsis 
edildiği hepinizin malumudur. Bu-vesileyle bir nokta 
üzerinde dikkatlerinizi celbetmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, her meslek ihtisaslaştığı 
gibi, hariciye mesleği de ihtisaslaşmıştır. Bugün de
ğil lalettayin bir mesleğe mensup kişinin, hariciye 
mesleğinde ve herhangi bir yerde ehliyet göstermesi, 
hariciye mesleğinden ıgelen bir elemanın dahi ihtisas
laşmadan, vazifeli bulunduğu ımahalde tüm randı
manla hizmet vermesi mümkün değildir. Ayrıca, mil
letlerarası münasebetlerin gerektirdiği hassasiyet ve 
günün cari politik realiteleri ıbuna inzimam edilirse, 
meselenin nasıl kompleks bir mahiyet ihtiva ettiği 
meydana çıkar. 

ıBu itibarla, Sayın Başbakanın ziyaret ve temas
larına karşı olmamakla beraber, alınan neticeler ba
kımından 'Sayın özal'ım iddia ve inancıyla ittifak ede
mediğimiz gibi, neticeler üzerinde 'de nikbin değiliz. 
Zira, milletlerarası münasebetler, ordudaki emsaline 
benzer bir strateji ve taktik manzumesidir. Satranç 
kaidelerine vukufu olup da bunu diplomatik müza
kerelere tatbik maharetini gösterenler, muhakkak 
ki, bu müzakereleri müspet intaç ederler. 

Lütfen tasavvur buyurun; dış ziyaretlerden bu
güne kadar elde edilen semere nedir? Münasebetler 
hangi merhaleye intikal etmiştir? Müspet cevap bul
mak mümkün değildir. Şaşaalı ve debdebeli İran, 
Pakistan, Libya, Irak ve nihayet Almanya ziyaretleri 
(bir fetih gibi gösterildi ise de, bir evvelkinden de
ğişen hiçbir şey bulmak imkânı var mıdır? 

Nihayet, Sayın Başvekilin affını istirham ederek, 
şunu /da ilave etmekte fayda mülahaza ©derim: Ge
len misafirlere sultan sofraları terttüp ederek veya 
sempatik olma düşüncesiyle, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanının mihmadar ve refakatta olma jesti, bir 
tevazuun ötesinde mübalağa ve protokol harici ol
maktadır. (MDP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Asla 
asla. Onu bilemezsin sen. Pazarlama o, pazarlama. 

BAŞKAN— Lütfen bağlayınız efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Binae
naleyh, bu seviyede tesis eden münasebetlerin mese
lelerin künhüne ve cevherine müessir olacağı kanaa
tine asla iştirak edemeyiz. 

Affınıza mağruren Heyeti Âlinizi hürmetle se
lamlarım. (MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altunakar. 
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3. — Devlet Bakanı A. Mesut Yılmazın, bir ön
ceki birleşimde TRT konusunda gündem dışı konu
şan İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'na cevabı. 

BAŞKAN — Dün TRT hakkında yapılan konuş
maya karşılık, Devlet Bakanı Sayın Mesut Yılmaz 
düşüncelerini beyan edecekler. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul 
Milletvekili Sayın Doğan Kasaroğlu'nun Genel Ku
rulun dünkü birleşiminde yaptığı gündem dışı konuş
mada ileri sürmüş olduğu bir iddia ile ilgili olarak 
söz almış bulunuyorum. 

Sayuu Kasaroğlu bu konuşmasında partisinin ge
çen hafta içerisinde istanbul'da yapılan genişletilmiş 
il divanı toplantısını televizyonun vermediğini, oysa 
daha önce Anavatan Partisinin gene İstanbul'da ya
pılan bir il toplantısının, Sayın Başbakanın da katıl
dığı bir toplantının TRT'den verildiğini iddia etmiş
tir. Bu iddianın varit olmadığım bildiğim halde sırf 
emin olmak için dün konuşmadım, bu konuda TRT' 
ye geriye doğru bir araştırma yap'tırtım. Söz konusu 
yapılan Anavatan Partisinin İstanbul il toplantısı 
16 Ağustos 1984 günü istanbul'da Harbiyedeki bir ti
yatroda yapılmıştır ve bu toplantı kesinlikle TRT ha
berlerinde verilmemiştir. TRT Kurumu ilke olarak 
siyasî partilerin il düzeyinde yapılan faaliyetlerine 
yer vermemektedir. Siyasî partilerin genel merkez or
ganlarınca düzenlenen çalışmalarına ise, Sayın Ka
saroğlu'nun değindiği gibi ve yasanın da öngördüğü 
gibi, haber değerini taşıdıkları takdirde yer verilebil
mektedir. 

Burada hemen şunu ifade edeyim ki, Anavatan 
Partisinin iktidara geldiği günden bu yana bu Mec
liste yer alan siyasî partiler içerisinde parti faaliyet
leri en az ekrana getirilen parti Anavatan Partisi ol
muştur. (HP ve MDP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar), 

Eğer, ortada Mdia edildiği gibi yapılan bir hak
sizlik varsa, o haksızlık da bu yöndedir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kargalar güler bu
na. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Yiani, protestoyu sizin değil, Anavatan Par
tisinin yapması gerekir. (HP sıralarından alkışlar). 

Şimdi, yasal düzenlemelerle mutabık olmayanla
rın, TRT'nin haber yayınları ile mutabık olmaları da 
beklenemez. Ama, ne var ki, TRT yasalara uymak 
zorundadır ve öyle görünüyor ki, bundan sonraki dö
nemde de bu tür yakınmalar devam edecektir. 

Unutmayınız ki, 12 Eylül 1980'den önce bu Dev
letin radyo ve televizyonu yanlış bir düzenleme yü
zünden maalesef terörün tırmanmasına katkıda bu
lunmuştur. Bildiğiniz gibi, o zaman TRT'nin haber 
bültenlerinde bütün siyasî partilere eşit sürelerle yer 
veriliyor, imkân tanınıyordu. Bu eşit süreler, sırf kuL 
lanılmış olmak için, sırf kötülemek için kullanılmış
tır. Hatta Sayın Kasaroğlu herhalde hatırlayacaklar
dır, çünkü kendisinin genel müdürlük yaptığı dönem
de, Devletin güvenlik kuvvetleri tarafından aranmak
ta olan bir kanun kaçağı, Devletle alay edercesine ek
rana çıkartıl'abilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar). 

TRT'nin aynı duruma düşmemesi için, bu tür 
gerçek dışı iddialarla yıpratılmaması lazımdır ve bu 
da hepimizin ortak görevidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
BvetrSayın Kasaroğlu?.. 
DOĞAN* KASAROĞLU (istanbul) —• Sayın Ba

kanın beyanları arasında, şahsıma doğrudan bir sa
taşma yapılmıştır, söz istiyorum. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Söz istiyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edin 
de onu ben takdir edeyim. 

Evet efendim?.. (MDP sıralarından gürültüler). 
Bir dakika efendim, duyamıyorum. 

Evet?.. 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Ba

kanın sataşmasına karşı, doğruları ortaya koymak 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşılan ndkta nedir efendim? 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Dinlemediniz mi 
Sayın Başkan? 
, BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edi

niz, karşılıklı görüşelim. 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Niye dinlemiyor

sunuz? 
BAŞKAN — Müsaade edin beyefendi, avukata 

ihtiyaç yok, kendisi beyan eder. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Buyurun» 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — «İtham ediktim» 

diyor. 
BAŞKAN — Lü'tlfen efendim! 
Buyurun. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan, beyanları sırasında, bendenizin hiz-
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met yaptığım dönem içerisinde bir kanun kaçağının 
ekrana çıkarıldığını buyurdular. 

BAŞKAN — Buyurun. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar) 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, çolk teşekkür ederim. 

iBAŞKIAlN — Efendim, yalnız o hususa bağlı kal
mak suretiyle konuşacaksınız. 

DOĞAN KASAROĞLU (tstan'bul) — Dün, Yü-
oe Heyetin huzurunda, ben, genel olarak Türkiye'de 
demokrasinin geçiş döneminin karşı karşıya bulundu
ğu meseleler üzerinde durmuş, burada müesseselere 
düşen görevi hatırlatmış ve TRT'riin de bir baltası
na dikkati çekmiştim. 

Önce Sayın Bakana, lütfedip, bu mesele üzerin
de, bu kadar ciddî inceleme yaptıkları için teşek'ür 
ederim. Ancak, gene kendilerine hatırlatmayı bir gö
rev biliyorum ki, Anavatan Partisinin İstanbul îl 
Merkezinde, Sayın Başbakanımızın da katıldığı top
lantı yayınlanmıştır, bunun bültenini de kendilerine 
ayrıca takdim edeceğim, (MDP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Şayet Sayın Bakan, bendenizin devlet memuru 
olarak görev yaptığım (dönemle ilgili beyanda bulun-
masaydı huzurunuzu işgal etmeyip, bu bülteni özel 
olarak kendisine vermekle yetinecektim. Ancak, Sa
yın Bakan konuşmasında maalesef gerçekleri yansıt
madı veya şöyle söyleyeykn : Sayın Bakana verilen 
biligi yanlıştır. Sayın Balkanın, «TRT ekranına ve mik
rofonuna bir anarşist çıktı» diye bahsettiği mesele 
çak eski yılların meselesidir ve bendenizin genel mü
dürlüğü zamanında değil, TRT'ye gerçekten şerefli 
hizmetler yapmış, TRT'nin temelindeki insan olarak 
tarih© adını geçirmiş Sayın Adnan öztrak'tn görev 
yaptığı dönem içerisindedir ve pek Çok defa söylen
miş, dillere pelesenk edilmiştir. Bendenizin görev 
yaptığım dönem içerisinde böyle bir şey yoktur. İla 
bendenizin görev yaptığı dönem içerisinde bir şeyler 
arıyorlarsa bulunacak çok şey vardır, ama her halde 
Yüce Parlamentonun kürsüsü devlet hizmetinde yap
tığımız tasarrufların, memur olarak yaptığımız me
selelerin tartışma yeri değildir., Bu memleketin bunca 
meselesi varken, bendeniz de Sayın Bakanımızın TRT 
Dinleme Servisinde yaptığı hizmetleri burada tartı
şacak mıyım?.. 

BAŞKAN — Lütıfen konuşmanızı bağlayınız efen
dim, 

DOĞAN KASAROĞLU {Devamla).. — Değerli 
arkadaşlarım, ne yazık ki, Radyo Televizyon Kanu
nunda yapılan değişikliğe rağmen 20 nci maddesi tam 
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olarak uygulanmadığı için, bugün sıkıntılar içinde 
kalınmaktadır. Sayın Baikan, radyo ve televizyondan 
parti propagandası yapıldığını söylemektedir ki, buna 
zannederim ki, kendisi de yürekten inanmıyor, çünkü 
kanunun 19 uncu maddesi çok tartıştığımız bir mad
dedir, her şeye cevaz veriyor da, belediye başkanla
rını bir belediye seçiminden evvel ekrana çıkarıp ya
rım saat belediye propagandası yapmaya cevaz ver
miyor. (MDP sıralarından «iBravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim konuşmanızı bağla
yınız. 

.DOĞAN KASAROĞLU ^Devamla) - - Değerli 
arkadaşlarım, dün de söyledim, kanunlara saygıyı 
hep beraber uygulamazsak, kanunlara saygıyı hep 
birlikte göstermezsek, birbirimize karşı asgarî saygıyı 
ve sevgiyi belirli bir seviyede gösteremezsek bu de
mokrasiye yazık olur ve Türkiye'de bîr daha yeniden 
demokrasi kuracaık ne iyi niyetli, bir Kenan Evren ne 
de Türkiye'yi bu döneme getirecek iyi niyetli bir Bü-
lend Ulusu bulabilirsiniz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. {MDP ve HP sıra
larından alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasanoğlu. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Muş Milletvekili Atilla Sin'in, gündemde bu

lunan 13.10.1983 Tarihli ve 2918 Numaralı Karayol
ları Trafik Kanununun 3 üncü Maddesindeki İki Ta
nımın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin geri 
verilmesine dair Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Sunuşlar var., 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis

yonu Başkanlığının bir tezkeresi var, okultuiyiorum 
efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko

misyonlardan Gelen Diğer Işiler /Bölümünün» 4 ün
cü sırasında yer 'alan «Muş Mile'bvekli Attila Sin'in, 
1'3J10.,1983 Tarihli ve (29)18 Numaralı Karayolları 
Trafik Kanununun 3 üncü Maddesindeki İki Tanı
mın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Ko
misyonumuzda görüşülecek olan aynı mahiyetteki 
Kanun tasarısı ile birlikte mütalaa edilmek üzere 
anılan teklifin tümünün İçtüzüğün 89 uncu madde
sine ıgtöre IKtomteyonumuza (geri verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

(İbrahim özdemir 
IBayındırlık, Umar, Ulaştırma 

ve Turizm İKlömisyoınu Başkanı 
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BAŞKAN — ©fendim, içtüzüğün 89 uncu mad
desi gereğince (bu ıteklif ıKomisyona geri verilmiş
tir. Bilgilerinize sunute. 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 
Nevşehir Milletvekili Turan öztürk'ün, Adalet Ko
misyonunda bulunan, Seçimlere Katılmamaları Se
bebiyle Para Cezası Ödeme Yükümlülüğü Altında 
Bırakılanların Para Cezalarının Affı Hakkındaki 
Kanun Teklifini geri aldıklarına dair önergesi (4/29) 

İBAŞJKAN — Itçtlüzüğün 7!6 ncı maddesinle göre 
verilmiş bir tezkere vardır; okuituyorum efendim: 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.— Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin söz
lü sorusu ve Enerji ve. Tabiî Kaynaklar Bakanı Ce
mal Büyükbaşın cevabı (6/114) 

, BAŞKAN-— Gündemin «(Sözlü Somlar» (bölü
müne geçiyoruz efendim. 

1 'inci sözlü ısoruyla ilgili Sayın (Bakan?.. Bura
dalar. 

Sayın Sökmenoğlu?.. 'Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Mfflllet Medlisi Başkanlığına 
Haltay'da Amik Ovasının sulama projesinin uy

gulanması için aşağıdaki sorularımın sözlü olarak 
Sayın (Bnerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı tarafından 
cevaplandırılması hususunda ddaletindzi rica ederim. 

Mustafa İM arat Sokmenoğlu 
Hatay Mille/fivekili 

1. Yaklaşık bir milyon dönüım ıtarım arazisi 
olan Antik Ovasının «uianabillmeısii, Ceyhan Nehri 
üzerindeki Menzelet Barajından Tahıfcaköprü Bara
jına su aktarmakla mümkün olabilecektir. Yapılmak
ta olan (bu projeye Bakanlığınızca konunun önemi
ne Ibinaien bir öncelik tanınacak mildir.? 

2. Bu önemdi proje ne safihadadır? 
3. Proje dışı yüksek yerlerin de sulamaya da

hil edillmesini düşünüyor musunuz? 
4. IMoöor gücü ile ovada yapılan yer yer kifayet

siz sulamalarla tanıma dayalı dhraıcatıımızın gerileye
ceğine siz de iştirak etmiyor musunuz? 

BAŞKAN — Enerji ve Taibiî Kaynaklar (Bakanı 
Sayın Cemal Büyükbaş,' buyurunuz efendim; »üre
niz 10 dakikadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şu anda Adalet Komisyonunda bulunan 30.5.1984 

tarihli ve 2/ıl06 »ayılı «Seçimlere Kaitılmaımaiları Se
bebiyle Para Cezası ödeme Yükümlülüğü Altında 
Bırakılanların Para Cezalarının Affı Hakkındaki 
iKanun Teklif iamizi geri alıyoruz. 

Gereğimi arz edieriz. 
Saygılarımızla. 3.10J1984 

Turhan Öztürk Osman Doğan 
Nevşehir Şanlıurfa 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan tek
lif geri verilmiştir. Bilgilerinize sunulur. 

ENİERJÎİ VE TAlBtî (K1AYNAIKLAR BAKANI 
CEMAL IBÜİYÜKİBAŞ (Mişehir) — Sayın (Baş
kan, sayın milletvekilleri; değerli arkadaşım, Hatay 
MMetivekili Sayın ISökmenoğlu'nun Amik övaisı hak
kındaki sözlü sorusuna cevap vermek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. 

Amik Ovası sulaması, Bakanlığımız kuruluşların
dan flÖSlt Genel Müdürlüğünce Amik - TahtakîÖprü 
Barajı projesi kapsamında ve 'fizibilite aşamasında 
1966 yılında incelenmiştir. Bu projede önerilen tesis
lerden enerji amaçlı olan 'Menzelet Barajı inşaatı ise 
1980 yılında başlamış ve 1987 yılında ikmal edile-
ceklfcir. 

Amik Ovası projesinin ilk if izibile çalışmalarının 
1966 yılında yapılmış olması dolayısıyla aradan ge
çen süre zarlfmda deşjjğen teknik ve ekonomik koşul
lar dikkate alınarak projenin yeniden revize edil
mesi gerekmiştir. Bu revizyon çalışmaları Devlet Süı 
îşlleri Genel Müdürlüğünce 4984 yılı içinde ikmal 
edilmiş olacaktan 

'84 400 hektar toprak kaynağına sahip olan Amik 
Ovasının drenaj, ıslah ve Ceyhan Nehrinden yapıla
cak su aktarılmasıyla sulaması projesin'in planlama 
aşamasındaki çalışmaları da şu anda devam etmek
tedir. 

Halen inşaatı devam etmekte olan ve bu projeye 
saniyede Â35 meifcreküp su aktaracak ol'an Menzelet 
Barajı tesislerine ilaveten Ceyhan Nehri üzerinde 35 
mie/fo-e yüksekliğinde IKılavuzlu Barajı, 90 klbmetre 
uzunluğunda su iletim kanalı il© beraber IBfclpınar ke
siminde 3,5 kilometre uzunluğunda bir tünel ve su
lama şebekeleri de bu proje kapsamında ele alınmış-
(tır. Projenin teknik ve ekonomik yararlaniabilMiği-
ni belirleyecek olan planlama aşamasındaki çalışma

nı . — SORULAR VE CEVAPLAR 
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lan 1985 yılı içerisinde tamamen ikmal edilmiş ola-
cafctır. Bundan 'sonra, 'bu önemli proje bütçenin ver
diği takanlar nispetinde yatırım programlarına dahil 
edilecektir. 

Hatay'da ayrıca lAisi Nehri ile Suriye arasında ka
lan 7 300 hektarlık kesimin sulanması için, Asi Neh
rinin ıbir yan kolu olan (Beyazçay (üzerinde, 34,5 ımet-
re yüksekliğinde ve 55 m'lyon melbreküp ısu hacimli 
Yerseli (Barajı Ve Sulama Tesisi Devlet Su İşleri İl984 
- J1985 Uygulama Planı ve Programında yer almış bu
lunmaktadır., 

Değerli arkadaşım Sayın Sökmenöğlu'nun soru 
önergesinde yer allan «Proje dışı yüksek yer'lerin de 
sulamaya dahil edilmesini düşünüyor musunuz?» şek
lindeki bir sorusuna (bu saifhada «evet» demem teknik 
sebeplerle mlülmkün olamamaktadır. 

Sayın Sökmenöğlu'nun «IMotor gücüyle ovada 
yapılacak yer yer kifayetsiz sulamalarla (tarıma da
yalı ihracattımızm gerileyeceğine «'iz de iştirak 'edi
yor musunuz?» şeklindeki diğer Ibir sorusuna da şu 
şekilde cevap yermek isterim1: OMJdtior ile yapılacak 
olan sulamalar, cazibeyle yapılacak olan sulamaların 
bir ilavesi şeklinde olmasf dolayısıyla (böyle (bir faali
yetin ihracatımızı geriletmesi -ıstöz konusu 'olamaz. 

Bu projelerle ilgili olmak üzere, bu sene, hu (böl
gede müsaade dışı ekitaiş bulunan pamuk ekimine 
kâfi derecede su (verilmemiştir; fakait ıbu sahalarda 
pamuk ekitaemesi için geçen yıl mahallinde 'planlar 
yapılmıştır. Şu anda bu bölgede bazı rahatsızlıkla
rın, hu şekilde kaçak olarak ekilen pamukların yan
ması ve sulanamamış olmasından ileri geldiğini (be
lirtmek 'İsterim. 

iSaygıillarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Büyükbaş. 
Sayın 'Murat Sökmenoğllu, buyurunuz efendim, 

süreniz beş dakikadır. 
, iM'USTıAFlA MURAT .SÖKIMENOĞIJU ı(Hatay) 

— Sayın Başkan, sayın millötivekileri; Hatay'da Amik 
Ovasının sulama projesinin uygulanması için sordu
ğum suâllere cevap ıveren Sayın Enerji ve Tabiî 
.Kaynaklar Bakanına huzurlarınızda Iteşekkür ederim. 

Sayın mMe'tvekileri, şu anda Amik Ovasının is
tikbali endişe Vericidir. Tarım istihsalinde düşme (gö
rülmektedir. Yeraltı kuyuları ile sulanmaya çalışı
lan ovada su problemi 'fevkalade fazıladır. Ziraî is
tihsalin azalmasına yol açacak olan su eksikliğini 
bir an evvel Sayın Hükümetin gidermesinde fayda 
görmekteyiz. Ayrıca yeraltı suları şu anda kifayetsiz
dir. Yeraltı sularından motopomplarla istifade edl-
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diğinden maliyet çok 'yüksek olmakta, artan akaryakıt 
fiyalKlanyla bu tip işletmeler artık zarar etmektedir, 
tarlalar sulanamaımaktadır. Özellikle sulu ziraat Ha
tay'da, artacağına azalmaktadır. 

Sayın mMetvekileri, şahsî kanaatim 'odur ki 
motor gücü ile ovada yapılan yer yer kifayetsiz su
lamalarla tarıma dayalı ihracatımız da, istihsal dü
şüklüğü olacağından, gerileyecektir. IBu hususlarda 
ve sulama projeleri hakkında 'Hükümetin Amik 'Ova
sı ve diğer yörelerimizi kuraklıktan kurtaracak su
lama projelerini hızlandıracak gelişmelerini bekliyor. 

Saygılar sunuyorum. 

IBAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın SÖfcmenoğ-
lu. 

2 nci soruya geçiyoruz. 
2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Burada yoklar, igezi-
deler. - ' 

ISaym Sabit Balfcumlu?.. Buradalar. 
Bakan bulunmadığı cihetle gelecek birleşime kal

mıştır. 
3 üncü soruya geçiyorum. 
3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, iş

lerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin sözlü sorusu ve Tarım, Orman ve Köy İşle
ri Bakanı H. Hüsnü Doğan'in cevabı (6/121) 

BAŞKİAN — Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sayın Sabit Baltumlu?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum efendim: 

Türkiye ıBüyüfc Millet (Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köy İşleri 

Bakanı (tarafından sözlü olarak oeVapılandınlmasına 
aracılığınızı arz ederini. 

Saygılarımla. 
istanbul IMitetivekili 

Sabit (Batumlui 

Bakanlık görevine başladığınızdan beri, Bakanlık 
ve (bağlı kuruluşlardan çıkartılan görevli yekûnu ne
dir? Ve Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlara bugüne ka
dar her ne statüde olursa olsun, yeni alınan eleman 
yekûnlarının ayrı ayrı Yüce Meclise tarafınızdan 
duyurulmasını rica ederim., 

BAŞKAN — Tarım Orman ve (Köy İşleri Ba
kanı Sayın Hüsnü Doğan; buyurunuz efendim. 

(Süreniz 10 dakikadır. 
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TARIM ORMAN VE KÖY IŞUERit BAKANI 
H. HİÜISNÜ DOĞAN — 'Sayın Balkan muhterem 
milletvekilleri; İstanbul IMilletvekili Sayın Sabit Ba-
tumlu'hun sözlü ısoru önerigesine cevap arz etmek 
üzere söz aılmış bulunuyorum. 

Soru önergesinde, göreve başladığım tarihten bu
güne kadar geçen zaman içerisinde İBakanllık ve (bağ
lı kuruluşlardan çıkartılan görevli yekûnu ile bu ku
ruluşlara bugüne kadar alınan elamanların statüleri 
üzerinden ayrı ayrı yekûnları sorulmaktadır. 

Sayın milletvekillileri, soruya bağlı kalarak cevap 
arz etmeye çalışacağım. Diğer bir ifade ile, soru il
gili kuruluşları kapsamadığı için Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin dışındaki kuruluşlar üzerinde açıklama
da bulunacağım,, 

Bakanlık kuruluşlarından görevine son verillen 
memur sayısı 6'dır. 

Bağlı kuruluşlardan görevine son verilen memur 
sayısı 3l5'tir. 

Bakanlık kuruluşlarından görevine son verilen 
daimî işçi sayısı 7Wir. 

Bağlı kuruluşlardan görevine son verilen" daimî 
işçi sayısı 3 tür. 

Bakanlık kuruluşlarına açıktan atanan memur sa
yısı ise 6Ht2ydir. 

Bu rakam, açıktan atananlar, medburî hizmetli
ler, daha önce yapılan imtihana fgöre alınan memur 
ve sakat memurlar, Danıştay kararına uyularak me
muriyete döndüriutenter, askerlik dönüşü ve istifa son
rası işe alınanlardan meydana gelmektedir. 

Bağlı kuruluşlara açıktan aıtanan memur sayısı 
ise 49!2'dir., 

ıBakanlık kuruluşlarına açıktan atanan daimî işçi 
sayısı 139.1dur. . 

(Bağlı kuruluşlara açıktan atanan daimî işçi sayısı 
İse 219'dur. 

İBumarın .ttaplamını vermek gerekirse, görevine 
son verilen memur sayısı 41, görevine son veriden iş
çi sayısı '10, açıktan atanan memur sayısı 1 104, açık
tan atanan işçi sayısı 358 olmaktadır. 

'Bütün bu rakamların, - KttTleri de ilave ederek 
hatırımda kalan rakamı (söylüyorum - geçici işçiler 
de dahil KJoplam personel sayılsı 230 bini aşan bir ba
kanlık içerisinde olduğunu da bilgilerinize arz eder, 
saygılar sunarım. <IANAP sıralarından alkışlar). 

/BASRA'N — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Sayın Batumlu, görüşecek misiniz efendim? 
SAlBflT BATUMLU istanbul) — Sayın Bakana 

Teşekkür ederim; yalnız bu rakamları yazılı olarak 
lütfetmelerini kendilerinden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, ziyaret edersiniz, o zamaa 
size takdim ederler. 

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

BAŞKAN — Gündemimizin sözlü sorular kıs
mının 4 üncü sırasında yine Sayın Sabit Batumlu'ya 
ait bir soru vardır; ancak biliyorsunuz, bir birleşimde, 
bir milletvekilinin bir sözlü sorusuna cevap verili
yor, diğerleri gelecek birleşimlere kalıyor, onun için 
ertelenmiştir. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aylardan beri sürüyor, beklemeye tahammülümüz kal
madı, güncelliği de kayboluyor. 

IBAŞKAN — 5 inci soruya geçiyoruz. 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'int Ba
lıkesir ili içme ve kullanma suyu ihtiyacına ilişkin 
sözlü sorusu ve Enerjisi ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Cemal Büyükbaş'm cevabı (6/130) 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı buradalar mı? Buradalar. 

Sayın Davut Abacıgil?.. 'Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanınca sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

1. D.S.Î. tarafından yapılan planlama çalışma
larında iBakkesir ilinin halen mevcut tesisleri ile 1985 
yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşı
lanabileceği tespit edilmiştir. 

'Hızlı nüfus artışı ve sanayi tesislerinin ihtiyacı 
devreye girince ilin su ihtiyacı açığı hızla büyüye
cektir. 

Planlama ve revizyon çalışmaları ile önerilen Seli
miye - İnkaya köyündeki îkizcetepeler Baraj, tasfiye 
tesisleri ve isale hattı inşaatına ne zaman başlanabile
ceğinin, 

2. Manyas ilçesi baraj projesi ne olmuştur? Han
gi yıl yatırım programına alınacaktır? 

3. Gönen Barajının 1979 yılında başlanan deri-
vasyon tünelleri 5 yüdan beri neden bitirilmemiştir? 
Gövde inşaatına ne zaman başlanacağı, 5 yıllık proje 
olduğu halde bu şekliyle 10 yılda bitirilmesi müm
kün görülmemektedir. Ne düşünüldüğünün bildiril
mesi. 
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BAŞKAN — Sayın Cemal Büyükbaş, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı; buyurunuz efendim. 

Sayın Bakan, süreniz 10 dakika efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; değerli arkadaşım Sayın Abacı-
gil'ıin sözlü soru önergesine cevaplarımı arz ediyo
rum. 

Çaygören İkinci Merhale Projesi, Ikizcetepeler Ba
rajında depolanacak 85 bin metreküp su ile 3 814 
hektar alanın sulanması ve 6 bin hektar sahanın taş
kından korunmasıyla Balıkesir'in içme ve kullanma su
yu ihtiyacını karşılamaya yönelik çok amaçlı bir pro
jedir. Sözkonusu proje 6,9 milyar Türk lira yatırım 
bedeli ile sulama ve tiçme suyu bakımından, 1985 yılı 
yatırım programı için, tekliflerimiz arasına dahil edil
miştir. 

Manyas Barajı ile Manyas Ovası cazibe sulamasını 
kapsayan Manyas - 2 Merhale Projesi 26 milyar Türk 
liralık bir yatırımı gerektirmekte olup, 1985 yılı yatı
rım programı tasarısı ve teklifleri arasına dahil edil
miştir. Anılan proje, Manyas Barajında depolanacak 
olan 393 milyon metreküp su ile Manyas Ovasında 
cazibe ile 16 400 hektar sahanın sulanmasını sağlaya
cak bir projedir. 

Gönen Projesi, Gönen Barajında depolanacak olan 
210 milyon metreküp su ile Gönen Ovasında 20 650 
hektar arazinin cazibe ve pompajla sulanmasını ve 
6 200 hektar sahanın da taşkından korunmasını kap
samakta olup, 29 milyar Türk liralık bir yatırımı ge
rektiren önemli bir projemizdir. 

1979 yılında ihale edilen Gönen Barajı derivasyon 
tüneli 1981 yılında, kararname gereği, tasfiye edilmiş
tir. Bundan sonra DSİ Teşkilatımız tarafından ema
neten ele alınmış, derivasyon tüneli tamamlanmış, be
ton kaplaması da yapılmıştır. Barajın ihalesi önümüz
deki günlerde yapılacaktır. 

Projenin programlanan sürede bitirilebilmesinin, 
ihtiyaç duyulan yıllık ödeneklerin aynen karşılanma
sıyla mümkün olacağını takdir edersiniz. 

Saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Büyükbaş. 
Sayın Davut Abacıgil, söz istiyor musunuz? 
DAVUT ABACIGIL (Balıkesir) — Bakana teşek

kür ediyorum. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim size efen

dim. 
6 ncı soruya geçiyoruz. 

i 6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Anka
ra Büyük Şehir Belediye Başkanınca ucuz gıda satışı 
yapan dükkânların tahliye edilmesine ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı AH Tanrıyar'ın 
cevabı (6/132) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. Sayın İçişleri Ba
kanı Başbakan adına cevap verecek; buradalar. 

Sayın Canver?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Turgut özal 
tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz 
ederim. 24.7.1984 

Cüneyt Canver 
Adana Milletvekili 

16 Ekim 1983 tarihinde eski Ankara Belediye Baş-
I kanı Sayın Süleyman önder tarafından Ankara halkı

nın ucuz gıda satışından yararlanmak üzere, buna is
tekli esnafa tahsis ettiği Sıhhiye Köprüsü altındaki 84 
adet dükkânın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Mehmet Altınsoy tarafından hiçbir dayanağı olmadan 
ve bir yasal işlem yürütülmeksizin işgal edildiği, dük
kânlarda bulunan malın gaspedilerek bilinmeyen bir 
yere götürüldüğü, dükkân kapılarının belediyenin ma
lına sahip çıkmak ve tahliyeyi sağlamak gerekçesi ile 
(Mühürleme tutanaklarında yazılıdır) mühürlenerek ve 
daha sonra bu mühürler de bozularak kapı ve mefru
şatının tahrip edilmek sureti ile yasa dışı bir eylemin 
sürdürüldüğü gerek basına ve gerekse bizzat olay ye
rinde gözlenmiştir. 

Milletvekili seçilirken hukukun üstünlüğüne bağlı 
kalacağımız çerçevesinde ettiğimiz yeminin doğrultu
sunda; 

• 1. Ankara esnafının malına karşı sürdürülen bu 
I gasp olayının 15 gündür sürdürülmesine rağmen ne gi

bi önlemler alınmıştır? 
I 2. Yaklaşık 10 aydan beri ucuz gıda satışlarından 
I yararlanan dar gelirli Ankara halkı, memur, işçi ve 
t* emeklilere yapılan son zamların çok üstünde bir çıkar 
I sağladıkları halde bu satışların bu kanun dışı yolla 

engellenmesinde belediyenin nasıl bir çıkarı sözkonu-
| sudur? 

3. Sözkonusu dükkânlardan yaklaşık yılda 
I 100 000 000 TL. gelir sağlandığı halde bu gelir yeni 
j Belediye Başkanı tarafından niçin istenmemiştir? 
I 4. Çankaya ilçe Belediye sınırları içinde kalan 
I bu dükkânlara Büyükşehir Belediye Başkanı neden el-
I koymak istemektedir? 
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5. Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından, Ulus 
civarındaki İtfaiye Meydanında bulunan dükkân sa
hiplerine, Sıhhiye'de bulunan bu dükkânların verile
ceği vaat edilmiş midir, bu hususta bazı kişilere men
faatler sağlandığı iddiası doğru mudur? 

6. Ülkemizin hür mahkemelerince verilen ihtiyatî 
tedbir kararlarına rağmen çalışmasına izin verilen dük
kânların bu kararlara rağmen elektrik ve suyunun 
bağlanmaması ve bunun yanında su talıhye künkü dö-
şüyoruz gerekçesi ile çarşı alanı çevresinin kazılması 
ve yaya yolunun engellenmesi hususları karşısında 
yargı kararlarına karşı direnen Belediye Başkanı hak
kında ne gibi yasal işlem yapılmıştır? 

7. Belediye Meclisinin dükkânların kapatılması 
için olay günü olan 13.7.1984'den önce alınmış bir ka
rarı var mıdır? 

8. Belediye Başkanının bu eylemleri katşısında tek 
yetkili olan Sıkıyönetim Komutanlığı uyarılmış mıdır? 

9. Belediye Başkanını görevden almayı düşünüyor 
musunuz? 

10. Dükkânların sınırı içerisinde bulunduğu Beledi
ye Başkanlığı olan Çankaya Belediye Başkanlığının bu 
husustaki görüşleri ve tutumu alınmış mıdır? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen milletvekilleri yer
lerine oturtsunlar. Sayın Başbakanı işgal etmeyin efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir noktayı tek
rar ifade etmek isterim. Sayın Canver'in soruları o 
kadar çok ki, yani bir bakanın bunu 10 dakika içe
risinde cevaplandırması imkânsız. Lütfediniz sözlü 
soruları İd daikikada cevaplanabilecek şekilde resüme 
(resüme) ediniz. 

Baş/bakan adına İçişleri Bakanı Sayın Ali Tanrı-
yar, buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sayın millet
vekili Cüneyt Canver'in sözlü sorusuna cevap veri
yorum. 

Sözlü soru önergesine konu olan, Ankara Büyük 
Şehir Belediyesince Sıhhiye Köprüsü altında 16 Ekim 
1983 tarihinde açılıp, sekiz kez süresi uzatılan Ucuz 
Gıda Fuarının belediyece kapatılması konusu Ba
kanlığımca incelettirilmiştir. 

3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi 
gereğince, büyük şehir dahilindeki meydan, bulvar, 
cadde ve anayolları yapmak, bakım ve onarımını 

s sağlamak görevi büyük şehir belediyesine aittir. Bu 
nedenle Sıhhiye Köprüsü, köprünün altıyla köprüye 
giriş ve çıkış yolları Ankara Büyük Şehir Belediye
sinin mülkü sayılmaktadır. 

Sözü edilen kanun karşısında, gıda fuarının açıl
dığı yer ile Çankaya Belediye Başkanlığının mülkiyet 
ye kullanım hakkı açısından herhangi bir ilişiği bu
lunmamaktadır. Sıhhiye Köprüsü altındaki alan, ucuz 
gıda fuarı açılmak üzere Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanlığının talebi üzerine 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 15 inci maddesinin 63 üncü fıkrasına 
göre, 5.10.1983 tarih ve 8719/10040 sayılı Encümen 
kararıyla tahsis edilmiş ve fuar, 16.10.1983 günü açıl
mıştır. Fuardaki işyerleri Ankara Ticaret Odasınca, 

I kura ile belirlenen esnafa, 2464 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda 'belirlenen işgalye harcı karşılı-

I ğında geçici olarak tahsis edilmiştir. 

Ucuz Gıda Fuar Yönetmeliğindeki esaslara uyu
munu sağlamak, belde halkının sağlığını ve menfaat
lerini daha iyi koruyabilmek ve teknik şartlara ka-

I vuşturmak amacıyla yerii bir düzenleme yapıl'abil-
I mesi için 8,7.1984 tarihinde Belediyece kapatılması-
I na karar verilmiştir. Ayrıca bu karar kanunî yolîar-
I dan işyerleri bulunan esnafa da duyurulmuştur. Es-
I nafın önemli bir bölümü Belediyece verilen süre içe-
I risinde işyerlerini terk ettikleri halde, çok az sayıda 
I esnaf Belediyenin kararına uymayarak işyerlerinden 

ayrılmamakta direnç göstermiştir. Bu durumda olan-
I 1ar da yine kanunî ölçüler ve usuller içerisinde işyer-
I lerinden çıkarılmıştır. Kendilerine işyeri tahsis edilen 
I esnafla Belediyemiz arasında herhangi bir kira söz-
I leşmesi bulunmamaktadır. Sadece işgal ettikleri ala-
I nın büyüklüğü ve süre ile sınırlı olarak işgaliye har-
I cı alınmıştır. Belediyece, adlî yargı organlarınca ve-
I rilen tedbir kararları, süresinde itiraz edilerek kaldı-
I rılmış, yargı kararlarına karşı herhangi bir uyumsuz-
I iuk gösterilmemiştir. 

I önergede sayın milletvekilinin belirttiği şekilde 
I belediyece fuar alanının başka kişilere kiraya verile-
I ceği şeklinde bir vaatte bulunulmadığı gibi, bazı ki-" 
I silere çıkar sağlandığı İddialarının ise, asılsız olduğu 
I belirlenmiştir. Konu tümü ile idarî nitelikte bir tasar -
I ruf olduğundan, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
I ile bağlantı kurulmasına ihtiyaç duyulmamıştır. 
I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; belediyeler 
I gerek 1580" sayılı, gerekse 3030 sayılı Kanunlarında 
I yazılı yetki ve görevlerini, mahallî halkın müşterek 
I ve medenî ihtiyaçlarını karşılamakla yetkili ve gö-
I revü kuruluşlardır. Bu temel düşünce doğrultusunda, 

m-
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önerge konusu olan Ankara Ucuz Gıda Fuarı ile il
gili kapatma istemlerimde mevzuata aykırı herhangi 
bir uygulamanın yapılmadığını memnuniyetle tespit 
etmiş bulunuyorum. Bu hususu 'huzurlarınızda özel
likle belirtmek isterim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tanrıyar. 
Sayın Cüneyt Canver, buyurunuz efendim; süre

niz 5 dakika. 
CÜNEYT CANVER- (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; Sayın Başbakan adıma açıklama ya
pan Sayın İçişleri Bakanına teşekkür ederim. Bundan 
sonra Sayın Başkanın belirttiği üzere daha kısa soru
lar sormaya çalışacağım. 

IBu soruyu sorarken amacım şu idi: Ankara halkı 
ucuz gıda alıyordu buradan. Özellikle temizlik mad^ 
delerinde diğer semtlere oranla 50 - 60 liraya vara
cak derecede ucuz temizlik maddesi dahi almaları 
mümkündü. Birtakım gıda maddelerini daha ucuza 
almaları mümkün oluyordu. Tam tren hattının bi
timinde çevre banliyölerden gelen halk oradan alış 
veriş yapıyor ve trenlere binip evlerine dönüyorlar, 
Burası, kamuoyunca Ankara (halkı için önemli yer
lerden birisi olarak kabul edilmiş iken, «Burayı tan
zim edip tekrar Ankara halkına sunacağız» gerek
çesiyle kapatılması, her şeyden önce Ankara halkı
nın büyük bir bölümünde teessür yaratmıştır. Çünkü 
ucuz gıda alma imkânı giderek yok olmaktadır. Hayat 
pahalılığı hepimizin bildiği hususlardan; bunu tekrar 
etmeye gerek yok. Herkes iher şeyi daha ucuza alabil
mek için bazen kilometrelerce yol yürüyor. Yapıl
mak istenen bu. 

Burada dikkatimi çeken bir şey daha vardı; ora
daki esnaf, buranın kapatılmaması için tedbir karam 
aldılar. Ancak tedbir kararına rağmen, elektrikleri 
kesildi; yolları, cüruf döşüyoruz gerekçesiyle kazıldı. 
Sayın Bakanın belirttiği gibi, tamamen kanunî ölçü
ler içerisinde değil, biraz da kanunsuz bir biçimde 
orayı tahliye etmek istemeyenlerin de tahliye etme
leri bu şekilde sağlanmış oldu. 

Sonuç olarak söylemek istediğim şu. Tek amacım, 
orası eğer yeniden Ankara halkına ucuz gıda fuarı 
olarak tahsis edilecekse ve bu amaçla tanzim edilecek 
ise şimdiden Ankara halkı adına teşekkür ederim. 
Gerçekten bu yapılmalı; bu 'hem rekabeti' sağlayacak
tır, hem de halkın belirli yerlerden bazı tüketim mal
larını daha ucuza almaları sağlanacaktır. Öyle ki, 
ücretlere ne kadar zam yapsanız, oradan edindiği 

menfaati, o zamlardan dahi edinememektedir. Bu 
da hepimizin bildiği bir gerçek. 

Bu (gerçekler doğrultusunda Belediye Başkanının 
hareket etmesini diliyorum. Kaldı ki, kendisinin 27 
Temmuz 1984 tarihli Belediye Meclisi toplantısında 
da belirttiği gibi, Sayım Altınsoy'un belirttiği gibidir 
durum. Ucuz Gıda Fuarının, Ankara halkına ger
çekten ucuz mal sunduğunu kendisi de belirtmiş ve 
bu husus toplantı tutanaklarına geçmiştir. 

Hal böyle iken, Ankara halkı adına bunun ya
pılmasını arzu ediyorumr Umarım çok kısa bir süre
de gerçekten daha modern bir şekilde yeni bir «Ucuz 
Gıda Fuarı» tanzim ederek hizmete sunarlar. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Canver. 
7 nci soruya geçiyoruz. 
7. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Tür

kiye Elektrik Kurumunun abonelerine karşı tutumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/133) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradalar mı? Yok 
efendim. 

Sayın Mahmut Akkiliç?.. Buradalar. 
Sayın Bakan bulunmadığı cihetle, sözlü soru öner

gesinin görüşülmesi gelecek birleşime ertelenmiştir. 
•8 inci soruya geçiyoruz. 
8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele

diye teşkilatı olmayan köylerde ispirtolu içki satış
larının yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/134) 

BAŞİKAN — Bu soru Sayın Caraver'e ait olduğu 
için, İçtüzüğün ilgili maddesi gereğince geçiyoruz. 

9 uncu soruya geçtiyoruz. 
9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, pasa

port almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin 'İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 

BAŞKAN — 9 uncu sözlü soru önergesi de, Sa
yın Canver'e ait olduğu için geçiyoruz. İçtüzüğümü
zün ilgili maddesi aynı birleşim içinde bir defadan 
fazla sözlü sorusuna cevap imkânı vermemektedir. 

10 uncu soruya geçiyoruz. 
10. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken

derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 
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BAŞKAN — Efendim, cevaplandırılması için 1 
ay inebil istenildiğinden bu sözlü soru önergesini ge
çiyoruz. 

11 inci soruya (geçiyoruz. 
/ / . — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'in, 

ayçiçeği ürünü taban fiyatının artırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(61137) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı?.. Yoklar. . 
Sayın Mıuhilttün Yıllldmım?.. Buradalar. 
Sayın 'Bakan ibulunmadığı cihetle sözlü soru öner

gesinin görüşülmesi (gelecek birleşime kalmıştır. 
12 nci soruya geçiyoruz. 
12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Doğu Anadolu Bölgesine verilen yatırım teşvik 
belgelerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Dev
let Bakan ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er
dem'in cevabı (61138) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı Kaya 
Erdem buraldalar. 

Sayın Hilmi Nalbanitoğlu?., Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafın

dan sözlü olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Eruzurum Milletvekili 

Soru 1. — 12 Ağustos 1984 tarihli Milliyet Ga
zetesinde ÎKA Ajansına atfen verilen ıhaberde «Doğu 
Anadolu, en az yatırım teşvik belgesi verilen bölge 
oldu» başlıklı bir yazı yayınlanmıştır. 

iBu yazıda verilen halb'er ve içeriği yatırım teşvik 
belgesi miktarları doğru mudur? 

Soru 2. — 1984 yılından önce de kalkınmada 
öncelikli yörelerde % 60 oranında yatırım indirimi, 
tbir teşvik olarak kullanıldığı halde yine de yatırım
ların % 3'8'i İstanbul civarında {Çerkez Köyden -
izmit'e kadar) ve % 6'sı Bursa civarında, •% 8'i İz
mir civarında, % 12'si de Adana civarında yapıl-
-mıştır. Bu ve 19*84 yılı içindeki yatırımların böyle 
oluşu netle izalh edilebilir? 

Soru 3. — Hükümetçe 1984 yılında sıra sayısı 
1 olarak sevk edilen «iBazı Vergi Kanunlarında De
ğişiklik Yapılma'sı Hakkında Kanun Tasarısının» 
madde 4 de «ve kalkınma planı ve yıllık program
larda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlere kaydı
rılması» cümlesinin çıkarılmamış olmasının, gazete 

haberi verilerini doğurmuş olduğunu da kabul bu
yurur musunuz? • 

BAŞKAN — Sayın Barbakan Yardımcısı Kaya 
Erdem buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERIDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Hilmi Nalban'toğ-
lu'nun sözlü soru önergesine cevap vermek için hu
zurunuza çıkmış 'bulunuyorum. 

1984 yılı Ocak Ağustos aylarında Devlet Plan-
. lama Teşkilâtınca verilen yatırım teşvik (belgelerinin 
bölgelere göre dağılımı şöyledir. 

Marmara Bölgesi; 304 adet 311 milyon, 
İç Anadolu Bölgesi; '8'8 adet, 40 milyon, 
iBge Bölgesi; 99 adet, 177 milyon, 
Akdeniz Bölgesi; 71 adet, 54 milyon, 
Kara'deniz Bölgesi; 49 adet, 24 milyon, 
IDoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66 

adet, 42 300 000. Toplam 677 adet, 649 milyon li
ralık teşvik belgesi verilmiş. 

Kalkınma planlarımız kamu sektörü için emre
dici ve özel sektör için yol gösterici mahiyettedir. 
Yürürlükte olan teşvik mevzuatında kalkınmada ön
celikli yörelerde yapılacak olan yatırımların teşvik
lerden istifade ettirilmesi öngörülürken; İstanbul, 
Kocaeli illeriyle İzmir, Bursa ve Ankara belediye sı
nırları içinde, organize sanayi bölgeleri harç, yeni 
yatırımlar teşvik dışı bırakılmıştır. Netice itibariyla 
yatırımların yurt düzeyinde dengeli bir biçimde da
ğılımının teşvik edilmesinin bu suretle sağlanması 
düşünülmektedir. 

'21 Temmuz 1984 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanmış olan kararnameyle Doğu Anadolu ve Güney
doğu Anadolu ile kalkınmada öncelikli yörelere ta
nınan ilave' teşvik tedbirlerinin önümüzdeki dönem
lerde bu bölgeleri yatırımlar için daha cazip bale 
getirmesi beklenmektedir, 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdem. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurunuz efendim. 
Sayın Nalbantoğlu, süreniz 5 dakikadır efendim. 
HİLMİ 'NALBANTOĞLU ^Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Önergeme verilen yanıtı dinlediniz, bendeniz de 
üzülerek dinledim. 600 küsur yatırım'teşviki içeri
sinde 49 tane Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sine teşvik verilmiş, teşekkür edeceğiz tabiî. Bende
niz aşağıdaki eleştiri ve ikazlarımı ta Hükümet prog-
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ramı konuşmaları sırasında yapmak istemiştim, söz 
sırası bu 'konuşmayı yapmama engel oldu. Şimdi bu 
eksiklikten ötürü yapılan çarpık uygulamayı dile ge
tirmek gereğini duydum. 

Sayın Özal Hükümet Programının 40 inci sayfa
sında «Kalkınmada öncelikli yörelerin geliştirilmesi 
için alınacak 'başlıca önlemler bölümünde, bu yöre
lerde yatırım olarak sadece yol, su, elektrik, okul, 
hastane, sağlık ocağı, haberleşme gibi alt yapı ya
tırımlarının ve sosyal tesislerin süratle yapılması sağ
lanacaktır» diye yazılı idi. Herhalde bu cümle içeri
sinde nedense eskiden yazıldığı gibi, hapishane ve 
karakol yapımı unutulmuştur. Fabrika yapımı ise, 
hiç de bu yörelerde yatırım olarak, eskiden olduğu 
gübi, şimdi de bu Hükümet Programında akla geti
rilmemişti, yazılmamıştı bile. Neden? Çünkü yatırım 
işi seıbest piyasa ve liberasyon ekonomik uygula
masının gereği kişi ya da şirket olarak özel teşebbü
se bırakıldığından, Devlet olarak bir yatırım yapıl
ması düşünülmemektedir. Hatta devlet bir -fabrika 
yatırımını düşünse bile, bunun kalkınmada öncelikli 
yörelerde yapılması bu Hükümet Programında da 
düşünülmeyecektir de ondan. Zaten bofyle de yapıl
mıştır, yapılacaktır da; bunu biliyoruz. 

Bunun daha acıklı yanı, 1950 yılından beri ikti
dara gelmiş geçmiş aynı görüşü paylaşan parti ve (hü
kümetleri, memleketimizin diğer yörelerinde fabrika 
yatırımlar! ve köprü-baraj 'gibi tesisleri yaptıkları ve 
yapacağım diye vaat edip seçimleri kazandıkları hal
de, bu parti ve üyeleri; «fabrika satacağım, köprü 
ve (barajların kârlarını satacağım» diye propaganda
lar yapmış, maalesef oy da almış, iktidara gelmiş
ler. 

(DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
niye maalesef, niye? 

BAŞKAN — Müsaadenizle efendim, alkışlaya
cak değil ya, o muhalefette. 

«DEVLET BAKAN SUDJ TÜREL (Antalya) — 
Konu ile ne alakası var Sayın Başkan? Milletin reyi 
ile iktidara geldik. 

MİUMÎ NALBA'NTOĞLU (Devamla) — Peki, 
çok teşekkür ederim iktidara geldiğinize; ama Do
ğuya yatırım yapın, yatırım. 

IBA^KAN — Efendjm, o, milletin reyini değil, 
kendi üzüntüsünü 'beyan ediyor. 

HHJMİÎ 'NAUBANTOĞLU ((Devamla) — Anla
şılmıştır ki, bu parti ve Hükümeti memleketin diğer 
yörelerinde de, fabrika gibi yatırımları ve hatta bir
çok yatırımları hükümet olarak yapmayacak, bun-
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lan kişiler, 'şirketler, yani özel sektörlerin yapma
sına dalha çok oranda terk edecektir. Nitekim, dep
rem evlerini de sekiz tane holdinge terk etti, mem
leketteki müteahhitler de hava alıyor. 

IRA'ŞIKAN — (Efendim, sadet dışına çıkmayınız. 

HİLMİ NALBIA'NTOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
fabrika yatırımlarını kişiler ya da şirketler, yani .özel. 
sektör yapsın denirse ne olacaktır ve ne olmuştur 
bir bakalım : 1950 yılından beri ne olmuşsa yine o 
olacaktır. Devlet Planlama Teşkilatının yazdıkları 
kitaplar meydanda. Şu aşağıda söyleyeceklerimi Sa
yın özal hükümetinin birçok bakanı da biliyorlar; 
ama ben bir kere daha söyleyip, ikaz etmek ferah
lamak, kalkınmada öncelikli yörelerin ve tabiatıyla 
bu meyanda Doğu ve Güneydoğu Anadolunun bu 
Hükümet süresinde de kadersizliğinin süreceğini be
lirtmek zorundayım. 

Biliyoruz ve biliyorsunuz ki, 1950'den beri gel
miş »geçmiş hükümetler, ekonomik modelimiz olan 
karma ekonomi sistemini uyguladıklarını söylemiş
lerdir. Karma ekonomi sisteminin iki uygulayıcı ev
ladı vardır; birisi özel sektör, diğeri de kamu sek
törü; burayı kısa geçeceğim. Ne yazıktır ki... 

BAŞKAN — Sayın Nallbantoğlu, siz sadet dışına 
taşıyorsunuz, lütfen bağlayınız. 

HİLMt NAUBANTOĞLU (Devamla) — Ne ya
zıktır ki, bu kamu sektörüne fabrika yapması, yatı
rım yapması için fırsat verilmemiştir. Diyorum ki, 
verilseydi" herhalde Doğu Anadolu, Güneydoğu Ana
dolu'da kamu sektörü yatırım yapacaktı. Dalha doğ
rusu karma ekonomik sistemi tam kabul etmek la
zım. özel sektörü kabul ediyor ve teşvik ediyorsan 
kamu sektörünü de dalha ziyade desteklemek gere
kir. 

BAfŞIKlAN — Sayın Nalbantoğlu bu hususları 
Bütçe Komisyonunda ifade edersiniz. 

IHİUMİ 'NALBANTOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim geçiyorum. 

Ancak, bu konuda şunu da arz etmek istiyorum 
ki, zaten Sayın Bakanımız, Başbakanımız namına 
verdikleri cevaptaki rakamlarla herhalde 'sizleri de 
çok aydınlattılar; ben de daha evvdce bir önerge 
vermiıştim. Bu önergede 1984 yılı içerisinde verilmiş 
olan 236 teşvikin ne yazık ki, (işte •elimde listesi mev
cuttur, isteyene veririm, tetkik eder) 17 tanesi kal
kınmada öncelikli yörelere verilmiştir. 236 eksi 17, 
yani 219 adedi yine, İstanbul, izmir, Bursa gibi il
lere verilmiştir. Ben- kıskanmıyorum... 

BASMAN — Lütfen bağlayınız. 
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HtLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ama 
yatırım düzeyini, kalkınmışlık düzeyini oralarda da 
yükseltelim, hep birlikte kalkınalım. Ben bunu istir
ham ediyorum. Sayın özal Hükümetti inşallah bun
dan sonra ıgenç ve enerjik bakanlarıyla Doğu Ana-
dolunun kalkınmada öncelikli yörelerin sorunlarını 
biraz daha dikkatlice tetkik ederler. Bu çelişmişlik-
leri Devlet Planlama Teşkilatının kitaplarından ken
dileri daha iyi biliyorlar. Bunun üzerine hüsnüni
yetle eğilirlerse, Ibizim feryatlarımız azalır. Bizim fer
yatlarımızın azalmasıyla onlar da sevinirler kanı
sındayım. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbanitoğlu. 
13. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü-

17.8.1984 tarihli gazetelerde yer alan demokrasi ile 
ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

BAŞKAN — Efendim, 13 üncü sıradaki sözlü so
ru için ımehil istenmiştir geçiyoruz. 

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

BAŞKAN — 14 üncü ısoru yine Sayın Cüneyt Catt-
ver'inldir, onu da geçiyoruz. 

15. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Şanlıurfa Tünelinin yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

BAŞKAN — 15 inci sözlü soru Sabit Baltumlu' 
nıpdur; onu da geçiyoruz, 

16. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, gübreye yapılan son zamma ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) 

(BAŞKAN — 16 ncı sıradaki sözlü soru için de 
mehil istenmiştir; onu da geçiyoruz. 

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

BAŞKAN — 17 nci sıradaki toru için de mehil 
istenmiştir, onu da geçiyoruz. 

18. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 
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| 19. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

I 20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bir bankanın genel müdürünün yapmış olduğu dü
ğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/148) 

21. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
I İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı

na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
I soru öhergesi (6/149) 

BAŞKAN — 18, 19, 20 ve 21 inci sıralardaki 
sözlü soru önergeleri Sayın Sabit Batumlu'ya ait ol-

I duğu için geçiyoruz. 
22. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ka-

I pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/156) . 

BAŞKAN — 22 inci sıradaki sözlü soru önergesi 
de, Sayın Canver'e alt olduğu için, içtüzüğümüzün 

I ilgili maddesi gereğince, aynı kişiye, aynı birleşim 
I içinde bir defadan fazla sözlü sorusuna cevap imkânı 

verilmediği için, önergesinin görüşülmesi gedecek'bir
leşimlere bırakılmıştır. 

i 23 üncü soruya geçiyoruz. 
23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

BAŞKAN — Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. 
Yok. 

(Sayın Durmuş Fikri Sağlar?.. Burada, 
Sayın Balkan bulunmadığı cihetle bu sözlü soru 

önergesinin cevabı gelecek birleşimlere ertelenmiştir. 
24 üncü soruya geçiyoruz. 

24. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, müstehcen yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'm cevabı 
(6/158) 
. BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI AIU1 TANRIYAR (İstan
bul) — Sayın Başbakan adına ben cevap vereceğim 
efendi|m. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Başbakan adı-
I na Sayın İçişleri Balkanı cevap verecekler. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş buradalar mı efen-
, düm?. Burada. 
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önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Müstehcen neşriyatla ilgili olarak aşağıda açıkla
dığım soruların Sayın Başbakan tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı ile arz 
ederim. 

Abdurrahıman Demirtaş 
Hatay Milletvekili 

iSon yıllarda müstehcen neşriyat hızla artmış bu
lunmaktadır. Özellikle bazı gazetelerde ve dergilerde 
neşridilen müstehcen resim ve yazılar haya ve edepsiz
likten de ileri boyutlara ulaşmıştır. 

Sahnelerimizde müstehcen kılıklar sergilenmekte, 
sinemalarımızda müstehceni filmler gösterilmekte, 
video kulüplerince porno kasetler kiraya verilmektedir. 
Bu tür yayınlar Türk Ceza 'Kanununun 426, 427 ve 
428 inci maddelerine ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı olduğu ve suç 
teşkil ettiği halde, müstehcen neşriyatın alabildiğine 
yaygınlaşması Hükümetinizi rahatsız etmiyor mu? Bu
nun için tedbirler düşünüyor musunuz? Aldığınız 
önlemler var mıdır? 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Ali Tanrıyar, 
buyurunuz efendim; süreniz 10 dakikadır. 

İÇİŞLERİ BAKANI ALÎ TANRIYAR (istan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri Sayın 
Abdurrahman Demirtaş'ın sözlü sorusunu cevaplan
dırıyorum. 

Milletimizin her türlü tertip ve tehlikelerden ko
runmasında şüphesiz ahlakî telakkilerini çok büyük 
payı vardır. Ahlakî telakkiler, millî birlik ve bera
berliğin kuvvetlenmesinde büyük rol oynamaktadır. 
Tarihte görüldüğü gibi, milletlere hayatiyet veren 
ahlakî telakkilerden fertleri uzaklaştırmak için geç
mişte çeşitli çareler aranmış, kasıtlı sanat çalışmaları 
adı altında-müstehcen hareketlerle insanın doğal eği
limlerinden kaynaklanan zaaflar tahrik edilerek mil
letlerin çökertilip, yok edilmesine zemin hazırlanmıştır. 

Toplumun korunması ve savunulması bakımın
dan, umumî ahlaka aykırı ve halkın edep duygusu
nu inciten müstehcen hareketlerin önlenmesinde za
rurî faydalar bulunmakta olup„ Bakanlığımızın ehem
miyetle üzerinde Murduğu bu konu üzerinde" yapılan 
uygulama ve alınan önlemler şunlardır: 

Valiliklerce il dahilindeki bütün matbaa ve mev
kute sahiplerine iBastn Kanununun 12 rtci maddesi 
ile Matbaalar Kanununun 4 üncü maddesindeki emre
dici hükümler tebliğ edilmekte; tebliği, takiben her 
valilik, kendi sorumluluk bölgesindeki basılı eserlerin 
basımını müteakip idareye ve Cumhuriyet Savcılığı

na teslimini sağlamaktadır. Tebliğden sonra aksine 
hareket edenler hakkında Basın Kanununun 24 üncü 
maddesindeki ceza hükümleri uygulanmaktadır. 

Örnek olarak son zamanlarda bu tür neşriyatla 
ağırlık verdiği görülen bazı gazete ve dergiler basın 
savcılıkları ve emniyetçe sıkı takip altında tutulmakta, 
sık sık kapatılmaları cihetine gidilmektedir. Ayrıca bu 
yayınları elaltından piyasaya süren yayınevleri ile bu 
neviden yayınları satanlarında takibi yapılarak hak
larında kainpnî işleme tevessül olunmaktadır. 

Adlî mercilerce verilen toplatma kararları ile il
gili yayınların satışının, dağıtımının önlenmesi için 
Adalet ö&akanlğı ve Bakanlığımızca hazırlanan yasak 
yayın kitabının valiliklerin sorumluluk bölgesi için
deki kitapçılara ve seyyar satıcılara tebliğ ettirilerek, 
alınan tebellüğ belgesi il ve ilçe Cumhuriyet savcı
lıklarına ve Ba1kaniığımıza gönderilmektedir. Bunu 
müteakip yapılan kontrollerde aksine hareket edilmesi 
halinde sorumluların tebellüğ belgesi örneği ile bir
likte adlî makamlara intikali sağlanmaktadır. 

ıl'H-7 sayılı Küçükleri Muzır 'Neşriyattan Koruma 
Kanunu hükümlerine göre alınan tahdit kararları, 
valiliklerce eser sahiplerine tebliğ edilmekte, bu tür 
eserlerde eser sahibince «tahdide tabidir» damgasının 
bulunması bizzat sağlanmaktadır. Bu tür damgalanan 
eserlerin Kanunun 4 ve 7 nci maddelerine göre sa
tışlarının yapılması hususunda denetim ve gözetimler 
yoğunlaştırılmakta; meydana gelen ihmal ve ihlallerde 
idarî ve adlî yönden işlem yapılmaktadır. 

Yurt dışından getirilen ve yurt içinde yapılan film 
ve senaryoların, halka gösterilmeden önce, 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesine 
dayanılarak hazırlanan ve 23.8.1983 gün ve 83/7006 
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan Filmlerin 
ve Film Senaryolarının Denetlenmesine ilişkin Tüzük 
hükümlerine göre denetimli yapılmaktadır. 

Yurt dışından getirilen filmlerin denetimi güimrük 
işleminden önce yapılmakta, filmler denetime gümrük 
mühürü altında emniyet (görevlilerince getirilip, denetim 
•anındaki video banta alınmakta,, denetimden sonra yine 
kurul hükmü.ile mühürlenip gümrüğe teslim edilmek
tedir- Uygun görülenlere gösterme izin belgesi veril
mekte, bu 'belge. olmaksızın filmlerin halka gösteril
mesine kesinlikle müsaade edilmemektedir. Ancak, 
buna rağmen, yurt dişmdan kaçaik olarak getirilen 
porno filmler yurda sokulup, denetimden geçen fil
ime sonradan ilave edilerek oynatılmaktadır, tllerce ya
pılan kontrollerde 'bu tür filim oynatan şahıslar tespit 
edilerek, sinemaları kapatılmakta, elde edilen filmler 
ve sorumluları adlî makamlara teslim edilmektedir. 
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Yurt içinde /yapılan filmlerin denetimi senaryo 
safhasında başlamakta, senaryosu kabul edilen film
lere film çekim 'belgesi verilmekte; film tamamlanıp 
bittikten sonra, halka gösterilmeden önce yine iki 
kez denetlenip, gösterme izin belgesi düzenlenmek
tedir. 

Bu nedenle Türkiye'de müstehcen filmlerin ya
pılmasına kesinlikle müsaade edilmemekte, ancak ba
zı sorumsuz kişilerin 'kâr gayesiyle 'izinsiz filim çekip, 
oynattığı yahut denetimden geçen filme İlaveler ya
parak halka gösterildiği, yapılan kontrollerde tespit 
edilmekte, haklarında gerekli kanunî işlem, yapılmak
tadır. 

Ülkemizde son derece yaygın bir kullanım alanı 
bulan ve büyük 'bir yasal boşluk 'içinde bulunan video 
olayının toplum yararına en sağlıklı bir şekilde geliş
mesine imkân vermek üzere, Bakanlığımızca «'Video 
Bantlarının Denetlenmesi Hakkında Kanun Taslağı» 
süratle hazırlanmış ve 'Başbakanlığa intikal ettirilmiş
tir. . Kanun taslağında Devletin güvenliğinin, h m u 
düzeninin genel ahlak ile 'beden ve ruh. sağlığının ko
runmasını ve Devletin her safhada denetim görevini 
yerine getirmesini sağlamak amacıyla her türlü video 
bant ve benzerlerini ithal eden veya imal eden, satın 
allan, çoğaltmak suretiyle saltan, dağıtan veya her ne 
surette olursa olsun 'başkalarının istifadesine sunan 
kişi ve kuruluşların tescili; 'bunlara ait bantların, 
umumî veya umuma açık yerlerde gösterilen bantla
rın denetimi öngörülmüştür. Mevcut uygulamada, 
Bakanlığımızın direktifleriyle umuma açık yerlerde 
video film' (bantlarının gösterilmesine müsaade edil
memektedir. Emre aykırı hareket edenler aralıksız 
takip edilerek adlî makamlara teslim edilmektedir. 
Bu tedbirlere rağmen, müstehcen neşriyat önleneme-
mekte ve yeni kanun düzenlemelerine ihtiyaç bulun
maktadır. 

HepinlzJi saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür «derim Sayın Tanrıyar. 
Sayın Abdurrahman Demıirtaş, buyurun efendim. 
Sayın Demirtaş, süreniz beş dakikadır efendim. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Sa

yın Başkan, Parlamentonun muhterem üyeleri; müs
tehcen neşriyatla ilgili olarak Sayın Başbakana tevcih 
ettiğim soruyu Sayın İçişleri Balkanımız cevaplandırdlı. 
Kendilerine çok teşekkür ederim. 

Müstehcen neşriyat için -her millet 'gerekli tedbir
leri alıyor. 1910 yılında-ilk defa Avrupa'da Paris'te 
toplanan bir kongrede tedbirler düşünülmüş. O ül
keler için müstehcenliğin sınırları malum. Bizim Is-

i lam Dinimliz tesettürü emreder. Bizim ülkemiz İslam 
ülkesidir. Biz Müslümanız. Bu kadar hayasızca neş
riyatı hiçbiriniz, hiçibirıimiz tasvip etmeyiz, tasvip et
mezsiniz. Dikkat ederseniz İslam ülkelerinde bu şe
kilde müstehcen neşriyat yoktur. 'Bunun yanında ko
münist ülkelerde de yok; ama maalesef, liberal geçi
nen ülkelerde alabildiğine müstehcenlik yaygın hale 
gelmiştik'. Sınırları nedir bu müstehcenliğin?. Bir za
manlar çarşaf ve 'peçe döneminde peçeyi açmak müs
tehcenlikti. Şimdi bikini döneminde sutyeni çıkarmak 
müstehcenlik addedildi. Sayın Turizm Bakanının sut
yenle ilgili açıklaması üzerine kıyametler koptu ülke
de. Şimdi acaba buna da alışırsak müstehcenlik ne
reye varacak?. İnsan üzülüyor* gençlerimiz zehirleni
yor. Gençlerin geleceği tehlikede, memleketimiz, ül
kemiz tehlikede. 

Sayın Hükümetimiz, bira /için gösterdiği hassasi
yeti lütfen müstehcen neşriyat için de göstersin. Ken
dilerinden, bunu bekliyoruz. 

Saygılar sunuyorum efendim. (M'DP sıralarından 
' alkışlar.) ' ' . 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirtaş. 

25 inci soruya geçiyoruz. 
25. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, ül

kemizi ziyaret eden bir Prens onuruna verilen yeme
ğe ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Baka
nı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (6/159) 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Yılmaz bu
radalar. 

Gayın Erol Ağagil burada mı efendim?. Burada. 
önergeyi okutuyorum efendim : 

Tüıkiye ıBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Turgut 

özal tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ede
rim. 

I Erol Ağagil 
; Kırklareli MiUetvekMi 

Suudi Arabistan Veliahtı konuğumuz Sultan Ab
dullah Bin Aziz onuruna verilen Topkapı Sarayında
ki 41 çeşit sultan sofrası ile ilgili haber ve resimler 
14 Eylül 1984 günleri gazetelerde geniş yer almıştır. 

1. Adı geçen davete katılan konuk sayısı ve pror 
tokol listesinin açıklanması. 

2. Resimle görüntülenen miktarı bol ve birbiri-
I nin benzeri yemek çeşitlemelerinden artan olmuş mu

dur?. Olmuşsa, nasıl deeğrlendmlimiştir?. 
3. Bu davetin bir kişilik maliyeti nedir?. 
4. Halkımızın ödediği vergilerle kurulan bu muh

teşem sofralarla orta düreğin sorunlarından hangileri-
1' ne ne ölçüde hizmet sunmaktasınız?. 

— 147 — 



T. B. M. M. B: 7 3 . 10 . 1984 0 : 1 

5. İleriye dönük davetlerde 'böylesi bonkörlüğü 
sürdürmek veya harcamalarda kısıntı yapmak konu
sunda tercihiniz ne olacaktır?. 

BAŞKAN — Başbakan adına soruyu açıklamak 
üzere buyurun Devlet Bakanı Sayın Mesut Yılmaz. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. ' 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Kırk
lareli Milletvekili Sayın Erol Ağagil'in, bir süre önce 
memleketimize resmî bir ziyarette bulunan Suudi 
Arabistan Veliahtı Prens Sultan Abdullah Bin Abdül-
aziz'in ağırlanmalarına ilişkin bazı hususların açık
lanması için Sayın Başbakanımıza yöneltmiş olduk
ları soru önergelerinin cevaplandırılması için söz al
mış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Suudi Arabistan Başbakan 
Birinci Yardımcısı ve Ulusal Muhafız Ordusu Ko
mutanı Veliaht Prens Sultan Abdullah Bin Abdülaziz 
onuruna Topkapı Sarayı Mecidiye Kasrındaki İstan
bul Belediye Başkanı Sayın Bedreddin Dalan tarafın
dan verilen yemeğe katılan davetlilerin sayısı 48'dir. 
Bu davetlilerden 12*&i Türk heyetine, 36'sı da, yaban
cı heyete mensuptur. Sayın Ağagil, arzu buyurdukları 
takdirde davetli listesi kendilerine ayrıca takdim edi
lecektir. 

Soru önergesinde bahsi geçen resimde görülen 
yemekler, Konya Lezzet Lokantası tarafından müşte
rilerine satılmak üzere hazırlanmış olup, bunlar mi
safir prense Verilen yemekte ikram edilmemiş, sadece 
Türk yemeklerini tanıtmak amacıyla sergilenmiştir. 
Resimde görülen yemeklerin hiç biri konuğa ikram 
edilmediği cihetle «bunlardan artanların ne olduğu», 
şeklindeki sualin muhatabının Hükümetimiz olmama
sı gerekir. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuza resmî ziyarette 
bulunan tüm devlet adamları gibi, Suudi Arabistan 
Veliaht Prensi de tarafımızdan ağırlanmıştır. Misafir
perverliğin bir gereği olan bu uygulama usuldendin ve 
her zaman yapılagelmiştir. Bu usulün bundan böyle 
ülkemizi ziyaret edecek devlet adamlarına da uygu
lanmaya devam edilmesi tabiîdir. 

Konuya ilişkin maruzatım bu kadardır,- teşekkür 
ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz. 
Sayın Erol Ağagil, buyurunuz efendim; süreniz 5 

dakikadır. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; değerli ve dost bir devlet ko
nuğumuza verilen bir ziyafetin eleştirisi maksadıyla 

huzurunuzda bulunuşumun yanlış yorumlanmaması 
dileği ile sözlerime başlıyorum. 

Geleneksel Türk misafirperverliği her zaman iç
tendir. Türk halkının gönlündeki sevgi, ikram pence
resi, tüm konuklara daima açıktır. Bu açıdan tabiî ki 
Devletimizi ziyarete gelen konuklarımız her zaman 
gerektiği gibi ağırlanmaktadır ve ağırlanacaktır. 

Ancak, halkımızın büyük bir ekonomik bunalım 
içerisinde bulunduğu, bir kilo patates, bir kilo peynir 
almayı, hatta bir tencere kuru fasulye pişirmeyi 
düşlediği devirde (ANAP sıralarından gürültüler) 
analar, çocuklarına bir tencere yemeği zor kaynatır
ken, alın teri ve gözyaşını tenceredeki suya katarken, 
kimi yer kimi bakar misali, basında 41 çeşit yemek 
sunacak şekilde sultan sofralarını değerli konuğumu
za içten gelen bir ikramın ötesine taşan bir gösteriş 
olarak değerlendiriyoruz. (ANAP sıralarından gürül
tüler, «ayıp, ayıp» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyiniz efen
din. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Bunun bir göste
riş olduğunu Sayın Bakanımız da açıklamalarında bu
rada belirttiler. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
EROL AĞAGİL (Devamla) — Yemek yenmedi 

ve sadece gösteri maksadıyla sunulduysa bir göste
riştir arkadaşlar. 

BAŞ/KAN — SaJyın Hatip, zatı âliniz bu fotoğ
rafları nerede gördünüz? 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Bütün basında 
efendim. 

BAŞKAN — Yani, Hükümet mi dağıttı bunu ora
ya? (ANAP sıralarından «Bravo Başkan» sesleri, gü
rültüler) 

EJROL AĞAGİL (Devamla) — Arz edeceğim şimdi 
efendim. 

ıBAŞÎKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
EROL AĞAGİL (Devamla) — Açıklamanız için 

teşekkür ederim Başkan. 
Eğer bu yemekler yenmedi ve tekrar Konya Lez

zet Lokantasına iade edildiyse ve o takdirde de bunun 
muhatabı ve ne yapıldığı Sayın Bakanımız tarafın
dan 'bilinmiyor ise, ben de bu olayları basından iz
lediğim ve bunların yenmek ımakisadıyla konduğu 
yazıldığı için 'bunun da herhalde muhatabı basın ol
mak gerekir. (ANAP sıralarından güırülltüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, m'üdahale etmeye
lim efendim,. 
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EROL AĞAÖlL (Devamla) — Tüm gazteteler, I 
«41 Çeşit Suil'öan Sofrası» nın resimlerini birinci say-

. falarına koyarlarken de bu gösteriş ve mübalağayı 
vurgulamıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ıBASJKAlN — Lütfen ©fendim, lütfen dinleyelim 
'hatibi efendim, lülifen. 

EıROL AĞAlGlL (Devamla) — Kaldı ki sayın 
milletvekilleri, değerli konuğumuz da, çeşitli gazete
lerin yazdığı üzere, bir tek çeşit olarak, patlıcan ke
bap yemek suretiyle aslında Türk halkına, Sayın j 
özal'dan çok dalha fazla saygı göstermiş ve sempati 
kazanmıştır. 

önümüzdeki günlerde bu duyarlılığı Sayın Baş-
' balkan özal'dan da bekler, hepinize saygılar sunarım. 

(ANAP sıralarından «^Bundan sonra Meclisin artan 
yemeğini kendisine gönderelim» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MubJfcerem arkadaşlar, bir dakikanızı rica edeyim. 

Lütfen efendim, müdahale etmeyiniz, Başkanlık ne 
yapacağını bilir, lü'llfen müdahale ' eitımeyiniz. Arada 
sırada • konuşan arkadaşlara müdahale ettiğimizde ar
kadaşlarda bazı davranışlar, bazı sıkıntılar görüyo
rum. (ANAP sıralannldan gürültüler, «Efendim, ar
tan yemeği kendisine gönderelim» sesleri) Bir dakika 
efendim, ısözümü bitireyim, müsaade .ediniz. Bu mü
dahaleyi yapmadığımız takdirde s/öz hakkı doğuyor, 
şimdi Sayın Başbakana söz hakki' doğmuştur. 

Buyurun Sayın Başbakan, (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Muhterem milletvekilleri, bir sayın arkadaşımız bu
rada maalesef ve Sayın Devlet Bakanının kendisinin 
sorduğu soruyla ilgili cevabı dinlemeden, daha evvel 
hazırladığı konuşmayı, hazırladığı metin üzerinden 
yaptı. Bundan fevkalade üzgünüm. Bir kere hadise 
söylediği gibi değil, Devlet Bakanımız da açık bir su
retle ifade ettiler. Orası bir lokantadır, bizim için de 
özel olarak o yemekleri hazırlamış değildir. Her lo
kantanın kendisine mahsus birçok yemekleri vardır... 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, siz zatı âlinize in
hisar eden tarafa cevap verirseniz daha usule uygun 
olur, lütfen efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Müsaade ederseniz, bizim şunu yediğimizden, bunu 
yediğimizden bahsediyor, bunu, bilhassa bu tezadı be
lirtmek istiyorum. Eğer dinlemiş olsaydı bu şekilde 
konuşması mümkün değildi, onu ifade etmek istiyo
rum. Kaldı ki, bize sataşmasına da böyle basit şey

ler için lüzum yok, daha başka konularda da sataşa
bilirsiniz, çok daha ciddi konuları da getirebilirsiniz. 
Bunları her zaman münakaşa etmeye de hazırız, 
her türlü şekilde münakaşa etmeye hazırız ve hiç bu 
yolları da tercih etmeyiniz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Parlamentoya 
gelirseniz, dün yoktunuz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Merak etmeyin her zaman Parlamentoya geliyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, onun için sözlü sorular 

sorulurken şahıslar üzerine gidilmesin. Bizim burada 
kavga yapmaya hiç niyetimiz yok. Bunu açık ve sa
mimî söylüyorum. Biz burada 5 sene müddetle, 1 se
nesi bitti, 4 senesi kaldı, seçime kadar kavga etme
den bu meseleyi götürmeye kararlıyız. Onun için siz
den de rica ediyorum (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). Memlekette bu Meclisin itibarını 
yükseltmek istiyorsak, daha yukarıya götürmek isti
yorsak ki, bu konuda hep beraberiz, bu gibi kavga
ları, lüzumsuz konuşmaları, gerekli olmayan konuş
maları yapmamaya iki tarafın da dikkat etmesi la
zım, sade sizler için değil bizler için de söylüyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
26wncı soruya geçiyoruz. 
26. — Malatya Milletvekili Ayhan Firakın, gaze

te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

BAŞKAN — Sayın Maliye ve Gümrük Balkanı?.. 
Yoklar. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Buradalar. 
Soru gelecek birleşime ertelenmiştir efendim. 
27 nci soruya geçiyoruz. 
27. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Hükümetin izlediği dış politikaya ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/161) 

BAŞKAN — Bu sözlü soru önergesi de Sayın 
Sabit Batumlu'ya ait olluğu için geçiyoruz. 

28 inci soruya geçiyoruz. 
28. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars Et 

Kombinasına ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm cevabı 
(6/162) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Orman ve Köy işleri 
Bakanı?.. Buradalar. 

Sayın Halis Soylu?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Tarım Orman ve Köy İşleri 

Bakanı tarafından 'sözlü olarak cevaplandırılmasına 
yardımlarınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
'Halis Soylu 

Kars Milletvekili 
Et ve Balık Kurumuna bağlı Kars Et Kombina

sında; 
1. Veteriner, kasap, bağırsakçı, soğuk depolama 

işçisi kadrosu nedir, halen kaç kişi çalışıyor? 
2. ihracat ve gümrükleme Kars'ta yapılıyor mu? 

Yapılmıyorsa sebebi nedir? 
3. Vatandaşa ne kadar borcu vardır; ne zaman 

ödenecektir? 
4. Tesisin genişletilmesi düşünülüyor mu? Kars' 

ta çok üretilmekte olan kazın alımı ve kesimi düşü
nülüyor mu? Bu hususta bir çalışma var mı? 

5. 1984 Mayıs - Haziranda verilen 840 İra fi
yat, Ağustosta 750 liraya düşürülmüştür. Her şeye 
devamlı zam yapılırken etin düşürülmesinin sebebi 
nedir? 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köy İşleri Baka
nı Sayın Hüsnü Doğan; buyurunuz efendim; süreniz 
10 dakikadır. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Kars Milletvekili Sayın Halis Soylu'nun, Et 
ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Kars 
Et Kombinasına ilişkin sorularına, adı geçen kuruna 
dan aldığımız bilgiler çerçevesinde ıtoplu olarak cevap 
arz etmeye çalışacağım. , 

Muhterem milletvekMeri, Kars Et Kombinasında 
4 adet veteriner hekim kadrosu m'evcut olup, çalışan 
veteriner hekim sayısı 4tûr; 32 adet kasap kadrosu 
mevcut olup, bu kadroda çalışanların sayısı 28'dir; 
8 adet bağırsakçı kadrosu mevcut olup, 8'i de dolu
dur; 11 adet soğuk depo işçisi kadrosuna karşılık, 
çalışan işçi sayısı 7'dir. 

Et ihracatında Hükümetimizin tespit ettiği ihra
cat kriterleri yönünden herhangi bir sınırlama söz ko
nusu olmayıp, her ilimizden karkas et ihracatı ya
pılması mümkündür. Et ve Balık Kurumunca İran'a 
yönelik et ihracatında Kars Et Kombinasına da teda
rik ve ihracat görevi verilmiştir. Ancak, Iran'lı yet
kililerin Erzurum'da diğer firmaların yaptıkları ih
racata da nezaret etmek zorunda olduklarını ileri sür
meleri sebebiyle Kars'a gitmeyi istememeleri yüzün
den gümrük işlemlerinin bu ilimizde yapılabilmesii 

mümkün olamamaktadır. Esasen bu sorunun cevabı
nı, soru sahibinin daha önce yöneltmiş oldukları do
kuz soruluk sözlü soru önergesinin altıncı sorusunun 
cevabı olarak Genel Kurulun 29 Mart 1984 tarihin
deki 46 ncı Birleşiminde arz etmiş idim. 

Sayın milletvekilleri, Kars Et Kombinasının 1 Ekim 
1984 tarihi itibariyle müstahsile 840 milyon Türk Li
rası borcu bulunmaktadır. Bu borcun karşılanması 
bakımından birkaç gün evvel adı geçen kombinaya 
250 milyon Türk Lirası gönderilmiştir. Geri kalan 
borcun bir an önce ödenmesi hususunda Hükümet 
olarak her türlü çabanın gösterildiğini bilhassa be
lirtmek isterim, 

Kars Et Kombinası bugün için kesim ve depola
ma kapasitesi olarak 'ihtiyaca cevap verebilecek du
rumda olduğundan tesisin genişletilmesi düşünülme
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi de kurumca "uy
gulanmakta olan fiyat politikasıyla ilgili sorunun ce
vabını arz etmek istiyorum. 

Malumları olduğu üzere, yıl içerisinde canlı hay-
. van fiyatlarında arza bağlı olarak dalgalanmalar 

meydana gelmektedir. Bu fiyat hareketi eskiden beri 
gözlenen bir durumdur. Özellikle hayvan arzının 
fazla olduğu ve döküm mevsimi diye tabir ettiği
miz sonbahar aylarında fiyatlarda belirli sınırlar için
de düşüş olması normaldir. Kamu iktisadî kuruluşu 
statüsünde çalışan Et ve Balık Kurumu, bir taraftan 
hayvan üreticisini korurken, diğer taraftan da makul 
fiyatlarla iç tüketime et sağlamak durumundadır. 
Kurumun dış bağlantıları realize etmesi de önemli 
diğer bir görevdir. 

Bugün için kurumca uygulanmakta olan fiyat po
litikası, memleket dahilindeki büyük pazarlarda te
şekkül eden serbest piyasa fiyatlarının üzerinde olup, 
üreticiyi koruyucu seviyededir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan, 
Sayın Halis Soylu, buyurunuz efendim; süreniz 

5 dakikadır. 
HALİS SOYLU (Kars) — Sayın milletvekilleri, 

değerli Başkan; Bakanımızın cevaplarına candan te
şekkür ederim. Biraz evvel. Sayın Bakan bey de ifa
de buyurdular, gümrükleme için sorulan bir soruya, 
bundan önceki bir birleşimde cevap vermişlerdi, ger
çi; o zaman Kars'ta gümrükleme hiç yapılmıyordu. 
Bilahara Kars'tan ihracat ve gümrükleme yapıldı; 
fakat bir veteriner gelmediği için İranlı veterinerler 
Kars'a gitmiyormuş, Kars'tan TIR'lara doldurulan et 

150 — 



T. B. M. Mi B : 7 3 . 10 . 1984 O : 1 

Erzurum'a'kadar gidiyor, Erzurumda TIR'ın kapısı 
açılıyor, mühürleniyor, oradan tekrar iran'a gidiyor. 
300 kilometre fuzulî yol katedöliyor; hem zaman 
kaybına, hem amortisman, hem de akaryakıt mas
rafına sebep olunuyor. 

Devletler arasında alım satım yapıldığına göre, 
herhalde 1 veteriner temin edilebilir. İran'ın 5 vete
rineri varmış;* fakat bunlar Erzurum'dan ayrılmıyor-
larmış. Verinde edindiğim bilgi bu; sormak istediğim 
de bu idi. 

Efendim, kombinalar devamlı olarak ful kadro 
İle çalışmıyor, (Bilhassa Kars'ta döküm ayıdır; bu 
mevsimde, 8 inci ayın 15'inden sonra 10 uncu ayın 
15'ine kadar kesim olabilir, oluyor. Zaten 10 uncu 
ayın 15'inden sonra Kars'ta kesilecek hayvan bul
mak mümkün değildir; çünkü besi yapmak mümkün 
değil, çok pahalı, altından kalkılmaz. Döküm za
manlan dahi ful kadroyla çalışmayan Batıdaki kom
binalardan kasap, bağırsakçı, soğuk hava depolama-
cısı olanların geçici görevle de olsa ilimizde vazife
lendirilerek Karsljya biraz daha hizmet götürülmesini. 
arzuluyorum. Maalesef 10 tane kasap istenmiş; 10 
kişi gönderilmiş, bunun 4'ü kasap, 6'sı düz işçi. Arz 
ettiğim gibi diğer yerlerde kesim olmadığı halde bir 
sürü boş bekleyenler vardır. Bunları geçici görevle 
oraya aktararak vatandaşa daha çok hizmet etmek 
imkânı doğar; Bu, yapılamadığı için kiloda 20 lira 
fark verilerek Suluova Kombinasına vatandaş sevk 
ediliyor. Bu kadar yolu kateden hayvan ister istemez 
kilo kaybediyor, kalitesi düşüyor; vatandaş da zarar 
ediyor, Devlet de zarar ediyor. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
HALİS SOYLU ı(iDevamla) — Peşin para çabuk 

ödenmediği için vatandaş az bir miktar peşinle ih
tiyacı olduğu için, bono ile senetle sağdan soldan ge
lene hayvanını satmak mecburiyetinde kalıyor; böy
lece Karshmn milyonları batıyor. Döküm zaman
ları burada bunu canlandırmak, biraz daha fazla alım 
yapmak mümkündür. Bunun için Sayın Bakanımdan 
yardımlarını istirham ediyorum. 

Kars'ta fazla miktarda kaz üretilmektedir. Acaba, 
bu kazlarm kesim ve alımı düşünülüyor mu? Bunun 
için bir çalışma var mı? Bunu sormuştum; Sayın 
Bakanım bunun için de bir şey söylemediler. Bunu 
değerlendirmek Karsk için bir fayda sağlar. 

Sayın Bakanım, fiyat hususunda da şunu arz ede
yim. (Taban fiyat verildikten sonra hiçbir şeyde dü-
şürülmüyor; ama; ete mayıs, haziran aylarında ve
riden 840 lira fiyat, döküm zamanı 750 liraya düşü

rülmüştür. Bu fiyata göre alım - satım yapılmış, 
vatandaş kendini ona ıgöre hazırlamıştır. Her şeye, 
her gün zam yapılırken, ette bu fiyat düşürülmesi 
Karalıya ve KarsHa bu işle uğraşanlara bir lütuf sa
yılmaz herhalde. 

ıBAŞKlAiN — Sayın Soylu, lütfen bağlayınız efen
dim, süreyi geçirdiniz. 

HALİS SOYLU (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

(Bu fiyat düşürülmesi Karslının itimadını sarsmış
tır. 

Arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (HP sırala
rından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soylu. 
29. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

«Dünya gençlik yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

BAŞKAN — 29 uncu sıradaki sözlü soru için 
mehil istenmiştir, onu geçiyoruz. 

30. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagitin, Fis-
korbirlik Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya Miskin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164). 

BAŞKAN — 30 uncu sıradaki de Sayın Ağagil'in 
sözlü sorusudur; onu da gelecek birleşime erteliyoruz, 

31 inci soruya geçiyoruz. 
31. — Sinop Milletvekili Holü Barış Çan'ın, iş

kolu ve işyeri düzeyinde toplusözleşme yapma yetkisi 
verilen sendikalara ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemlinin cevabı 
(6/165) • . 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Buradalar. 
'Sayın Can.?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum efendim : 
Türkiye IBüyük M'rllet 'Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
Sendika kurma, toplusözleşme ve grev hakkı Tür

kiye Cumhuriyetinin ananitelMerinden biri olan 
sosyal hukuk devletinin belirleyici ilkeleri arasında
dır. Bu haklar Anayasada da güvence altına alın
mıştır. 

Toplusözleşmelerin işçi ve işverenler arasında öz
gürce ve her türlü müdahaleden uzak şekilde yapı
labilmesi demokratik bir toplumun en önemdi gös-
tergderindeınr biridir. 

Türkiye'de serbest toplusözleşme dönemine geçil
diği şu günlerde bu hakkın kullanımım engelleyecek 
girişimler, Çalışma ve Sosyal Güvejüik Bakanlığının 
özellikle yetkili 'sendikanın saptanmasında tarafgir 
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tutumlarına ilişkin halberler basında sık sık yer al
maya başlatmıştır. 

Bakanlığın bu tür tutumları zaten büyük ölçüde 
kısıtlanmış bulunan sendikal hak ve özgünlüklerin 
boğazlanmasına yol açacak telhlikeli girişimlerdir. 

|Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki sorularımın 
Çalışma ve Sosıyal Güvenlik ıBakanı Sayın Mustafa 
Kalemli tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
sayıgılarımıla arz ederini. 

Barış Can 
Sinop Milletvekili 

\1. Yetkili sendikaların belirlenmesi sırasında, 
Bakanlığın bazı sendikaları kayırarak yasaya aykırı 
olarak süresi dıişında yapılan üye bildirimlerini ka
bul ettiği doğru mudur?. 

2. Yetkili sendika tespitinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tebliği ile yaiyınlanan istatistikler, 
sendikalarla işverenlerin bildirimleri karşılaştırılarak 
değeriendirme yapılmakta mıdır? 

3. Yetki belirlemesi sırasında Bakanlığın sendi
kalara farklı uygulama içinde 'bulunması söz konusu 
mudur? 

4. Yetki belirlemesinde, incelemeler objektif öl
çülere göre mi yapılmaktadır? 

5. Bakanlıkça bugüne kaklar işkolu Ve işyeri dü
zeyinde (hangi sendikalara toplusözleşme yötkisi ve
rilmiştir, (hangilerine yetki verilmemiştir?. 

BAŞ/KAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nı Sayın Mustafa Kalemli; 'buyurunuz efendim. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ ((Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sinop Milletvekili Sayın Ha-
lit Barış Can tarafından 21.9.1984 tarihinde Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve ta
rafımdan cevaplandırılması istenilen sözlü soru öner
gesinde, Bakanlığımın, özellikle yetkili sendikanın 
tespitinde tarafgir tutumlarına ilişkin haberlerin ba
sında sık sık yer almaya başladığıma dikkat çekile
rek, «Baikanlığın bu tür tutumları, zaten büyük öl
çüde kısıtlanmış bulunan sendikal halk ve özgürlük
lerini boğazlanmasına yol açacak tehlikeli giriş'imiler-
dir» ifadesi kullanılmaktadır. 

Bu ifade tarzını talihsiz bir beyan olarak kabul 
ediyorum. Zira, halen yürürlükte olan 2821 ve 2822 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt kanunları, ülkemizde yaşanmış 17 yıllık tec
rübenin üzerine bina edilmiş ve ülke şartlan değer
lendirilerek meydana getirilmiş kanunlardır. Bunların 

«aksayan yönleri olabilir ve eğer varsa, uygulamanın 
getirdiği ibilgi birikimi ile düzeltilebilir. Ancak, pe
şinen bu kanunların sendikal halk ve özgürlükleri 
büyük ölçüde kısıtladığı 'inancıyla hareket etmek, Ba
kanlığımız uygulamalarına da aynı peşin hükümle 
bakmanın 'bir karinesi olur sanıyorum. Hele hele 
ibugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine bu 
yolda verilmiş bir değişiklik tasarısı da bulunmadı
ğına göre, böyle bir iddiaya Bakanlığımın katılma
sına imkân bulunmadığını tekraren belirtmek istiyo
rum. 

Sorulara gelince; 
Yetkili sendikaların tespitinde, Bakanlığımın bazı 

sendikaları kayırarak, süresi dışında yasaya aykırı 
olarak yapılan üye bildirimlerini 'ka'bul ettiği doğru 
mudur diye sorulmaktadır. 

2821 sayılı Kanunun 22 nci maddesi, noter ka
nalıyla üye kaydedilenlerin, üyeliğinin kesinleşmesin
den itibaren 15 gün içinde Bakanlığımıza ilgili sen
dikaca gönderilmesi bükme bağlanmış, 'bunun bir 
nüshasının da üşçi ve işverene verilmesi düzenlen
miştir. 

Ayrıca aynı kanunun geçici 2 nci maddesi ise, 
kanunun yayımı tarihinde (ki, 7.5.1983'tür) sendi
kalara kayıtlı üyelerin Bakanlığımıza 8 ay içinde lis
teler halinde (bildirilmesi imkânını tanımıştır. Bu bil
dirimlerin usul ve esaslarını gösteren yönetmelik ise 
28.7.1983 tarihinde yayınlanmıştır. Bakanlığımıza in
tikal eden üyelik bildirimleri, eslki üyeler için sözü 
edilen 8 aylık süre içinde; yeni üyeler için ise, 2821 
sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen süre 
içinde bildirlmişse gerekli işleme tabi kılınmış ve 
bu 'bildirimler işleme alınmıştır. 

Ancak, kanunun yürürlük tarihi olan 7.5.1983 ta
rihi ile yönetmeliğin yayın tarihi olan 28.7.1983 ta
rihleri arasında yapılmış bildirimler var ise, bunla
rın yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilme
si için bazı sendikalara belgeleri iade edilmiş ve 
aynı üyeleri havi şekil şartlarına uygun hale getiril
dikten sonra Bakanlığımıza intikal öden bildirim
ler işleme alınmıştır. Bu uygulama yapılırken sendi
kaların adları, yöneticileri veya yapıları dikkate alı
narak bir ayrım yapılmamış, aynı durumda olan her 
sendikaya eşit uygulama yapılmıştır. 

«2, Yetkili sendika tespitinde Bakanlığınızca ya
yınlanan istatistikler, sendika ve işveren bildirimleri 
karşılaştırılarak değerlendirme yapılmakta mıdır?» 
Diye sorulmaktadır. 
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Bakanlığımızca yayınlanan istatistiklerin mahiyeti 
dikkate alındığında, bunun, !her işkolunda çalışan 
işçfi sayısının tespit ve ilanı olduğu görülür. Hal böy
le olunca, bu istatistiklerin tespitinde elbette ki iş
verenlerin Balkanlığımıza yaptığı bildirimler dikkate 
alınmaktadır. Daha açıkçası 'bu istatistiklerin anakay-
nağı taibiatıyla işveren bildirimleridir. Sendikaların 
bildirimleri ise kendi üye sayılarını belirtmeye ma
tuf olup, aynı istatistiğin sendika üye sayısı ve ge
nel işçi içindeki oranının tespitinin anakaynağını teş
kil etmektedir. Bu itibarla istatistikler, esasen sen
dika ve işveren bildirmilierinin bir licmali olduğu ci
hetle, Ibunların değerlendirilmemeleri de söz konusu 
olamaz. 

«3. Yötlki belirlemesi sırasında Bakanlığın sen
dikalara farklı uygulama içinde bulunması söz ko
nusu mudur?» denlilmektedık. 

$unu kesinlikle ifade etmek isterim: Bakanlığım, 
başta şahsım olmak üzere, bütün görevlileriyle ta
rafsız çalışmayı şiar edinmiş olmanın onurunu taşı
maktadır. Devlettin tarafsızlığı ilkesi ön planda tu
tularak, bütün çalışmalarımızın barışçı bir vasatta 
toplu pazarlık sistemine kavuşmuş olması temel he
defimizdir. Nitekim, «sendikalara farklı uygulama» 
şeklinde yaptığınız ayrımın, sizce hangi kriter esas 
alınarak «farklı» tabiri içinde mütalaa edildiğini an
lamak Bakanlığım için fevkalade müşküldür. Zira 
Bakanlığıma intikal eden talepler tekemmül etmiş 
olup olmamasına göre cevaplandırdığından, eksik 
işlemler için bir yetki tespitinle gitmeyişimize muha
tap olan sendikaların yaptıklarını dikkate almamız da 
mümkün olmayacaktır. 

«4. Yetki belirlemesinde, incelemeler objektif öl
çülere göre mi yapılmaktadır?» sorusuna gelince : 
2822 sayılı Kanun yetki prosedürünü belli ve ciddî 
kurallara bağlamıştır. Yetkinin tespitine esas teşkil 
eden bilgi ve belgeler, sendikaların Bakanlığıma inti
kal ettirdiği kayıtların esas alınması sonucu doğmak
tadır. Gerçek durum bakanlığıma intikali ettirmiş 
olan sendikaya kayıtlarımızdaki mevcut durumunu 
bildirmek şeklinde özetlenebilecek yetki tespitinin ob
jektif kurallar dışında tekemmülünü düşünmek bile 
eşyanın tabiatına aykırı olacaktır. 

«5. Bakanlıkça bugüne kadar işkolu ve işyeri dü
zeyinde hangi" sendikalara toplusözleşme yetkisi veril
miştir, hangilerine yetki verilmemiştir?» diye sorul
maktadır. 

Sayın üyeler, sorunun cevabını vermeden önce 
açıklanması gereken hususları belirtmeliyim. 
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Öncelikle işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi yap
ma imkânı yeni kanunla kaldırılmıştır. Bu itibarla, 
Bakanlığımca yetkiler işkolu - işyeri düzeyinde değil, 
işyeri - işletme düzeyinde verilmektedir. 

İkinci husus ise, yetki prosedürünün iki merhalesi 
önem taşımakta olup, bunun ilki, tespit yazısı veril
mesi; ikincisi, yetki belgesi verilmesi işlemidir. Tespit 
yazısı alıp süresi içinde itiraz görmediği için yetki 
bölgesi almaya hakkazandığı halde bunun için müra
caat etmemiş sendikalar da mevcut olduğundan ra
kamların mukayesesi bu husus dikkate alınarak ya
pılmalıdır. Gerek ocak ve gerekse temmuz istatisti
ğinde yüzde 10 barajını aşan sendika sayısı 37'dir. 
Bu sendikaların 37'sine 2 454 işyeri seviyesinde ve 
8 574 işyerini kapsamak üzere 570 işletme seviyesin
de tespit yazısı verilmiştir. Bu tespit yazısını alıp da 
itiraz olmaksızın veya itiraz incelemesi kesinleştikten 
sonra yapılan talep üzerine 1 244 işyeri seviyesinde, 
350 işletme seviyesinde yetki belgesi verilmiş bulun
maktadır. Bu yetki belgeleri üzerine bugüne kadar 
67'si kamu, 36'sı özel kesim olmak üzere toplam 103 
toplu iş sözleşmesi bağıtlanmış ve bakanlığımıza inti
kal etmiştir. 

Yetki, verilmemiş iki sendika mevcuttur. Bunlar öz 
Las - Petkim - iş ile TÜMTtS sendikaları olup tem
muz istatistiğinin yayımından sonra mahkeme kara
rıyla yüzde 10 barajını geçtikleri belirlendiğinden mü
racaat ve talepleri de yeni olmuştur. 

Yetki verdiğimiz sendikalar ise : Sağlık - İş, Oto
mobil - İş, Selüloz-İş, Toleis, Basi-Sen, Çelik - İş, 
Basın - İş, Hava - İş, Banksi - Sen, Bas - İş, Tez Ko-
op - İş, Dok Gemi - İş, Denizciler Sendikası, Türkiye 
Maden İşçileri Sendikası, Petrol - İş, Ağaç - İş, Kris
tal, Çitser - İş, Çimse - İş, Hizmet - İş, Türk Harp - İş, 
Teksif, Belediye - İş, Tek Gıda İş, Türk Metal, Deri -
İş ve Yol - İştir. 

Bir işkolunda yetkili sendika olmadığından, bir 
işkolunda ise yetkili sendika olduğu halde toplu iş 
sözleşmeleri halen devam ettiğinden dolayı yetki ta
lebi olmamıştır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN .— Teşekkür ederiz Sayın Kalemli. 
Sayın Can, söz istiyor musunuz? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, süreniz 5 daki
kadır. 

' H. BARTŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 5 dakikalık süre içinde bazı doğruların 
ve yanlışların burada ortaya konulması imkânsızdır; 
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bunu takdirlerinize öncelikle sunarım. Bu anlayışla bu 
görüş ışığı altında görüşlerimi açıklayacağım. 

Yaşamını çalışarak ve emeğiyle kazanan milyon
larca kısanın ekonomik ve sosyal hakları çağımız top
lumlarında anayasalarla garanti altına alınmış, sendi
ka kurma, toplusözleşme, grev hakları güvenceye ka
vuşturulmuştur. Türkiye'de de 1961 Anayasası ile söz 
konusu haklar 1963 yılında çıkarılan yasalarla haya
ta geçirilerek emeğiyle geçinenlerin sosyal güvenlikleri 
açısından ileri bir adım atılmıştır. Sendika kurma, 
toplusözleşme ve grev hakkı son düzenlemeler so
nucu büyük ölçüde kısıtlanmış olmakla birlikte, bu
gün Türkiye'de işverenler dahi bu hakların gereklili
ğini kabullenmek ve savunmak zorunda kalmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, bir hak
kın yasalarda yer alması ile onun kullanımı ve haya
ta geçirilmesi apayrı şeylerdir. En kapsamlı bir hak
tan uygulamada çıkarılan engeller ve güçlüklerden do
layı yararlanılamıyor ise bu iş bir anlam ifade etmez. 
Bu haklar kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur. Bu 
durum sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Tür
kiye'de bugün böyle bir süreç yaşanıyor. Anayasada 
yer alan sendika kurma, toplusözleşme ve grev hak
ları, uygulamada her gün tanık olunan engelleme ve 
kısıtlamalarla âdeta iğdiş ediliyor; işçiler ve sendika
lar yılgınlığa sevk edilmek isteniyof, yokuşa sürülü
yor, toplusözleşme yetkileri bilinçli bir şekilde Çalış
ma, ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca arapsaçına dön
dürülüyor. 

Sayın milletvekilleri, 'burada birçok örnek ver
mek isterim, belgeleri elimizdedir; ancak, zamanın 
darlığı dolaylısıyla birkaç örnekle yetinmek istiyo
rum. 

Halen Törk-İş, faaliyetini sürdüren konfederas
yonlar içinde en çok üyeye sahip olan bir işçi ör
gütümüz. Türk-îş'e bağlı Koop-tş ye Tez Koop-lş 
de bu federasyonun çatal altında bulunuyorlar. Bu 
iki ısendika arasında, tabir yerindeyse, yetlki savaşı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanılığınln tutumu yü
zünden Türk çalışma (hayatının ibretle anılacak kara 
bir lekesi haline getirilmiştir. 

IBaıkın Ibu nasıl oıimuiştur : Resmî Gazetede 17 
Şubat 1-984 tarihimde yayınlanan istatistiklerde, Sa
yın Bakan buradaki 'bildirimler ve istatistikleri veri 
olarak gösterdiler, oraya değiniyorum, 17 nolu Tica
ret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda top
lam 233 189 işçinin çalıştığı; Köop-lş'in 5 234, Tez 
Koop-lîış'in 14 466, Hür Büro4ş'k 2 008, Bür-Sen 
Sendikasının ise 303 üyesi -olduğu açıklanmıştır. 
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Yapılan itiraz üzerine, Ankara 2 nci İş Mahtemesi 
2 Mayıs 1984 tarihinde verdiği, 1984/52 esas ve 
1984/7 nolu kesin kararıyla bu işkolunda istatistikle
rin aksine, 150-1'60 'bin dolayında işçi çalıştığını, Tez 
Köop-lş'in üye sayısının 16 887 olduğunu, dolayı
sıyla yüzde 10'luk barajı aşarak yetki aldığını kabul 
etmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının itiraz
larına rağmen Yargıtay da mahkemenin söz konusu 
kararını onaylamıştır. Buna rağmen Tez Koop-lş'e 
yetki verilmemiştir. Balkanlık, Ocak 1984 istatistikle-
rindeki,. daha sonra mahkeme kararıyla yanlış ol
duğu saptanan, Verilerde ısrar ederek 17 nolu işko
lunda hiçbir sendikanın yetkili olmadığına karar ver
miştir. Ama" olay burada bitmemiştir. 17 Temmuz 
19ı84 tarihinde yayınlanan Temmuz istatistiklerinde, 
bu işkolunda çalışan işçi sayısı bu kez 197 164; Koop-
Iş'in üye sayısı 25 461, Tez Koop-lş'in üye sayısı 
ise 19 253 olarak ilan edilmiştir. Böylece 17 nolu iş
kolunda IKoop-îş'in yetkili olduğu Bakanlıikça acık
ıl aramıştır, 

EHbette hanıgi sendika yeterli üyeye sahipse, o 
yetkili olacaktır, Bakanlığın görevi de bunu 'belirle
mektir. Buna sayın milletvdkiller'i, hiç kimsenin bir 
diyeceği yok. Ancak olayın bundan sonraki gelişme
leri işin kokusunu ortaya çılkarimıştır. Bakın nasıl : 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tez Koop-lş' 
in Cumhuribaşkanına 'başvurusu üzerine, 12, Eylül 
1984 tarih 12050 sayılı cevalbî yazısında Hür Büro 
Iş'in 2 508, Bür-Sen Sendikasının da kendisine katı
lan sendikalarla birlikte 5 700 üyesi ile Koop-lş'e ka-
tılldığı, Ocak istatistiklerinde noksanlıklar nedeniyle 
dikkate alınmayan 11 674 üye fişi ve yeni katılımlar
la birlikte (bu sendikanın üye sayısının 25 461'e çık
tığım belirtiyor. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniver
sitesindeki 2547 sayılı YÖK Yasası ile bunu değiş
tiren 2708 ve 2914 sayılı Yasalar uyarınca. 30 Eylül 
1982 tarihi itibariyle memur 'Statüsüne geçirilen ve 
rektörlüğün 30 Aralık 1983 tarihli genelgesiyle 30 
Eylül 1983 tarihinde intibaklarının tamamlandığı bil
dirilen 1 263 işçinin de Koop-Üş'e üye kaydedildiği söz 
•konusu yazıda açikça ifade ediliyor. 

Şimdi Sayın Bakandan soruyorum : Tek 'bir ör
nekle, örneklerin 'bir çoğu elimizdedir, yüzlerce ör
nek vardır; Ocak isatistiğinde 303 olan 'Bür-Sen Sen
dikasının... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
benim dediklerimle ilgisi yok söylediklerinin. 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
H. BARIŞ CAN (Deıvamla) — Sayın Ba'kan, sen

dika bildirimleriyle işveren bildirimlerinin istatistik
lerde yayınlandığını buyurdunuz. Ben istatistikler ara
sındaki çelişkileri vurguluyorum, lütfen dinleyin. İş
te örnek, rakamlarla. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Benim ile ilgili 
konu değil, bağımsız mahkemelerde görüşülecek o 
iş. 

BAŞKAN — Sayın Can, doğrudan doğruya Baş
kanlığa hitap edilir efendim. Sayın Bakan da Başkan
lığa hitap ediyor, zatı âliniz de Başkanlığa hitap edi
niz. 

Süreniz de doldu zaten, lütfen bağlayınız efen-
dim< 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Özür dilerim, bağ
lıyorum Sayın Başkan. Konu toplu olduğu için bir 
iki dakika izninizi istirham ediyorum. 

Şimdi Sayın Başkan, soruyorum Sayın Bakana : 
Ocak istatistiğinde 303 olan Bür - Sen Sendikasının 
üye sayısı Bakanlığın resmî yazısında 5 700, aynı şe
kilde 2 008 olan Hür Büro - İş Sendikasının üye sa
yısı da 2 508 olarak belirlemesinin anlamı nedir? Bu 
temmuz istatistiği Sayın Bakan. Devletin yayınladığı 
bu iki rakamdan hangisi doğrudur? 

İkinci husus, temmuz ayı istatistiklerinde hiçbir 
sendikanın Bür - Sen'e katılmadığı açıkça ortaya çık
mış iken, Bakanlık resmî yazısında neye dayanarak 
Bür - Sen'in üye sayısını kendisine katılanlarla bir
likte 5 700 olarak göstermiştir? 

Üçüncüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki 
memur statüsüne geçen 1 263 işçiyi, hangi yasal yet
kiye göre Koop - Iş'in üyesi sayabilmiştir 

Bu sadece bir örnektir. Buna bağlı, yani işveren 
bildirimleri ve sendika bildirimleriyle, istatistiklerin 
çeliştiğine dair elimizde birçok örnek vardır. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen bağlayın. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını Devlet 
ciddiyetiyle bağdaşmayan bu tür uygulamalardan vaz
geçerek, adil ve tarafsız olmaya davet ediyorum. Ak
si halde yasalara aykırı bu tür uygulamaların sorum
lusu, toplum önünde ve Yüce Meclise karşı Sayın 
Bakan Mustafa Kalçmli ve mensubu bulunduğu 
ANAP iktidarı olacaktır. . 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (HP sıraların
dan alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler). 

Meclis Araştırması açalım isterseniz. İzin verirse
niz, hepsinin belgesini arz ederim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Onlar dokü
man değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
Sayın Bakan, bir şey mi söyleyeceksiniz? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, be
nim verdiğim cevapla sayın hatibin söyledikleri ara
sında bir bağ yoktur. Müsaade ederseniz cevap hak
kı doğmuştur, kürsüden cevap vereyim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, bu sözlü, soru müesse

sesini gereğince işletemiyoruz. Sorulan sorulara cevap 
verilmiyorsa, «Şu suale cevap verilmedi» denir. Ba
kanlar cevap veriyor, arkadaşlar yeni suallerle geli
yorlar; o zaman sözlü soru, yeni bir sözlü soru ha
line geliyor, söz hakkı doğuyor. Lütfediniz bu sözlü 
soru müessesesini iyi kullanınız da, bakanlara bir da
ha söz hakkı doğmasın. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Barış Çan'ın sorduğu 5 
soruya 5 ayrı cevabı biraz önce arz etmiştim. Ama 
sayın arkadaşımız Meclis kürsüsünü başka bir niyet
le kullanma gayreti içerisinde, burada konuşması içe
risinde bana yeni sualler tevcih etmişlerdir. Bunun 
yolu başkadır; eğer yeni sual sormak istiyorsa, sorar 
cevabını veririz. 

Bahsettiği Tez - Koop'la Koop - İş arasındaki ko
nu bağımsız mahkemelere intikal etmiştir. Bugün 
ayın 3'ünde mahkemesi görülmüştür ve ayın 27'sine 
de talik edilmiştir. 

Mahkemelerde cereyan etmekte olan bir olayı bu
raya getirip bir gazete havadisini de kaynak yaparak 
bir baskı unsuru olarak kullanmaya kimsenin hakkı 
yoktur, Meclis kürsüsü de buna alet edilemez. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Tamamen ayrı, hiç 
ilgisi yok, başka bir örnek vereyim Sayın Bakan; tah
rif ediyorsunuz, hiç ilgisi yok. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Var, sorarsa
nız, cevabınızı alırsınız, 

- 1 » — 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Lütfedip randevu ta
lebimizi kabul etmediniz; hani Hükümet kapıları her
kese açıktı? Halkçı Parti Parlamento üyesi olarak beş 
defa randevu talep ettim, kabul etmediniz. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen efendim. 
Sayın Bakandan da istirham edeceğim efendim. 

3. — Cumhuriyet Üninversitesi 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap 
Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu 
(1/312, 3/132; 1/313, 3/133; 1/314; 3/366; 1/315, 
3/367; 1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) 
(S. Sayısı : 89) (3) 

ıBAŞKiAN — Gündemin 3 üncü sırasına 'geçiyo
ruz. 

'Gündemin 3 üncü sırasında yer alan, Cumhuriyet 
Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 
1982 Malî Yılları IKesinlhesap Kanun Tasarıları ile 
Bu Yıllara Ait Genel Uylgunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay (Başkanlığı Tezkereleri ve 
Sayıştay Komisyonu Raporunun ıgörüşımelerinıe 'baş
lıyoruz. 

(1) 112 S. Sayılı Basmayazı 25.9.1984 tarihli 3 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

(2) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

(3) 89 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa Eklidir. 

Efendim, karşılıklı bağırışma ile bir noktaya va
rılmaz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yeni bir soru getir
mediğimi arz ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

3 KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER 

'Rapor, 89 sıra sayısıyla 'basılıp dajğıtı'lımışftır. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını 
kalbul edenler... Okunmamasını kaibul edenler... Rapo
run o'kunmama'sı kalbul edilmiştir. 

IRapor üzerinde saz isteyen var mı? Yok. 
(Maddelere fgeçilımelsini oylarınıza arz ediyorum: 

Kalbul edenler... Etmeyenler... KaJbül edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Giderler 
ıMİADDE 1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 

1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 198İ2 malî yılları 
ıgiderleri ilişik ı(A) işaretli eeıtivellerde igiöisterildiği üze
re; (1.149.763.273) lirası cari, (2.067.662.957) .lirası 
yatırım, ı(25.255,413) lirası da transfer (giderlerine 
ait olmak üzere toplam' (3.242.681.643) liradır. 

ıBAŞKAN — Makide üzerinde ısiöz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi cdûveliyle (birilikte oylarınıza arz ediyo

rum: Kalbul edenler... Etmeyenler.., Kalbul edilmiş
tir. 

ı2 nci maddeyi okuıtuyorum: 

Gelirler.t 
MADDE 2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 

1977, 1978, 1979, 1980, 198! 've 19812 malî yılları ge
lirlerinden yapılan italhsiller ilişik (JB) işaretli cetvel
lerde gösterildiği üzere; (1116.0(11.66)1) lirası normal, 
(3.019.928.423) lirası özeli 'gelirlere ait olmak üzere 
'toplam (3.035.940.084) liradır. 

IBAŞİKAN — (Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi ceHvelıyle birlikte oylarınıza arz ediyo

rum;; Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir., 

IV. — KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ! 

1. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (1/501) (S. Sayısı: 112) (1) 

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

IEAŞ1KİAN — Gündemin, «dKanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İtişler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 nci sıradaki kanun tasarısıyla 2. nci 'sıradaki ka
nun 'teklifinin maddeleri, SÎçitüzüğün 89 uncu madde
desin© göre 'komisyonlarca ıgeri alındığında ve bu 
maddeler Ihenüz komisyonlardan ıgelımediğınden her 
iki konuyu da (geçiyoruz. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir (gider dengesi 
MADDE 3. — Gelir ve gider arasındaki farkı 

oluşturan (206.741.559) lira gider fazlası olarak ger
çekleşmiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum': IKalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Madde 4'ü okutuyorum: 
İptatt edilecek ödenek 
MADDE 4. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 

1977, 1978, 1979, 1980, 1981 Ve 1982 malî yıldan 
içinde kullanılmayan ve ilişik (A) -işaretli cetvellerde 
gösterilen (toplam (982.398.!818) liralık ödenek iptal 
edilmiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorumi: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... IKalbull edilmiştir. 

Madde 5'i okutuyorum: 
Yürürlük! 
MADDE 5. — ©u (Kanun yayımı 'tarihinde yü

rürlüğe ıgirer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok/ 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: İKatoul eden

ler... Etmeyenler... Kalbül edilmiştir. 
Madde 6'yı 'okutuyorum1: 
Yürütme 
MfADDE 6. — ıBu Kanun hükümlerini Maliye 

ve Gümrük 'Bakanı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı yürütür. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz iısiteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: IKalbul eden
ler. .. Etmeyenler.. Kabul 'edilmiştir. 

iKanun Tasarısının tümünü açık oylarınıza arz 
edeceğim. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında gezdi
rilmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza arz ediyo
rum: 'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

'Kupalar sıralar araisında gezdirilecek ve arkadaş
lar oylarını kullanacaklardır. IBeyaz kabul, kırmızı 
ret. yeşil ise çekimserdir. Yanlarında oy pusulası bu
lunmayan arkadaşlar isim ve soyadlarını, seçim böl
gelerini yazıp imza edecekler ve oylarını o suretle 
kullanacaklardır. 

'(Oyların 'toplanılmasına başlandı). 

4. — Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 13 J 0.1983 
Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanu
nunun 3 üncü Maddesindeki tki Tanımın Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları rapor
ları (2/78) (S. Sayısı: 96) 

BAŞIKIAN — Gündemin 4 üncü sırasında yer 
alan 96 sıra 'sayılı rapor, gündemin başlangıcında 
okutup bilgilerinize sunduğumuz önerge ile geri alın
mıştı, bu nedenle geçiyoruz. 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1587 
sayılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komis
yonu Raporu (2/122) (S. Sayısı: 97) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sırasında yer alan, 
îstanfbul MiiMetivekili Reşit Ülker'in, 1587 sayılı Nü
fus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine 'Miskin Yasa Teklifi Ve İçişleri Komisyonu Ra
porunun görüşmelerine başlıyoruz. 

İçişleri 'Komisyonu?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

, 'İçişleri Komisyonu Raporu, bu kanun teklifini 
•reddeder mahiyettedir. 

•Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Raporun 
okunması kalbul edilm iştir. 

(İçişleri Komisyonu raporunu okuituyorum efen
dim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanllığına 
(İstanbul Milletvekili Reşit 'Ülker'in 11587 sayılı 

Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine (Bir Fıkra Ek
lenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve gerekçesi ilgili ba
kanlık 'temsilcisi ile teklif sahibinin de katılmasıyla 
Komisyonumuzun ,27.6.1984 günllü 19 uncu birleşi
minde incelenip 'görüşüldü. 

(Konu, 1587 sayılı Nüluis Yasası uyarınca nüfus 
kaydına göre bir esasa bapanmış ve bu hususta ıbir 
sistem geliştirilmiş bulunmaktadır. 

/1587 sayılı Nüfus Yasasının 57 nci maddesine 
göre nüfus cüzdanlarının a'sıliarmın resmî dairelerce 
alıkönulaımayacağı, gerektiği takdirde örneklerinin 
çıkartılıp dosyalarına konulabileceği hükme bağlan
mıştır. Bu şekilde bu yoldan gerekli olduğu takdirde 
vatandaşın (başka herhangi bir merci veya makama 
başvurmasına gerek kalmaksızın nüfus cüzdanı örne

ği) 97 S,, Sayılı Basmayazı Tutanağa Eklidir. 
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ğini işin görülmesi sırasında ilgili resmî daire 'tarafın
dan çıkarılıp alınmasını kabul etmiş ve vatandaşı za
man kaybetmekten ve masraf aJltma girmekten kur
tarmıştır. Bu maddenin işlerliğini sağlamak 'bakımın
dan da idarî yönden gereken (tedbirler alımmış ve biz
zat 'Başbakanlıkça bütün bakanlıklara ve kamu ku
rum ve kuruluşlara bu maddeye (göre nülfus cüzdanı 
örneği dairelerce çıkarılıp alınmasını ve vatandaşın 
herhangi bir yere gönderilmemesi ve aynı zamanda 
Devlet Malzeme Ofisince de nüfus cüzdanı örneği 
bastırılarak kamu kurum ve kuruluşlara gönderil
mesi yolunda talimat verilmiş ve bu şekilde uygula
ma vatandaş lehine geliştirilmiştir., 

Vatandaşın nüfus cüzdanı örneği almak üzere 
mulhtara ıgitmesi de ayrıca bir külfettir. Zaman ve 
para harcamasını gerektirecektir. 

Bu nedenlerle 1587 sayılı Nüfus Yasasının 57 nci 
maddesiyle getirilen sistemi değiştirecek bir yasal 
değişiklik vatandaşa kolaylık yerine yeni külfetler 
getirecektir., 

Diğer taraftan bütün kamu kurum ve kuruluşla
rınca yapılan işlemlerde kişinin kimliğine ait bilgiler 
nüfus cüzdanı örneğinden alınmaktadır. (Bu sebepler
le bu örneklerde yapılacak bir halta ve dikkatsizlik 
birçok resmî işlemlerin de ihatalı olmasına ve bu yüz
den de vatandaşların birçok güçlüklerle karşı karşıya 
kalmasına yol açacaktır. 

IBu nedenlerle nüfus cüzdanı örneği çıkartılıp 
onaylanması özel bir itinayı gerektirir. Muhtarların 
görev ve yetkilerini düzenleyen kanunların hiçbirinde 
muhtarlara nüfus cüzdanı örneği çıkarma ve onay-
îama yetkisi verilmemiştir. 

(Nüfus cüzdanları güvenlik açısından da Çok önem
li belgelerdir, örneklerinin çıkarılıp tasdik edilmesi 
yetkisi verilirken bu hususu gözden uzak tutmamak 
gerekir. .Nüfûs cüzdanı örneklerini çıkarma ve onay
lama yetkisine 'sahip makam 'sayısının artırılması gü
venlik açısından da birifca'kım sorunlar yaratabilir. 

'Yukarıda arz olunan nedenlerle teklif (Komisyo-
ınumuzca olumlu bulunmamış ve maddelerine geçil
meden reddedilmesine oy çokluğuyla karar verilmiş
tir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere say
gıyla arz olunur. 

Başkan Başlkanvekili 
Necat Tunçsiper Nihat /Akpak 

Balıkesir Sakarya 
Kâtip Üye 

İsmail ÜğdÜl Hüseyin Aydemir 
Edirne İzmir 

Muhalifim 
Üye Üye 

Ziya Ercan Mehmet Umur Akarca 
Konya Muğla 

Üye 
Osman Dbğan 

Şanlıurfa 

BAŞKAN — Efendim, raporu dinlediniz. Ko
misyonca hazırlanan rapor teklifin reddedilmesi yö
nündedir. 

Söz isteyenler?.. 
ISayın Reşit Ülker, buyurunuz efendim; söz süre

niz 10 dakikadır. 

REŞİT ÜLKER .(istanbul) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; benim getirdiğim teklif ga
yet kısa bir (tekliftir ve Nüfus Kanununun 57 nci 
maddesine «KÖy ve mahalle muhtarları nüfus örne
ği onaylayabilirler» ibaresinin eklenmesinden ibaret
tir., 

Aslında bu getirilmek istenen şey çok ufak; fakat 
halk kesiminde köylü ve kentli bülCün vatandaşları, 
milyonlarca vatandaşı doğrudan doğruya ilgilendi
ren bir husustur; yaklaşık olarak 60 bin köy ve (ma
halle muhtarını doğrudan doğruya ilgilendiren bir 
konudur. Bilindiği gibi nüfus örnekleri şu anda dahi 
köy ve mahalde muhtarları ile bunun yanında noter
likler tarafından da verilmektedir. 'Ancak, dört beş 
senedir bu riüifuıs örneklerinin verilme işinin yalnız
ca noterler taralfından yapılacağı İddiası ortaya çık
mıştır. Bunun sebebi de normaldir, her meslek ken
di çıkarlarını korur. Noterler isterler ki, bunların hep
si kendilerinde yapılsın. Ancak, gerçek bu değildir. 
Bugün dahi arkadaşlarımız çıkıp mahalle veya köy 
muhtarlarına gittiği zaman, oradan nü'fus örneğini 
fiilen almaktadırlar. 

ıNeden? 'Üç sebepten. Birisi; muhtarın tak tak ka
pısını vurup geceleyin dahi yatağından 'kaldırarak ala* 
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bilmektedir, ikincisi; eğer o köy ve mahalledeki in
san fakir ise, muhtar o fakirden para almadan bu
nu vermektedir. 'Üçüncüsü; eğer nöter'e yaptırmak 
isterse, büyük şehirler dahil, zaman ve yol parası har
cadıktan maada muhtarda 10 ila 40 lira arasında yap
tırdığı bir işi t(ki, muhtarlar bu kadar para alırlar), 
noterde şu anda 250 ile 300 lira arasında yapitırabil
mektedir. Diyeceksiniz ki bir Itarifesi yok mu? De
ğişiyor. ıBazısı 250, bazısı 300 lira alıyor. 

Şimdi, bir taraftan bu taltibikat var. IBir de, (Nü
fus îtleri Genel Müdürlüğünün vaktiyle yaptığı 
112.4.1976 tarih ve 620/125-3973 sayılı genelgesi var 
ve bu genelgeye ekli de 13 numaralı matibu örneği 
var; bütün mutarlar bu ımatbu örneğe göre bu işi ya
pıyorlar. 

(Bugün Yüce Meclise bu ihtilaflı durumu ortadan 
kaldırmak için getirdiğimiz öneri (ben herhalde Ko
misyona iyi anlatamadım, kusa oldu) Komisyonca 
reddedilmiş bulunmaktadır. Den, evvela bunu halka 
ve muhtarlara karışı bir güçlük çıkarma diye kabul 
ediyorum. Çünkü koy muhtarları için durum deği
şik; fakat mahalle muhtarlarının yaptığı belli, sınırlı 
işler var; onlardan bir tanesi de bu; vatandaş cebine 
nüfus örneğini koyuyor, götürüyor işini görüyor. Bir 
de, iSayın Ulusu Hükümeti zamanında yayınlanan 
bir genelge var; bımu değerli bir genelge diye kabul 
ediyorum. Halkın bu meselesine Hükümet o sırada 
eğilmiş, bir genelge çıkarmış, «IBu nüfus örneklerine 
ait ma'öbu kâğMarı dairelerde bulundurun ve tasdik 
edin» demiş; ama değerli arkadaşlarım, Ibu bilhassa 
büyük şehirlerde, kalabalık dairelerde uygulanması 
mümkün olmayan bir şey. Düşünün, herhangi bir bü
yük şehirde, herhangi bir kalabalık daireye gidiyor
sunuz, bakıyorsunuz ki, uzun bir kuyruk oluşmuş; 
siz kuyruğa gireceksiniz, sıranız gelince orada gö
revli memura: «Bana boş bir nüfus kâğıdı örneği 
verin» diyeceksiniz; onu alıp kuyruktan •çıkacaksınız, 
doldurup tekrar kuyruğa gireceksiniz, aynı memura 
vereceksiniz.. Böyle bir şeyi kabul etmiyorlar, müm
kün değil, esasen eltmelerini de isteyemeyiz. Onun 
için o (Başbakanlık tamimini birçok yerde -yerinde 
bir görüş olmakla beraber- teknik olarak, fizik ola
rak uygulama imkânı yok. 

Şu anda Turgut Özaıl Hükümetinin, Cumhuriyet 
Hükümetinin Programında beş tane önemli mesele 
var: Huzur ve güven, ortadireğin güçlendirilmesi, 
İşsizlik ve konut sorunu, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinin kalkınması ve bürokrasi. 

îşte .bürokraside vatandaşa kolaylık sağlayacak 
ve tatbik edilirse, «Faydalı mı olur, zararlı mı olur» 
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diye düşünülmeyecek bir kanun teklifi ((Komisyonun. 
kararına saygı duyuyorum; fakat iyi anlatamadım, 
kısa konuştum) reddedildi. Bu kanun tasarısının Ko
misyonca reddedilmesini, Hükümet Programına, va
tandaşa ve millete yaptığı vaade ters buluyorum. 

Bir de, Hükümet temsilcisi şöyle demişti: «'Muh
tarda yapılan nüifus örnekleri emniyetli olmaz. Biz 
nüfus işlerine güven getirmek istiyoruz.» Bu görüşe 
katılmak mümkün değil muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Lültffen bağlayınız sözlerinizi efen
dim. 

«EŞİT ÜIİKIBR (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim-

Çünkü muhtarlar, devletin en önemli işlerini ya
pan kimselerdir, nüfus cüzdanınıza resim koymak ge
rektiğinde, onun beyannamesini muhtar dolduruyor. 
Neden? Çünkü muhtar, resmin kime ait olduğunu 
biliyor. Aslında noterin vermemesi lazım. Çünkü res
min kime ait olduğunu bilmiyor. Hele resim mevzu
bahis olan nüfus işlerinde, köy muhltarının da, ma
halle muhtarının da birçok yolsuzlukları önleme du
rumu vardır. Bunun yanında (muhtarların yaptıkları 
diğer önemli işleri burada saymayayım), muhtarla
rın üzerinde binlerce iş vardır. Bunların arasında, 
sulh mahkemelerinde görülecek davalarda kullanılmı
yor ama, vekâlet yapma yetkileri dahi vardır. 

Onun için Sayın İçişleri Komisyonu İBaşkanma 
ve üyelerine istirham ediyorum, lütfetsinler, kanun 
tasarısını bir defaya mahsus olmak .üzere geri alsın
lar, mesele bir daha tetkik edilsin, tekrar «ret» diyor
larsa ona bir diyeceğim yok; ama bu şekilde alelacele 
bu kanun tasarısını geri çevirirsek alltmış bin muhtar 
ve milyonlarca vatandaşa bürokratik bir engeli getir
miş, koymuş oluruz. 

İSaygilar sunarım. <HP sıralarından alkışlar). 

İÖAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 
Komisyon IRaşkanvekili Sayın Nihat Akpak, bu

yurunuz efendim. 

ÎÇÎŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
NİHAT AKPAK ((Sakarya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 1587 sayılı Nüfus Yasasının 57 nci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifine, 
bizim de ilave edeceğimiz noktalar var. 

Komisyonumuzun raporunda gayet açık bir şe
kilde belirtildiği gibi, halen uygulamada nüfus cüz
dan örneği çıkarılması konusu vatandaşı birçok kül
fetten kurtaraçalk ve aynı zamanda nüfus cüzdan 
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örneklerine dayanılarak kamu 'kuran ve kuruluşla- I 
rında yapılacak işlemlerin hatasız olarak yapılması- I 
nı, güvenlik yönünden ortaya çıkması muhtemel sa- I 
kıncaları önleyecek şekilde bir sisteme ve düzene I 
bağlanmıştır. 1587 sayılı Kanuna göre» bir işlem ne
deniyle nüfus cüzdanı örneğine ihtiyaç duyan res
mî daireye, örneği bizzat çıkarıp almak görevi ve- I 
rilmiştir. Bu şekilde hem vatandaşın birtakım ma
kamlara başvurmak suretiyle zaman kaybı ve mas
raf yapmasa önlenmiş, hem ide işlemin doğruluğu 
bizzat resmî dairenin sorumluluğuna verilmiştir. Bu 
uygulamada görülen tıkanıklıkları: gidermek ama
cıyla Başbakanlıkça 8.7.1983 gün ve 16419 sayı ve 
1983/60 numaralı tamim emriyle bütün resmî ku
rum ve kuruluşlara, bunun öngörüldüğü şekilde ör
nek çıkarılması yolunda talimat verildiği gibi, Dev-
let Malzeme Ofisine de, ihtiyaç duyulacak örnek for- I 
mu standart bir şekilde bastırılıp resmî dairelere da
ğıtılma görevi verilmiştir. Yani Anavatan iktidarı, I 
vatandaşımıza söz verdiği... 

BAŞKAN — Sayın sözcü bir dakikanızı istir
ham ediyorum. 

Çok rica ediyorum 'bütün arfcadaşiaomdan. Ko
misyonlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ça
lışır. Anavatan, Halkçı Parti yahut da Milliyetçi 
Demokrasi Partisi yoktur. Komisyon, Meclis adına 
vazife görür. Lütfen efendim, Meclis adına konu
şuyorsunuz; yoksa parti adına, grup adına konuşmu
yorsunuz, lütfediniz. 

IÇÎŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkanı,] 

Bürokrasiyi azaltmak için yaptığımız çalışmayı 
ifade etmek istemiştim, o sözümü geri aldım. Sayın 
Meclise arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözcü. 
Efendim, oyunu kullanmayan sayın üye var mı? 

Yok. 
Oylama işlemi son bulmuştur. 
Kupaları kaldırıp getiriniz, sayım yapılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — Efendim, başka söz isteyen olma

dığına göre, Komisyon raporunu oylarınıza sunaca
ğım. Komisyon raporu kabul edildiği takdirde ka
nun teklifi düşecektir, reddedildiği takdirde, bir de
fa daha üzerinde düşünme imkânı için Komisyona 

- geri verme durumu doğacaktır. 
Komisyon raporunu kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. | 

— 1*0 

Böylelikle kanun teklifi düşmüştür. 

6. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan ve 9 
Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent 
Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/101) (S. Sayısı : 98) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin altıncı sırasında yer 
alan; Ankara Milletvekili îsmail Saruhan ve 9 Ar
kadaşının, 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 19 uncu 'Maddesine Bir Bent 
Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendinin 
Değiştirilmesine Daür Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Rapora 

Komisyon?... Hazır. 
Hükümet?... Hazır. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları

nıza arz ediyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını kabul edenler... R'aporun okun
maması kaJbul edilmiştir. 

Raporun tümü üzerinde söz isteyen?... aYok. 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Kabul' etmeyenler.., Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Ka-
nununun 19 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendinin Değiştirilme

sine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 19 uncu maddelesine aşağıdaki 5 numaralı 
bent eklenmiştir. 

5. Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve 
ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve 
çay ocakları olduğu belirtilen yerler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununun 20 nci maddesinin 3 üncü bendi aşağıdaki 
sekilide değiştirilmiştir. 

3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pav
yon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, 
dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğ-

(1) 98 S.. Sayılı Basma Yazı Tutanağa eklidir. 
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lence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her 
gün için Belediye Meclislerince talkdiır edilecek mik
tardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Y o k . *• 

Bir önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin 2 nci mad
desi ile değiştirilmesi istenilen 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 20 nci maddesinin 3 üncü ben
dine aşağıda belirtilen cümlenin ilave edilmesi sure
tiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

3 üncü bent : Biletle girilmesi zorunlu olmayan 
bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, 
kabare, birahane ve dansing salonları ile video çalıştı
ran, video yoluyla film gösteren kahvehaneler, dol
durulmuş video satımı yapan ve kiralayan video ku
lüpleri gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre ça
lışılan her yıl ve gün için belediye meclislerince tak
dir edilecek miktardır. 

Edip özgenç Metin Üstünel 
içel Adana 

Vecihi Ataklı H. Avni Sağesen 
Şanlıurfa Ordu 

Y. Salih Güngörmez 
Kocaeli 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKtLl Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Hayır efendim, katılmı
yoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ALI TANRIYAR (istanbul) 
(— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere, buyu
run Sayın özgenç. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri ; bugün görüşmekte olduğumuz bu yasa 
teklifiyle ilgili yasanın bir maddesinin değiştirilmesi 
öngörülmektedir. 

Ülkemizde gelişen ekonomik, ticarî ve teknik açı
dan oldukça büyük boyutlara ulaşmış olan bir video 
olayı mevcuttur. Bu konuyla ilgili olarak sanıyorum 
tüm milletvekili arkadaşlarıma, Sinema Sanayii ve 
Film Yapımcıları Derneği tarafından~çeşitli zamanlar
da çeşitli bildiriler gönderilmek suretiyle, bu konuya 
bir açıklık ve kolaylık sağlamak maksadıyla sinema 
sanayiinin bir açıdan korunmasına ilişkin birtakım tek
lifler ve uyarılar gelmiştir. Ben, bugün bu teklifimi, 
Türkiye'de gelişen video sanayiinin ve video olayının, 
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Belediye Gelirleri Yasasında belediyeye gelir artırıcı 
ve gelir temin edici sistemini geliştirmek ve bu arada 
sinema sanayiini de video sanayii karşısında koruyucu 
birtakım durumlar ve faydalı unsurlar yaratabilirim 
düşüncesiyle yaptım. 

Film Yapımcıları Derneği, ilgililere devamlı ola
rak şu konulan ulaştırmıştır : Yapımcının filmi sine
malarda vizyona girdiği an, video kaset korsanları 
tarafından kaçak olarak telesine işlemi ile kasete alın
makta ve bir anda bu kasetten binlerce basılarak yur
dun dört bucağında dağıtımı yapılmaktadır. Film ya
pımcısı daha kendi filminin dağıtımını yapmadan, ka
seti evlerde veya umuma açık yerlerde, kahvehane, bi
rahane gibi yerlerde seyredilmektedir. Demek istedi
ğim şudur ki; ortada açıkça bir dolandırıcılık, hırsız
lık ve gasp olayı vardır. Başkasına ait bir malı bir 
başkası gasp ederek almakta ve ondan para kazan
makta, hak sahibinin zarar etmesine sebep olmakta, 
devlet ise hak sahibinin hakkını koruyamamaktadır. 

Bugün ülkemizde, dünyanın hiçbir yerinde görül
meyen bir olay cereyan etmektedir; kahvehane ve bi
rahane gibi umuma açık yerlerde video kaset filmleri 
seansları yapılmaktadır. Filmci, filmini çekip bir sine
mada gösteriye sunduğu zaman, bu filmden çıkartıl
mış bir video kaset, sinemanın karşısındaki kahveha
nede bir kahve parası karşılığında gösterilmektedir. 
Bir tarafta sinemada ücret karşılığı film gösterilip di
ğer tarafta kahvehanede ücretsiz olarak gösteriye su
nulduğu zaman tabiî ki kahvehane dolup taşmakta, 
sinema salonları ise bomboş kalmaktadır. Anadoluda 
sürekli olarak sinemalar kapanmaktadır. Birçok ilçe
mizde sinema kalmamıştır. Ortada-bir haksız rekabet 
vardır, öyle bir haksız rekabet ki, eser sahibinin malı 
elinden hırsızlık yoluyla alınarak, karşısına rakip ola
rak çıkartılıyor. Ne yazık ki bu duruma ne Devlet, 
ne de hak sahibi ses çıkaramamaktadır. 

Her ne kadar içişleri Bakanlığının, «umuma açık 
yerlerde film gösterilemez» diye bir genelgesi varsa 
da bunlar işlememekte ve işletilememektedir. Çünkü 
aksi halde bir cezaî müeyyide yoktur. 

Filmciler, sinemalarda oynayan filmleri için, yılda 
belediyelere 2 milyar liraya yakın «rüsum» adı altın
da vergi ödemekte, kahvehanelerde oynayan kasetler
den dolayı ise belediyelerin hiçbir yararı olmamakta
dır. 

Devletimiz video yoluyla halkı eğitmek istiyorsa, 
ancalc özel şartlara bağlı salonlarda ve murakabe al
tında buralarda video kaset gösterilebilir. Sinema sana
yii çökmek üzeredir. Çöküş nedeni de, devletin, hak 
sahibinin hakkım koruyamamasıdır. Devletimizin bir 
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an önce bu video olayına eğilmesi zorunludur. Eğer 
Türkiye'de basın denetleniyorsa, sinema denetleniyor
sa, tiyatro denetleniyor ve de vergilendiriliyorsa, video 
olayı da bunun dışında kalmamalıdır. «Kahvelerde bi
ra içiliyor, gençlik zehirleniyor» diyenler, bugün hangi 
kasabanın, hangi mahallenin, hangi kahvesinde, hangi 
filmlerin... 

BAŞKAN — Sayın özgenç, bunun maddeyle il
gisi biraz kayboldu gibi geliyor bana. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Geliyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Zaten vakit de doldu geçti, siz ge
linceye kadar. 

Buyurun. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Bunun önergeyle alakası 
yok Sayın Başkan. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Saygıdeğer millet
vekilleri, bugün Türkiye'de ortalama 5 bin video ka
set kiralayıcısı, 1 milyonun üstünde doldurulmuş ka
set vardır. Bu kasetler, hiçbir kontrol ve denetim gör
meden, üstelik ne Devlete bir kuruş vergi, ne de film 
yapımcısına bir kuruş hak ödemeden kiralanmakta, 
açık ve kapalı yerlerde sinema gibi gösterilmektedir. 
Diyelim ki, 5 bin videocu günde 50 kaset kiralasa, 
bu 250 bin kaset eder. Bir kaset 300 liradan kiralan
dığına göre 250 bin kasetin günlük kirası 75 milyon 
liradır. Bunu 300 ile çarparsak,- yani bir yılı 300 gün 
kabul edersek, ortaya çıkan rakam 22 milyar 500 mil
yon liradır, işte bu paradan Devlet bir kuruş vergi 
almadığı gibi, eğlence vergisi olarak da belediyeler hiç
bir vergi alamamaktadır. Devletin vergi kaybı bir ya
na, sinema sanayiine de bir kuruş hak ödenmemekte
dir. Bu durum karşısında 2464 sayılı Belediye Gelir
leri Yasasının 20 nci maddesinin 3 üncü bendine, «Vi
deo çalıştıran, video yoluyla, film gösteren kahveha
neler, doldurulmuş video satımı yapan ve kiralayan 
video kulüpleri gibi eğlence yerlerinde... 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bağlayınız, za
man çok geçti efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — ...işin mahiyetine 
göre çalışılan her yıl ve gün için belediye meclislerin
ce takdir edilecek miktardır» hükmü eklenirse, video 
kulüp ve gösterileri karşısında hem sinemayı koruya
caktır ve hem de belediyelere ek bir gelir ve imkân 
temin edecektir. 

Bu hususu arz etmek için huzurunuzda bulundum. 
Bu itibarla sözkonusu değişikliğin, vermiş olduğumuz 
önergedeki teklifimize uygun olarak görüşülmesi halin

de, belediyelere büyük bir gelir temin etmiş olacağız. 
Bu konunun mutlaka Komisyon tarafından yeniden 
incelenerek, vermiş olduğumuz teklifin kabul buyurul-
ması memleketimiz için faydalı olacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun 19 uncu maddesinin istisna ve muaflıklar 
bölümüne ilave edilen 5 inci bent gereğince itiraz saf
hasında ve açılmış davalar, bu kanunun yayımı tari
hinde bütün neticeleri ile ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza arz ediyorum : 

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

3. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Ka
nun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/132, 1/313, 3/133; 1/314; 3/366; 1/315, 3/367; 
1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayısı : 
89) (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce tasnifini yaptığı
mız Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
Tasarısının oylama neticesini ifade etmeden önce de
ğerli arkadaşlarımızın bir hususta dikkatini çekeceğim. 

Sayın milletvekillerinin oyları kutsal denecek ka
dar önemlidir. Bu oyları kullanırken arkadaşlarımız 
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lütfen titizlik göstersinler, gereken ilgiyi göstersinler. 
Bu oy kullanmada zaman zaman bazı olumsuz davra
nışlar olmuştur. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
varlığıyla kabili telif olamaz. 

Oylama neticesini arz ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 295 
Kabul : 294 
Ret : 1 

Böylece kanun tasarısı kabul edilmiştir; hayırlı 
ve uğurlu olsun. 

7. — Mehmet Onur Miman Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sa
yısı : 84) 

BAŞKAN — Mehmet Onur Miman. Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başba
kanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Sayın Adalet Bakanı buradalar. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt AH
MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın Başkan, 
müsaade ederssmz biz bu raporu 'Komisyonda bir 
defa daha görüşmek üzere içtüzüğün 89 uncu mad
desine göre geri almak istiyoruz. Zira, Meclis Baş
kanımızın bir yyzısı vardır; bu oylama sırasında salt 
çoğunluğun bulunmadığından bahsedilmektedir. Bu 
nedenle geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon raporu geri al
mayı teklif etmiştir; İçtüzüğün 89 uncu maddesi ge
reğince rapor Komisyona iade edilecektir. 

8. — Hıdır Aslan Hakkındaki ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu (3/9) (S. Sayın : 86) (1) 

BAŞKAN — Sekizinci sırada, Hıdır Aslan Hak
kındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru vardır. 

Komisyon ve Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler^. Ra
porun okunması kabul edilmiştir. 

(1) 86 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Komisyon raporunu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclis'i Başkanlığına 

Anayasayı cebren ilgaya teşebbüs suçundan «anık, 
Selman oğlu, Sultan'dan olma, 1.4.1958 doğumlu, 
Tunceli İli, Hozat İlçesi, Taşıtlıköyü, cilt 031 - 01, 
sayfa 32, kütük sıra No. 16'da nüfusa kayıtlı halen 
İzmir Şirinyer Askerî Cezaevinde tutuklu Hıdır Aslan 
hakkında İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî 
Mahkemesinin 29.7.1981 gün ve 1980/204 Esas ve 
1981/231 Karar sayılı, Türk Ceza Kanununun 146/1 
inci maddesiine göre ölüm cezası ile mahkûmiyetine 
dair hükmü Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 6.10.1982 
gün ve 1982/306 Esas, 1982/614 Karar sayılı ilamı 
ite onanarak kesinleşmiş bulunduğundan, bu işe ait 
dosya, Başbakanlığın 10 Şubat 1983 gün ve 19-301 
04125 sayılı yazılarına ekli olarak Danışma Meclisi 
Başkanlığına sunulmuştur. 

Danışma Meclisi Adalet Komisyonunun konuyu 
sonuca bağlayan 8 Nisan 1983 tarihli ve 68 Karar 
numaralı raporu Danışma Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülemediğinden dosya 19.12.1983 tarihinde Baş
kanlıkça Komisyonumuza havale edilmiş ve Adalet 
Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı toplantıda ince
lenip görüşülmüştür, 

Sanığın Devrimci - Yol örgütü içinde Ankara'da 
San Durak kod ismi ile faaliyet gösterip deşifre olduk
tan "sonra İzmir'e gönderilerek KâTabağİar, Gaziemir, 
Yeşilyurt semtlerini kapsayan bölgenin sorumluluğu
na getirildiği, bu bölgelerde Devrimci - Yol örgütü
nün ideoloji ve stratejisini benimsetip, taban sağlama 
faaliyetleri sonunda örgütün gelişip, bu bölgelerde 
örgütlenmesini sağladığı ve çeşitli örgütsel eylemleri 
planlayıp yaptırdığı ve eylemlere katıldığı, Ankara' 
dan geden ve Yusuf kod ismiyle tanınan Ali Akgün 
ile bir müddet aynı bölgede çalıştıktan sonra Gültepe 
bölgesli Devrimci Yol örgütü sorumlusu Coşkun Üs-
terci'nin yakalanmasından ve Karabağlar bölgesin
de kullandığı Sedat kod isminin çok duyulup kendi
sinin de deşifre olmasından sonra Devrimci Yol Gül
tepe sorumluluğuna getirildiği, İsmail Levent Aksan 
tarafından tnciraltı yurdunda yapılan bir toplantıda 
sanığın Cemal kod ismi ile Gültepe Devrimci Yol bi
rimine tanıtıldığı ve bunlardan sonra Gültepe bölge
sinde bu örgütü sevk ve idare ettiği, bir isyan ha
reketi olarak nitelendirilen Gültepe olaylarının hazır
layıcılarından ve olaylar başladıktan sonra örgütü 
ve isyanı sevk ve idare edip, kumanda edenlerden 
olduğu, çatışmalara katıldığı, polis memurları İsmail 
Yürümet ve Mehmet Erol'un Ali Akgün tarafından 
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çatıdan vurulması sırasında onunla birlikte ve 14'lü 
tabanca olduğu halde bulunduğu, oto gaspına katı
lıp, oto ile kaçtıkları sırada elindeki aynı Mat Sten'le 
(91480 numaralı) Boğaziçi Karakolu önündeki polis 
memuruna, Boğaziçi* Karakoluna, askerî jeep ve po
lis araçlarına seri şekilde .ateş ettiği, açtığı ateşlerin 
bilhassa güvenlik kuvvetlerini hedef alan acımasız 
ve öldürme kastına matup bulunduğu, daha sonra 
Kâmil kod isimli Metin Öz, Osman kod isimi ve 
Cofer Çokvar ismini veren Raşit Koparan'la birlikte 
Yeşildere'de girdikleri deri imalathanesinde yakalan
dığı, ayrıca; 

A) 9 Mayıs 1979 günü ÎGD'lii'erle silahlı çatış
maya girip bir ÎGD'Myi yaraladığı, 

B) 29 Haziran 1979 tarihinde istihbarat temini 
amacıyla ÎGD'Ii Baki D olay'in dövülüp, saat, çak
mak ve üzerindeki fotoğrafın alınması eylemine ka
tıldığı ve eylemi idare ettiği, 

C) 2 Temmuz 1979 tarihinde. Mustafa Akbulut 
ve Bülent Akbulut kardeşlerin dövülüp, silah tehdidi 
ile mobiletlerinin gasp edilmesi eyleminde aslî fail 
olarak yer aldığı, 

D) 3 Eylül 1979 • tarihinde Süleyman Keskin 
isimli ve ÎGD'Ii olduğu sanılan fırın işçisinin gece 
fırında yattığı sıradf. alnına tabanca dayayarak dışarı 
çıkarıp, örgüt mensupları ile birlikte işkence yaptığı 
ve yaptırdığı, bu işçinin ayağındaki yeni ayakkabı
sının karnulaştırıldı diye alınması, sabaha kadar iş
kence yapılması olayına aslî fail ve eylemde bulu
nan kişileri sevk ve idare eden olarak bulunduğu, 

E) 3.9.1979 tarihinde Karabağlar'da çay ocağı 
işleten Osman Yıldırım'ın ayağından tabanca ile ya
ralanması ve 600 lirasının gaspı eyleminde aslî fail 
olarak görev aldığı, 

F) 6.9.1979 tarihinde Çardak Kıraathanesinin 
taranması için Hüseyin Vurucu, İbrahim Öztürk ve 
Kasım Göncü'ye talimat ve silah verdiği Turgut Yıl-
maz'ın yaralandığı bu eylemde azmettiren fail du
rumunda olduğu, 

G) 15 Aralık 1979 tarihinde yapılan Karabağlar 
korsan mitingini düzenlediği, 

H) 22 Aralık 1979 tarihinde AH Akgün'ün po
lisin edinden kurtarılması eyleminde örgütü sevk ve 
idare ettiği, bizzat kahveye, ateş açtığı ve çevre hal
kını bu eyleme katılmaya zorlayıp, Al'i Akgün'ün 
serbest bırakılmasını sağladığı, 

I) Örgüte taban sağlama faaliyetleri arasında 
örgüt mensuplarına silah eğitimi yaptırıp, örgüt si

lahlarını alıp verdiği, bazı militanları saklayıp son
radan başka bölgelere gönderdiği, 

Silahlı halk ayaklanması ile iktidarın ele geçiri
lerek Marksist - Lenıinist bir devlet düzeni kurulma
sını amaçlayan yasa dışı Devrimci Yol örgütünün 
bölge sorumlusu olarak açıklanan eylemleri gerçek
leştirdiği, bu eylemlerin her birinin Türkiye Cum
huriyetinin Anayasasını, tebdil, tağyir ve ilgaya yö
nelik olup, Türk Ceza Kanununun 146/1 inci mad
desinde öngörülen bu suçun cebrî unsurlarını oluş
turduğu, dolayısıyla bu madde gereğince cezalandı
rılmasına ve Türik Ceza Kanununun 59 uncu mad
desinin uygulanmasına gerek görülmediğine dair Ege 
Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Bir Numaralı As
kerî Mahkemesinin oybirliği ile verdiği karar, As
kerî Yargıtay 2 nci Daiiresince de oy çokluğu ile onan
mış ve hükümlü vekili tarafından 6.4.1983 tarihli di
lekçe ile yapılan kararın düzeltilmesi talebi de As^ 
kerî Yargıtay Başsavcılığının 2.5.1983 tarih ve evrak 
No. 1983/1248, tebliğnam© No. 1983/1922 sayılı teb-
liğnamesiyle reddedilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalar karşısında hükümlü Hı-
dır Aslan hakkındaki ölüm cezasının yerine getiril
memesinde kamu adına herhangi bir yarar görül
mediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 87 nci 
ve tçtüzüğün 90 inci maddeleri gereğince hazırlanan 
Hıdır Aslan hakkındaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair ekli kanun tasarısının Genel Kurula 
sunulmasına oy çokluğa ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdıaroğlu 

Antalya 
Üye 

Coşkun Bayram 
Adana 

Muhalifim.; 
Üye 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Üye 
îhsan Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

. Kütahya 
Üye 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Çekimserim. 
Üye 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 
Karara muhalifim. 

Üye 
Sdıahaıttin Tafiıoğlu 

Yozgat 
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BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

Buyurun Sayın Özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ ı(tçel) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli milletvekilleri; konuşmama başla
madan evvel, her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin bütünlüğüne yöneltilmiş her türlü tehli
keli unsurların ortadan kaldırılması ve cezalandırıl
ması inancı içerisinde bir arkadaşınız- olduğumu ifa
de etmek isterim. Ancak, bugün Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin insan hayatının söz (konusu oldu
ğu bir konuda, (insancıl! bir düşünce dle bazı karar
lar verebileceği inancı içerisinde olduğumu (belirte
rek, şu anda size ölüm*cezasının medenî ülkeler ca
miası içerisinde kaibule şayan görülmediğini ve bu 
düşüncenin birçok hukukçular tarafından da destek
lenmiş olduğunu ifade etmek suretiyle aşağıda şu 
anıda s'ize arz ve izalh edeceğim konuşmamdan son
ra söz konusu Komisyon raporunun, Komisyonda 
tekrar, gözden geçirilmesini istirham edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, ölüm cezası çok eski
den beri çeşitli şekillerde tatbik edüegelmiş bir ce
zadır. Tarihte ilk ve en çök kullanılan cezanın ölüm 
cezası olduğunu söylemek belki de mümkündür, 
falkat bilahara 19 uncu yüzyıldan bu yana ölüm ce
zasına karşı (gittikçe kuvvetlenen bir fikir hareketi 
gelişmiştir., Bu cezanın faydasız, haksız, tamiri ka
bil olmayan bir ceza olduğu düşüncesine dayanan 
• fikir akımı, kanun koyucuları da etkilemiş ve birçok 
memlekette ölüm cezası kaldırılmıştır. 

19 uncu yüzyılda Brezilya, Kostarika, Ekvador, 
Hollanda, Portekiz, Venezüella; 20 nci Yüzyılda Ar
jantin, Avusturya, Kolombiya, Danimarka, Finlan
diya, Grönland, İzlanda, Norveç, İsveç, Uruguay, 
İsviçre ölüm cezasını kaldıran ülkeler olmuşlardır. 

İkinci Cihan Harbinden önce ve bu harbin için
de, ölüm cezasının çok uygulanışının doğurduğu şid
detli tepkiler, bazı anayasalarda - Federal Almanya, 
Avusturya ve italya anayasalarında - ölüm cezasının 
konulamayacağı prensibini dahi yerleştirmiştir. 

'Kanunlarında ölüm cezası mevcut olup da bu
nu tatbik etmeyen memleketlerden Belçika ve Lük-
semburg sayılabilir. 

Geri kalmış cemiyetlerde cismanî cezalar; yani 
idam, el kesmek, dayak atmak, taşa tutarak öldür
mek gibi tedbirler korkutucu olmak vasfını haizdir
ler, fakat hiçbir zaman da düırmün işlenmesine mah
sus meyil ve ihtirası kaldıramazlar. Bu tıpkı, başı 
ağrıyan (kimseye aspirin vermek gibidir. Korku 8e- | 
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bebiyle bunlar muvakkaten sinerler; fakat zemin ve 
zamanı müsait buldukları takdirde yine ortaya çı
karlar. Mesele baş ağrısını dindirmek değil, baş ağ
rısını doğuran hastalığı bularak tedavi etmektir. 

İstatistiklerin gözlerimiz önüne serdiği rakamlar
dan çıkarabildiğimiz sonuç şudur: Ölüm cezasının 
kaldırılmasıyla suçlar ne azalmakta ve ne de art
maktadır. Cinayeti, yüzyıllar boyu ölümle cezalan
dırmışlardır; ama Kabil'in nesli hâlâ sürmektedir. 
İdam cezasını baldıran veya artık ona başvurmayan 
33 ülkede cinayetler artmamıştır, bu sonuçlardan kim 
ölüm cezasımn gerçekten yıldırıcı olduğu düşüncesi
ni çıkarabilir? 

tdam cezası, o işlenen suçu ve cinayeti aritmetik 
olarak ödeten başka bir cinayettir. Victor Hugo'nun 
ifade ettiği gibi: «Gemi o kadar dolmuş da bir in
san mı fazla geliyor. Nödamet duyan bir suçluyu 
o kadar ağır mıdır ki cemiyet bu Allah'ın yarattığı 
gemiden fırlatmak, uçurumun karanlığına atmak is
temektedir. Suç vicdan azabıyla ödenir, yoksa balta, 
giyotin yahut yağlı kement ile değil. Kan, kan ile 
temizlenmez, gözyaşı ile temizlenir.» 

ölüm cezası hiçbir hakka istinat etmemektedir. 
Bu husus doğrudan doğruya vatandaş aleyhine ilân 
edilmiş bir harptir. Cezaların şiddeti hiçbir zaman 
suçları önleyemeyeceğinden, ölüm cezası hem fay
dalı değildir ve hem de kanaatimce meşru değildir. 
Meşru görülebilecek tek husus; belki vatana ihanet 
ve millî savunma aleyhine işlenen suçlarda buluna
bilir. 

Cezanın esas amaç ve maksadının İslah, uslan
dırma olması gerektiği açıktır. Bu itibarla, ölüm ce
zası yerinde bir ceza değildir. Netice olarak, ölüm 
cezasında uslandırma, önleme gayesinin bulunmadı
ğı çök açıktır ve keza bu cezanın tasfiye gayesini 
karşıladığı hususunda da şüphe yoktur. Suçlunun 
istihkak derecesine göre cezanın derecelenebilmesi 
ve tamiri ve verdiği yarar ile, kötülüğün telafisinin 
mümkün olması vasıflarının ölüm cezasında mevcut 
olmadığı muhakkaktır. 

Kaldı ki, cemiyet insana hayat vermediğinden, 
ne sebeple olursa olsun onu geri almak hakkına da 
sahip değildir. Suç işlemek yaşama hakikinin ıskatı 
için ıbir sebep teşkil etmez. Adam öldürmenin aslî 
sebebi, ölüm cezasının varlığı veya yokluğu değil, 
fakat fiile tekaddüm eden tazyiklerle, sevk edici 
sosyal münasebetler yahut bir kimseyi ortadan kal
dırmak arzusudur.! 

Ayrıca, ölüm cezasının suçları önlemek bakımın
dan etkisinin olup olmadığı hususunda elde ilmî 
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anlamıyla kesin veriler de yoktur. İnsanlığı ilgilen
diren bir mevzuda, cevabı "bulunmamış bir sual kar
şısında sükûtla iktifa eden veya ıbu sualin mevcudi
yetini şuurlu veya şuursuz olarak saklamaya yelte
nen kimseler, bilhassa ilim adamları ahlaken mesul 
durumdadırlar. Böyle bir durum, trajediler karşısın-, 
da insanlığı duygusuzluğa yönelteceği gibi, kısmen 
de olsa mevcut sualin halli yolundaki çalışmaları 
baltalamıştır. Bu suallerden biri de ceza davalarında 
delillerin, hakikatlerim tespitidir. Dünyanın her ye
rinde olduğu gibi Türkiye'de de delillerin tesptinde 
vukua gelebilecek hatalar, masum kimseleri hapisha
neye gönderebilir. Arzu edilmeyen bu neticeler, ada
let mekanizmasının işleyişinde mevcut olan aksak-
lDklardan ileri gelmektedir. 

Hukukî ve cezaî dava, hâkimin hukuk normla
rına geçmişte cereyan etmiş hâdiselere tatbikinden 
ibarettir. Geçmişteki hâdiseleri mahkeme odasında 
aynen canlandırmak kabil olmadığından, hâkim, bu 
hâdiselerde bir inanca sahip olmakla iktifa eder. 
Hâkim inancına, delillerin tespitimden ve şahitlerin 
dinlenmesinden sonra varır. Şahitlerin ifadesi ekse
riya birbirinin aksidir. Hâkim delil ve şahitlerden 
bazılarını kabul ve bazılarını ret ile hükmüne esas 
olan kanaatine erişir. 

Muhterem milletvekilleri, işte idam cezalarının 
görüşülmekte ve görüşülecek olduğu şu günlerde, şu 
anlatmış olduğum hususlar muvaceesinde ve bu 
bundan sonr\ görüşülecek olan idam cezalarına iliş
kin ve insan hayatının söz konusu olduğu konular
daki komisyon raporlarının bir dafa daha gözden 
geçirilmesi, insan hayatına verilen değerin bir anla
mı ve ifadesi olacaktır. 

Bu itibarla Muhterem Komisyondan bu hususu 
yeniden gözden geçirip değerlendirmeye tabi tutul
masını istirham ediyorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgenç. 
Efendim, iki arkadaş dalha söz istemiştir. Sayın 

Hasan Alıtay, Sayın Enver özcan. Yalnız birisine söz 
verebileceğim. Biliyorsunuz İçtüzüğümüz, şahsı adı
na iki milletvekiline söz hakkı veriyor. 

Sayın Hasan Altay, buyurunuz efendim. 
Sayın Altay, süreniz 10 dakikadır. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; ben Adalet Komisyonunun bir 
üyesi olarak bu karara muhalif kaldım. Muhalif 
kalışımın nedenini sizlere kısaca açıklamak üzere 
huzurunuzdayıim. 

I Değerli arkadaşlarım, çağdaş hukuk sistemini uy-
I gulayan devletlerde idam cezaları istisnaî olarak ka-
I bul edilmiştir, bizim ülkemizde de kabul' edilmiştir, 
I bunu tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Ancak, eli-
I mizdeki ölçü, kıstas, idam mahkûmu kişinin ceza-
I evinde bulunduğu sürece toplum için bir yük teşkil 
I edip etmediği olmak gerekir. Kanımca bizim ince-
I leyeceğimiz husus budur. Şayet mahkûm olan kişi 
I cezaevinde kaldığı sürece birtakım talimatlar veri-
I yor, birtakım zararlı faaliyetlerde bulunuyor, top-
I lum için tehlike teşkil ediyor ve yaptıkları olay her 
I an gündemde kalıyorsa, idamında mutlaka - şu an 
I için, ülkemiz koşullan için - ben fayda olduğu, ge-
I rekli olduğu kanaatindeyim! Bunu bu şekilde açık-
I lıyorum. 

I Değerli arkadaşlarım, bu genel açıklamadan son-
I ra dosyayı göz önüne aldığımızda; dosyada, idama 
I mahkûm edilen kişinin hiçbir şekilde adam öldür-
I mediği ve öldürmeyle sonuçlanan bir olaya katılma-
I dığı görülmektedir. Sadece örgütsel bir faaliyettir. 
I Örgütsel faaliyetler ülkemizin 12 Eylülden önceki 
I otorite boşluğu nedeniyle maalesef, Türk Milletinim 
I asil evlatlarının şu veya bu şekilde, sağda veya sol-
I da, yanıltılarak bazı kişilerce kullanılmasından doğan 

birtakım eylemlerdir. Bu mahkûm şahıs doğrudan 
I kendisi olaya katılmamıştır, adam öldürmemiştir. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Melaike mi 
I onlar? 

HASAN ALTAY (Devamla) — Melaike değil 
I efendim. Yani bu... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Gayet cid
dî bir konu bu. 

HASAN ALATAY (Devamla) — Bu kararı in
faz etmediğiniz takdirde salınsın, eli kolou serbest 

I gezsin, demiyoruz; gerekli tedbirler alınsın, ilaniha-
I ye cezaevinde kalsın. Affedilsin, bunlar salınsın, yine 
I anarşi doğsun da demiyoruz efendim. 
I Olayda, dosya incelendiğinde benim görüşümü 
I kuvvetlemdirebilecek bazı emareler vardır. Askerî 

Yargıtay 2 nci Ceza Dairesi kararı oy çokluğuyla 
I vermiştir. Bu bakımdan da Yüce Meclisin bu ko-
I nuyu dikkate alması, idamda yarar bulunmadığını 
I göz önünde bulundurması gerekmektedir. 
I Değerli arkadaşlarım, hiç kimseye, affedersiniz 

keyif bağışlamak için söylemiyorum, Sayın Komis-
I yon Başkanımız ve Sayın Adalet Bakanımız da dabül 
i olmak üzere bir yılı gerçekten anlayış, sevgi ve say-
I gı içinde Adalet Komisyonu olarak tamamladık. An-
I caik arkadaşlarım, önümüzde gelecek Nevşehir İl Baş-

1(66 — 
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kanının ölümü olayında, bizzat olaya faiil olarak ka
tılan şahsın yine Komisyonumuzda bir veya iki ki
şinin şu veya bu şekildeki, değişik tutumu nedeniyle 
idama şeklinde sonuçlaradırıldığı görülecektir. Hiçbir 
şekilde sağ, sol ayrımı yapmadan olayları bizzat ya
şandığı şekilde değerlendirerek Yüce Meclisin en 
iyi, en dürüst kararı vereceğine inanıyorum. 

'Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (HP 
şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Efendim, Komisyon raporunu oylarınıza arz edi

yorum... 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, ar

kadaşımız Adalet Komisyonu üyesi olarak karara 
muhalif kaldığı gerekçesiyle konuştu; izninizle ıbir 
dakika konuşmak istiyorum, bir dakikayı geçirme
mek üzere. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, komisyon raporuna 
muhalif kaldığı gerekçesiyle söz alınmaz. Komisyon 
raporuna muhalif kalınması söz alma hakkını do
ğurur. O hak doğmuştur kendilerine, onu kullandı
lar. Yoksa... 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Ama bir dakika 
izin istiyorum. 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 'bu benim 
şahsî görüşüm ve benim kararım değil, İçtüzüğün 
gerekçesi Ibu. İki arkadaşa söz verebiliyoruz. Eğer 
gruplar adına olsaydı gruplara da ayrıca söz 'verile
cekti. Ama gruplar istemeydi, şahıslar adına ancak 
iki arkadaşa söz verebiliyoruz. 

Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Hıdır Aslan Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 

Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
'MADDE 1. — Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 

6.10.1982 gün ve 1982/306 Esas, 1982/614 Karar sa
yılı ilamı ile kesinleşen İzmir Sıkıyönetim Komutan
lığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesinin 29.7.1981 gün 
ve 1980/204 Esji's, 19811/231 Karar sayılı hükmü ile 
Türk Ceza Kanununun 146/1 inci maddesi uyarın
ca ölüm cezasına mahkûm edilmiş (bulunan Tunceli 
tli, Hozat İlçesi, Taşıttı Köyü, cilt 031 - 01, sayfa 32, 
küllük sıra No. 16*da nüfusa kayıtlı Selma oğlu, Sul
tandan olma 1.4.1958 doğumlu Hıdır Aslan hak
kındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN -f- Madde üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın özcan. 
Sayın özcan, süreniz beş dakikadır efendim. , 
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ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; bir süreden beri gündemimizde Ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine dair maddeler yer 
almaya başlamıştı ve bu maddeler görüşülmeye baş
landığında, ilk karar maddesinde düşüncelerimi çök 
kısa olarak özetlemeye kendi kendime söz vermiş
tim. 

Bugün de gündemimizin 7, '8, 12 ve 13 üncü sı
ralarında böyle kararlar var. Bu kişilerin kim olduk
larını özellikle öğrenmemek istedim. Kim oldukla
rını bilmiyorum, bilmemeye özen gösterdim. Ne yap
tıklarını da özellikle bilmemeye özen 'gösterdim. Ben 
sadece burada kişisel görüşümü ve düşüncemi çok 
kısa olarak açıklamak istiyorum. 'Bunun hukukî açı
dan çeşitli görüşler serdederek irdelenmesi yapıla
bilir, zamanı gelir yapılır, yapılacaktır. Bu kararlar, 
ölüm kararları -dikkat ederseniz ceza demiyorum, 
çünkü ölüm kararıdır, ceza değildir - Türk Ceza Ka
nununun ilgili maddeleri gereğince yüce hâkimlerimiz-
ce verilmiştir. Bu onların (görevidir, buna karşı hiç 
kimsenin Söyleyeceği bir şey yoktur. Hatta bilmiyo
rum buıgün Yüce Meclis üyelerinin oyları ne derece 
bunun sonucunu değiştirir onu da bilemiyorum. An
cak şunu ben burada yüksek sesle kendi kendime 
ifade etmek istiyorum : Ben vermediğim bir şeyi ala
mam. Ben hemcinsimin hayatını vermedim, almaya 
hakkım yok, olmayacak da. 

Saygılar sunarım. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özcan. 

'M. TURAN BAYEZStT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Komisyondan mı? 

İM. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — Ko
misyondan veya Hükümetten, hangisi cevap verir
se. 

IBAŞKAN — Komisyondan. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Askerî Yargıtay 'görevli dairesi kararı ekseriyetle al
mıştır. Bittabii bu raporlarda karara iştirak etmeyen 
sayın üyelerin dayandıkları esbabı mucibeler açıklan
mıştır. Bir idam cezasının yerine getirilmesine karar 
verilmesi vicdanî sorumluluğu gerektiren bir konu 
olduğu için 'bunun müstenidatını gözden geçiren İç
tüzükte buna temas eden bir madde olmadığından 
bir teamül yaratılarak; muhalif kalan, çoğunluk oyu
na iştirak etmeyen üyelerin mütalaalarını acaba öğ
renmemiz7 mümkün mü? Bu, kararımızda etki yapa
cak bir faktördür. Şeklî bir muhalefet de önemli 
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değildir; ama esastan bir muhalefetin muhakkak ki, 
bir tane de varsa, değerlendirmesini yapmak sayın 
üyelerin hakkıdır. 

<BA§K!A'N — Sayın Bayezit bu hir temennidir, 
Komisyon bu temenniyi duymuştur ve zabıtlara da 
geçmiştir. 

(M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Karar vereceğiz efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müsaadenizle; Ko
misyon raporuna muhalif olanlar gerekirse muha
lefetlerine dair ıbir şerhte bulunurlar. Bulunmamış-
larsa, «ille bir şerhte bulunun» diye kendilerine ikaz 
edilemez. 

M. TURİAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 
«Askerî Yargıtayın» dedim, «Komisyonun» deme
dim. Askerî Yargıtayın görevli dairesinde karara 
muhalif kalan üyeler var, karar oy çokluğuyla alın
mıştır. Bunu Komisyon için demiyorum; Komisyon 
kararı çoğunlukla almıştır, geçerlidir. Askerî Yargı -
taydaki kararın, çoğunluk kararına uymayan hâki
min veya hâkimlerin müstenidatı nedir, şekilden mi
dir esastan mıdır? Bu, raporda açıklanmamış. Eğer 
(Hükümet veya Komisyon bunu açıklarsa oyumuzu 
kullanmadan Önce bu bize ışık tutacaktır. Onu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, bizim üzerinde müzakere ettiğimiz Ko

misyon raporudur. Komisyon raporunu muhtarca 
hazırlar, kendi bildiği gib'i hazırlar; içtüzüğe ve Ana
yasaya uygunsa bu rapor tabii ki müzakere edilir. 
S'ayın ıBayezit'in ifade ettiği hususlar Komisyon ta
rafından şimdi burada duyulmuştur, zabıtlara da 
geçmiştir. 

(M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan o ayrı bir konu, ona cevap verirler 
veya vermezler, vicdanen bir karara varılacaktır, bir 
görev ifa edeceğiz burada; çok samimiyetle sordu
ğum 'bir sualdir, öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon cevap vermek is
tiyor musunuz? 

A D A L E T K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü M U S T A 
F A UĞUR ENER '(Kütahya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; sayın milletvekili arkadaşımızın 
sorduğu suale şöyle cevap veriyorum : Türk bağım
sız adalet rnercilerinden ölüm kararı kesinleşince, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gelir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde Adalet Komisyonu bu kararı 
inceler, inceleme sonunda, o kararın içinde maddî 
hata olsa dahi, o komisyona o kararı tekrar mah-
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kemeye iade etmek gibi bir yetki de verilmemiştir. 
IBu sebeple karar; «kamu yararına mıdır değil 

midir olduğu» üzerinde tartışılır. Yasalar gereği Ko
misyonumuz /bu usul üzere karar almıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müsaade 
eder misiniz? Lütfedip de içtüzüğün 90 inci mad
desini okursanız sorunun cevabı orada gayet açık
tır. 

«Adalet Komisyonu, bu yazıyı inceleyerek ceza
nın yerine getirilmesinin onaylanması veya onay
lanmaması yönünde bir kanun metni hazırlar» di
yor. Yoksa kendilerine gelen raporda, «Falan şunu 
demiş, falan bunu demiş, şu kabul, etmiş, bu kabul 
etmemiş» diye ıbir hususu belirtemezler. Sadece • ka
bul edilip edilmemesi yönünde bir rapor hazırlanır 
ve bu rapor da o şekilde hazırlanmış ve gelmiştir. 
Daha önce eski meclislerde, gelen raporlar da bu 
tarzda işlem 'görmüştür. Onun için; Anayasaya, iç
tüzüğe ve usulüne uygun bir muamele yapılmak
tadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, maksadımı izah edemedim, özür di
lerim. 

BAŞKAN — Efendim?.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Arkadaşım mak
sadını izah edemediğini söylüyor ve özür diliyor 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
iMaddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ündü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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9. — İsmet Yoğurtçu'nun özel Affına Dair Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(11534, 3/462) (S. Sayısı : 105) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 9 uncu maddesine geçi
yoruz. 

Gündemin 9 uncu maddesinde yer alan, «İsmet 
Yoğurtçu'nun özel Affına Dair Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşülmesi
ne başlıyoruz. 

Bu rapor, 105 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Komisyonun bu raporu ret raporudur. 
Bu nedenle raporun okunmasını oylarınıza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Okunmamasınr kabul 
edenler... Raporun okunması kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzun 28.5.1984 tarih ve 23 Karar 
No. lu raporu ile sonuçlandırdığı «tsmet Yoğurtçu' 
nun özel Affına Dair Kanun» Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 5,6.1984 tarihli 74 üncü birleşiminde gö
rüşülmüş ve aynen kabul edilmiştir. 

Kanun, Anayasamızın 89 uncu maddesi gereğince 
yayımlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının 7.6.1984 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 1141 -03660 sayılı tezkeresiyle Sa
yın Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 89 uncu 
maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere 
kanunu geri göndermiş ve gerekçeli geri gönderme tez
keresi de Genel Kurulumuzun 19.6.1984 tarihli 80 inci 
birleşiminde okunmuştur. 

Komisyonumuz, söz konusu kanunu, geri gönde
rilme gerekçeleri ışığında 27.6.1984 tarihli 30 uncu 
birleşiminde bir kez daha görüşmüş ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar ver
miştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 
Muhalifim 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 
Üye 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Muhalifim 
Üye 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

Muhalifim 

Bu Rapor Sözcüsü 
Üye 

özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 
Muhalifim 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Üye 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

(1) 105 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Efendim, bu raporda bir özellik var. 
Bu raporda Komisyon Başkanı Ali Dizdaroğlu muha
liftir. 

Komisyonun bu rapordaki sözcüsü Saym özgür 
Barutçu'dur. Lütfen komisyon sırasındaki yerini alsın 
efendim. 

Hükümet yerini zaten almıştır. * 
Rapor üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Komisyonun redde dair olan raporunu oylarınıza 

arz edeceğim, kabul edildiği takdirde, kanun düşecek
tir, kabul edilmediği takdirde komisyona iade edile
cektir. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece kanun düşmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi gündemdeki diğer 
maddelerde açık oylamalara geçilmek mecburiyeti 
vardır ve çalışma süremiz de dolmak üzeredir. Bu ba
kımdan burada müzakerelere son vermek durumun
dayız.? 

Çalışma süremiz dolmak üzere olduğundan, sözlü 
sorularla kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için 4 Ekim J984 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.42 

— 16? — 
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III — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
m 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nıın, milletvekilleri için yasama ve denetim faaliyet
leriyle ilgili kitap bastırılmasına ilişkin sorusu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Kara-
duman'in yazılı cevabı (71147) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlığınız tarafın- . 

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ve rica ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Bir parlamenterin görevi Meclisimizde; gerek ya
sama •bakımından yasa teklifi, yasa teklifleri hakkında 
grubunun veya kişisel fikrini kürsüden söylemesi ya
hut ta denetleme görevi olarak gündem dışı konuşma
lar ile sözlü ve yazılı soru önergesi verip icabında 
Sözlü sorular nedeniyle de yine kişisel yanıtlarını kür
süden arz etmekten ibarettir. 

Bu şekilde görevler nedeniyle faaliyet vermiş 
olan parlamenterlerin devreler sonunda bir hatıra ol
ması için, bir belge ancak ve ancak Meclis tutanak
ları olabilmektedir ki, bunları elde etmek hem güç 
hem de masraflı olabilmektedir. 

1. Acaba her parlamenter için (Meclis içi yasa
ma ve denetlemeleri nedeniyle) kendi faaliyetleri olan 
gayret bölümü konuşma, yazılı ve sözlü soru öner
ge ve sözlü soru yanıt konuşmalarını içeren (ve ta
rih - birleşim - oturum kronolojisine de uygun) ki
tapçıkları Meclis basımevimde örneğin lOOO'er adet 
(maliyet bedeli üzerinden parasını da o parlamenter
den almak koşulu ile) bastırıp parlamenterlere ver
meyi uygun bulur musunuz? 

2, Bu suretle Meclis Matbaasının tatil ayların
da atıl kalmamasını sağlamış olmayı yararlı bulur 
musunuz? 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 'Milletvekili • f 

Başkanlığımıza yönelttiğiniz 16.7.1984 tarihli ya
zılı soru önergenizle; parlamenterlerin, yasama ve de
netim faaliyetleriyle Genel Kuruldaki konuşmalarını 
içeren bir kitapçığın Meclis Matbaasında bastırılıp 
milletvekillerine verilmesini ve böylece de Meclis Mat
baasının tatil aylarında atıl bırakılmamasını uygun ve 
yararlı bulup bulmadığımız sorulmaktadır. 

1. Başkanlığımızın denetiminde devamlı yayın
lanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 

soru önergenizde istenen tüm hususları kapsamakta 
ve bu dergi sayın milletvekillerine muntazaman da
ğıtılmaktadır. Ayrıca, milletvekillerinin yasama faali
yetlerini gösteren Gündem, Gelen Kâğıtlar ve Ko
misyonlar Bülteni gibi Başkanlığımızın diğer yayın
ları da Tutanak Dergisine eklenmektedir. 

Görüldüğü gibi soru önergenizde bahse konu hu
sus bu yoldan karşılanmaktadır. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası tatil 
aylarında da, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanak 
dergileri, komisyonlar bülteni, kanunlar dergisi gibi 
yayınları ve komisyon raporlarını basmaktadır. Bun
lara ilaveten, yeni yazıya çevirisi yapılmakta olan, 
yaklaşık 50 ciltlik ve henüz 6 ncı cildi tamamlanan 
İkinci Meşrutiyet '(Meclisi Mebusan ve Mecllisi Ayan) 
Zabıt Ceridesinin basımı işine de özellikle tatil ayla
rında hız verilmektedir. 

Örneğin, geçtiğimiz yasama yılı tatil aylarında 75 
adet KİT raporunun basılıp bu yasama yılının başın
da milletvekillerine dağıtılabilmeSi için Matbaa sü
rekli ve yoğun bir çalışma yapmış, bu nedenle de 
personeline yıllık izinleri bölünerek ve gecikmeli kul
landırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, imar planı olmayan belediyelere ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm 
yazılı cevabı (7/154) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafmdan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili! 
Soru 1. — Mevcut 1 710 belediye olan yerleşim 

yerlerinden (il, ilçe, kasaba) kaç adedinin şehir imar 
planları yoktur? (İller itibariyle bildirilmesi) 

Soru 2. — Şehir imar planlarının sürüncemede 
kalması nedenleri üzerinde bir araştırma yapmayı uy
gun bulur musunuz? 

Soru 3. — Varılacak sonuca göre imar plan ya
pım işlemlerindeki tavsatmaları önleyici düzenleme 
yapmayı uygun bulur musunuz? 

— 17Ö — 



T. B. M. M, B: 7 3 . 10 . 1984 0 : 1 

Tüm bu darboğazlara rağmen bugüne kadar alınan 
önlemlerle (örneğin Danışma ve Denetleme Kurulları 
oluşturulması gibi) imar planı yapım işlemlerindeki 
gecikmeler belli oranda bertaraf edilmiş ve gerek 
tiler Bankasındaki ve gerekse Bakanlığımızdaki işlem
lere sürat kazandırılmıştır. 

Soru 4. — Şu anda sürüncemede kalmış şehir 
imar planları var mı? Var ise önlem alimayı uygun 
teutur musunuz? , 

Soru 5. — Erzurum Mi ilçelerinden halen yapıl
makta olan ilçe ve kasaba imar planları hızlandınla-
maz mı? 

Soru 6. — Hatta Erzurum nazım imar plan ça
lışmalarının hızlandırılmasını tetninen Bakanlıkça ilgi 
ve teknik personel katkısı yapmayı uygun bulur mu
sunuz? 

Türkiye (Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 3.9.1984 gün ve Kanunlar ve Kararlar 

Dai. iBşk.lığı 7/154 - 1653/05904 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalfoantoğlu' 

nun Bakanlığımıza yönelttiği «İmar planı olmayan 
belediyelere ilişkin, ilgi yazı eki yazılı soru önergesi 
incelendi. 

Büidinği üzere Ülkemizde imar planı yaptırma gö-' 
rev ve yetkisi Kanunlarla belediyelere verilmiş bu
lunmaktadır. Bazı Büyük Şehir Belediyeleri bünye
lerinde planlama büroları kurmak suretiyle veya malî 
gücü olanlar bizzat ihale etmek suretiyle kent imar 
planlarını elde etmektedir, Bunların dışında kalan 
esas büyük bölümü oluşturan belediyelerin imar plan-' 
lan ise kendi meclislerinin verdiği yetkiye dayanarak 
İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce ya emaneten 
ya da ihale edilmek suretiyle elde edilmektedir. 

iBu cümleden olarak Ülkemizdeki toplam 1.703 
adet belediyemizin 1.652 adedinin Bakanlığımızca 
onaylı imar planı mevcuttur. Geride kalain 51 bele
diyeden 35 adedinin imar planlan ihale edilmiş ve 
yapım aşamasındadır. 6 belediyemizin imar planı 
çalışmaları ise henüz etüt safhasında olup tamam
landıktan sonra ihale yapılabilecektir. İmar planı bu
lunmayan belediye sayısı ise lO'dur. Bu açıklamalar 
ile ilıgili liste yazı ekinde sunulmaktadır, 

Ülkemizde şehir imar planlarının elde edilmesi ge
nellikle uzun zaman almaktadır. Bu büyük ölçüde 
planlama olgusunun yapısından kaynaklanmaktadır. 

Planlama sürecinin birinci ve en önemli aşaması 
olan halihazır harita alımı bu gün kullanılan teknik-' 
ler ile çok uzun zamanda yapılabilmektedir. Sürecin 
ikinci aşaması olan tasarım aşaması ise; gerek plan
lamaya girdi olacak bilıgi ve belgelerin diğer kamu 
kuruluşlarından temini ve gerekse plan kararlarım et
kileyecek olan yatırımcı kuruluşların o kentle ilgili 
yatırım programlarınıını ve görüşlerinin İller Ban
kasınca derlenmesi ve bundan sonra ihale edilebilmesi 
gibi nedenlerle, ancak belli bir sürede gerçekleştiri-
lebilmektedir. 

Ayrıca henüz üzerinde çalışmalar devam eden 
yeni İmar Kanunu |le imar planlama sürecine yeni 
boyutlar ve işlerlik kaazndırıknış olacaktır. 

Erzurum ili, ilçe ve kasabalarının tamamının (Un
cular Belediyesi dışında) onanlı imar planları mev
cuttur. Uncular Belediyesi imar planı ise İller Ban
kası Genel Müdürlüğünce ihale edilmiş olup yapım 
aşamasındadır, 

Erzurum Merkez Belediyesine ak Nazım İmar Planı 
çalışmaları ise Bakanlığımız Nazım Plan Bürosu 
tarafından 1 /25.000 ölçekte tamamlanmış ve 
28.12.1981 tarihinde onanmış bulunmaktadır. 

Ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 
revizyonu ve ilave alanlarının uygulama planlarının 
yaptırılması gerekmektedir. Bunu temin için ya Er
zurum Belediyesi bünyesinde bir planlama bürosu ku
rulması ya da planların Belediyesince ihaleye çıkarıl
ması konusu, Erzurum Belediye Başkanı ile yapılan 
şifahî görüşmelerde kendisine tavsiye edilmiş olup, 
bu konuda verilecek karar Erzurum Belediye Mec
lisine ait bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bakan 

İMAR PLANI YAPILMAKTA OLAN 
BELEDİYELER 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7, 
8, 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14, 
15. 

HAVUTLU 
SAĞKAYA 
ATLielSAR 
ÇAYIRMAN 
•ÇAĞA 
KALKAN 
AKSU 
ÇALKAYA 
SAHÎLKENT 
YENMSAR 
KÜÇÜK1KÖY 
KÜÇÜKJKOMLA 
PAZARlKÖY 
KUTLÖBEY 
AKÇAKİRAZ 

— ADANA 
— ADANA 
— AFYON 
— ANKARA 
— ANKARA 
—• ANTALYA 
— ANTALYA 
— ANTALYA 
— ANTALYA 
— AYDIN 
— BALIKESİR 
— BURSA 
— ÇANAKKALE 
— DENİZLİ 
— ELAZIĞ 
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16. YURTBASI 
17. UNCULAR 
18. YEŞÎLBÜK 
19. MEZÎTLİ 
20. CELALİYE 
21. «DEĞİRİMİENKÖY 
22. SELİMPAŞA 
23. GÜMÜLDÜR 
24. YENİŞAKRAN 
25. BAĞBAŞI 
26. HASANKAYA 
27. KEMERDBRE 
28. YAĞIMURLUOLUK 
29. PELİTYATAK 
30. (TERKÎRAZ 
31. ILICA 
32. YAZICIK 
33. GÖLKÖY 
34. UZUNLU 
35. ÇATALAĞZI 

ELAZIĞ 
ERZURUM 
GÜMÜŞHANE 
ÎÇEL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İZMİR 
İZMİR 
KONYA 
MARDİN • 
MUĞLA 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
'SAMSUN 
TOKAT 
TRABZON 
YOZGAT 
ZONGULDAK 

İMAR PLANI ETÜT SAFHASINDA OLAN 
BELEDİYELER 

1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6, 

IBAŞAĞAÇ 
LKARACAILYAS 
ÖZDERE 
UZUNÇİHTLİK 
DURİSALLI 
BAYDARCI 

— AFYON 
— ÎÇEL 
— İZMİR 
— KOCAELİ 
— MANİSA 
— TOKAT 

İMAR PLANI HENÜZ ELE ALINMAMIŞ OLAN 
BELEDİYELER 

1, 
2. 
3, 
4. 
5. 
6, 
7, 
8. 
9. 

10, 

DÜZİÇİ 
IBAHÇILI 
BEY 
DÜMıROK 
GÜMÜŞKONAK 
IKARAÖZÜ 
OİKMETİYE 
SEYİTÖMıER 
KOCAÖZÜ 
(BORLU 

(Adana) 
(Ankara) 
(IBurdür) 
(Eskişehir) 
(Eskişehir) 
(Kayseri) 
(Kocaeli) 
(Kütahya) 
(Malatya) 
(Manisa) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bankaların ve sanayicilerin bir kmm kârları ile 
ücretliler merkez fonu kurulmasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/156) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. — Sanayicilerin ve bankaların kârlarının 
bir kısmı ile ktndi çalışanlarına (işçi ve memurları
na) konut, ilkokul, kreş yapması zorunluluğu ge
tirmeyi uygun bulur musunuz? 

Soru 2, — Sanayici ve bankaların kârlarının bir 
kısmı ile bir «Ücretliler merkez fonu» kurmak su
retiyle bu fon ile özel banka ve şirketlere ait hisse 
senetlerinin satın alınması ve dolayısıyla ücretlilerin 
giderek bu özel şirket 'ile bankaların ortağı olmasını 
uygun bulur musunuz? (ÎYAK, MEYAK) oluşumuna 
olanak için. 

TC 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/2749 

3.10.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 13.9.1984 tarih ve 18/106-
334/05984 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından yöneltilen yazılı soru önergesine Sayın 
Başbakanımız adına Bakanlığımca verilen cevap 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Soru önergesinin Cevabıdır 

fi1. Sanayicilerin ve bankaların kârlarının bir 
kısmı 'ile kendi çalışanlarına konut, ilkokul, kreş yap
maları prensip olarak olumlu karşılanması gereken 
bir düşünce tarzıdır^ 

Ancak, son yıllarda uygulanan' ekonomik prog
ram çerçevesinde sanayicilerin öz kaynak/yabancı 
kaynak dengesini öz kaynaklar lehinde değişmeleri 
zorunluluğu ve bunun banka sistemine yansıması, 
konut, ilkokul ve kreş yapımının zorunlu tutulması 

— İM' — 
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yolundaki bir uygulamanın başarısına imkân tanı
mayacaktır. Ayrıca, sanayici firmaların ve bankala
rın, düzenli bir kâr dağıtım şahsına kavuşmaları, 
memleketimizin kalkınmasında önemli bir rol oyna
ması beklenen sermaye piyasasının gelişmesi için 
şarttır. 

2. Sanayici ve bankaların, kârlarının 'bir kısmı 
ile «Ücretliler Merkez Fonu» kurmak suretiyle bu fon 
ile özel banka ve şirketlere ait hisse senetlerinin sa
tın alınması ve dolayısıyla ücretlilerin giderek bu özel 
şirket ile bankaların ortağı olması uygulamada işle
mesi mümkün olmayan bir yöntemdir. 

Ücretlilerin özel şirket ve bankaların ortağı ol
ması bu kuruluşların sermayelerini halka açması ile 
mümkün olabilir. 

Memleketimizde sanayiye sağlıklı kaynak temini 
için şirketlerin halka açılması şarttır. 

Şirketlerin halka açılması için, sermaye piyasası 
kurum ve araçlarının geliştirilmesi ve enflasyon ora
nının düşürülmesi gerekmektedir. 

Bu yoldaki gayretlere devam edilmektedir. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait fabrikaların 
yurt dışında çalışan veya kesin dönüş yapan işçileri
mize satılmasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Vural Arıkan'ın yazılı cevabı (7/159) 

Türkiye Büyük Mille* Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbanıtoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru l1. — KİT kuruluşlarına ait fabrikaların, 
Avrupa ve diğer dış ülkelerdeki işçilerimize veya bu 
işçilerden kesin dönüş yapacak olanlara satışını veya 
devrini uygun bulur musunuz? 

Soru 2. — Satış uygun görülüyorsa bu konuda 
Hükümetçe bir girişimde bulunur musunuz? 

Soru 3. — Ayrıca, işverenlerden ve bankalardan 
senelik 'bilanço kârlarından belli bir oranda kesile
cek paralarla bir fon gelirini işçi sendikalarına pay
laştırarak satılacak veya devredilecek fabrikaları sen
dikalara ve dolayısıyla sigortalı ve sendika üyesi 
işçilere maletmeyi faydalı bulur musunuz? 

TC 
Maliye ve Gümrük 2.10.1984 

Bakanlığı 
Sayı : 4-1/5023 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türikiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M M. Başkanlığının (Genel Sekreterlik) 
3.9.1984 tarihli, 7/159-16*9/05948 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
taarfından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması önerilen, Kamu İktisadî Teşebbüs
lerine ait fabrikaların yun dışında çalışan veya ke
sin dönüş yapan işçilerimize satılması hakkındaki so
ru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim 
Vural Arıkan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait fabrikaların yurt 
dışında çalışan veya kesin dönüş yapan işçilerimize 
satılması hakkındaki yazılı soru önergesi cevabıdır 

Soru 1. K. 1. T. kuruluşlarına ait fabrikaların, 
Avrupa ve diğer dış ülkelerdeki işçilerimize veya bu 
işçilerden kesin dönüş yapacak olanlara satışını veya 
devrini uygun bulur musunuz 

Cevap 1. Devlet tekellerinin belli bir program 
dahilinde özel sektöre devredilmesi veya özel sektöre 
açılması, Hükümetimiz programında yer almıştır. 
Böyle olmakla beraber, bu yönde bir icraata geçilir
ken çok yönlü bir çalışmanın yapılması gerekmekte
dir. Bu da elbette bir zamanlama meselesidir. Ancak 
böyle bir devir veya ortaklık uygulamasında, sadece 
yurt dışında çalışanların veya kesin dönüş yapanların 
değil de, öngörülen şartlara uygunluğu halinde talep 
s:.hibi tüm vatandaş ortak olmalıdır. Ictisna getiril
mesi eşitlik ilkelerini zedeleyebilir. 

Soru 2. Satış uygun görülüyorsa, bu konuda 
Hükümetçe bir girişimde bulunur musunuz? 

Ceva.p 2. Söz konusu husus, yukarıda da be
lirtildiği üzere, zaten Hükümet programında yer almış 
bulunduğundan, Bakanlığımız olarak ayrıca bir giri
şimde bulunmaya gerek yoktur. 

Soru 3. Ayrıca, işverenlerden ve bankalardan 
senelik bilanço kârlarından belli bir oranda kesilecek 
paralarla bir fon gelirini işçi sendikalarına paylaştıra
rak satılacak veya devredilecek fabrikaları sendika-
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lara ve dolayısıyla sigortalı ve sendika üyesi işçilere 
maletmeyi faydalı bulur musunuz? 

Cevap 3. Bu maddedeki devirle ilgili öneride 
yine yapılacak bir çalışmanın sonucuna göre karar 
verilebilecek bir husustur. Bu konudaki çalışmalar 
çok yönlü olacağı için, elbette yapılacak böyle bir 
çalışmada bu tür öneriler de dikkate alınacaktır. 

Arz ederim. 
Vural Adıkan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
5. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

emekli, dul ve yetim aylıklarının ödenme sistemine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/163) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafın
dan cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. • 

Durmuş Fikri Sağlar 
içel Milletvekili 

1. Ülkedeki tüm emekli, dul ve yetim aylıkları
nın ödeme sistemi nedir? 

2. T. C. Ziraat Bankasına bu ödeme sisteminde 
ne görevler düşmektedir 

3. Emeklilerin çektiği sıkıntı engizisyon işkence
lerinden de ötedir. Onları banka önlerinden kurtarıcı 
ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

4. T. C. Ziraat Bankası ne zaman asıl görevi 
olan tarım sektörünü güçlendirici ve banka olma hü
viyetini kazanacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3 . 10. 1984 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/2748 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T. B. M. M. K. K. Dairesi Bşk. lığının 7/163 
sayılı ve 3.9.1984 tarihli yazısı. 

tçel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar'ın yazılı soru 
önergesine Bakanlığımca verilen cevap ilişikte sunul
maktadır. 

Arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın Soru 
önergesi Cevabıdır 

Bilindiği üzere, halen mevcut uygulamaya göre, 
T.C. Emekli Sandığından aylık alan emekli dul ve 

yetimlerin aylılkarı, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim 
aylarının birinci günü, 65 yaş nedeniyle aylik alanla
rın aylıkları, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları
nın birinci günü, Sosyal Sigortalar Kurumundan emek
li olan sigortalıların aylıkları Şubat, Mayıs, Ağustos, 
Kasım aylarının birinci günü ödenmektedir. 

T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kuru
mundan aylık alanların sayısı 2 191 354 kişi olup bu 
kişilerin ödemeleri kurumlarınca T.C. Ziraat Bankası 
ve İş Bankası şubelerine vadelerinden önce gönderilen 
çekler karşılığında yapılmaktadır. 

Sistem içinde T. İş Bankasının yeri çok kısıtlı olup 
Emekli Sandığı ödemeleri için Ankara - İstanbul ve 
İzmir belediye hudutları içindeki şubeleri görev yap
maktadır. 

T.C. Ziraat Bankası ülke çapındaki 850 şubesiyle 
ödemeleri gerçekleştirmektedir. 

Belirtilen dönemlerde Emekli Sandığınca ödenen 
emekli dul yetim aylıkları 60 milyar TL.'sı, 65 yaş ay
lıkları 5 milyar TL.'sı, Sosyal Sigortalar Kurumu öde
meleri ise 65 milyar TL'sı civarında bulunmaktadır. 

Üç aylıkların ödendiği dönemlerde kamu kesimin
de çalışan işçi ve memur aylıkları ile bu miktar 100 -
120 milyar TL.'sına ulaşmaktadır. 

Banka sistemi içinde, aylık maaş ve ücret ödeme
leriyle birlikte emekli aylıklarının da aybaşlarında bir 
iki gün içinde yapılmasının sorumluluğunun birtakım 
sorunlara neden olmasının doğal olduğunun kabul edil
mesi gerekmektedir. 

Bununla beraber, sorunları ve şikâyetleri asgariye 
indirmek amacıyla,; 

Emekli dul ve yetimlerin aylıklarını ödemekle yü
kümlü banka şubelerince, ödeme tarihlerinde erken 
mesaiye başlanılmak ve işlerin çok yoğun olduğu şu
belerde özel vezneler açılmak veya banka dışında 
yerler kiralanmak suretiyle hizmetin süratle ve sıkı
şıklığa meydan verilmeden yürütülmesine çalışılmak
tadır. 

Diğer taraftan Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili 
ödemelerde 1.11.1984 tarihinden itibaren izmir - İstan
bul • Ankara ve Zonguldak illeri dışındaki tüm öde
melerde çekle ödeme yönteminden vazgeçilerek emek
liler adına banka şubelerinde açılan cari hesaplardan 
ödeme yapılması uygulamasına geçilecektir. 

Ayrıca anılan kurum ödemelerinde sıkıntı olduğu 
belirlenen yörelerden 22'sinde Vakıflar Bankası şube
leri de 1.11.1984 tarihinden itibaren sisteme dahil edi
lerek sorunların azaltılmasına çalışılmaktadır. 
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Bu arada T.C. Emekli Sandığı Kanununda gerekli 
değişiklik yapılmak suretiyle, işçi emeklileri de dahil 
olmak üzere tüm emekli aylıklarının aylık olarak öden
mesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

Mevcut ödeme ve hesap sistemi çerçevesinde Hazi
nenin merkez ve taşra ödemeleri Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile 
yapılmaktadır. Sermayesinin tamamı Hazineye ait olan 
T.C. Ziraat Bankası tüm teşkilatı ile kamu ödemele
rinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte 
görev üstlenmektedir. 

Başta Hazine olmak üzere T.C. Emekli Sandığı ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu emekli ödemeleri için ge
rekli olan nakdî ödeme tarihinden önce T!fc. Ziraat 
Bankası nezdinde hazır bulunmakta ve emekli ödeme
leri için banka kaynaklarına başvurulmamaktadır. Bu 
nedenle, emekli ödemelerinin T.C. Ziraat Bankası şu
beleri aracılığıyla yapılması bankanın tarımsal kredi 
verme ve tarım sektörünü destekleme temel fonksi
yonu üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
vakıfların denetlenmesine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm yazılı cevabı (7/165) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Vakıflar Kanunu, Vakıflar Genel Müdür

lüğü tarafından vakıfların denetlenmesine imkân ver
diğine göre, 1984 yılı içinde bugüne kadar denetlen
miş herhangi bir vakıf var mı? 

Soru 2. Var ise ne gibi sonuç alınmıştır? 
Soru 3. 1984 yılı sonunda ülkemizde mevcut 

bütün vakıfları denetleme yaptırmayı uygun ve yarar
lı bulur musunuz? 

T .C . 
Devlet Bakanlığı 3 . 10 . 1984 
Sayı : 503-4827 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta

rafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve Sayın Başbakan tarafından cevaplandırıl
ması istenilen yazılı soruya hazırladığım cevap ilişik
tedir; 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Sorularım Sayın Başbakan Adına Cevaplandırıyo
rum, 

Sayın Nalbantoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1984 yılında denetlemeye tabi tutulan vakıf adedini 
sormaktadır. 

1. 15 Eylül 1984 tarihine kadar, Antalya, Bur
dur, İsparta, B'itlis, Siirt, Van, Balıkesir, Diyarbakır, 
Bingöl, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Ma
latya, Kahramanmaraş, İzmir, Konya, Manisa, Sam
sun, Amasya, Çorum, Sivas, Tokat, Yozgat, Trab
zon, Artvin, Rize ve Urf a illerinde; 

a) 903 sayılı Kanun Hükümlerine göre kurul
muş bulunan 207 adet yeni vakıfların, 

b) Mütevellileri tarafından yönetilen 150 adet 
mülhak vakfın ve, 

c) Cemaatleri tarafından seçilen kişi veya yöne
tim kurulları tarafından yönetilen 10 adet cemaat ve 
esnafa mahsus (Azınlık) vakfın, 

Teftiş ve denetimleri yapılmıştır. 

Geriye kalan, Adana, İçel, Ankara, Bolu, Çankı
rı, Kastamonu, Zonguldak, Aydın, Denizli, Muğla,-
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Edirne, Kırkla
re l i Tekirdağ, Hatay, İstanbul, Kayseri, Nevşehir, 
Niğde, Kütahya, Afyon, Eskişehir, Uşak ve Bilecik 
illerinde; . 

a) 903 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan 
576 adet yeni-vakıflar ile, 

b) Mütevellileri tarafından yönetilen 111 adet 
mülhak vakfın ve, 

c) Cemaatleri tarafından seçilen kişi veya yöne
tim kurulları tarafından yönetilen 175 adet cemaat 
ve esnafa mahsus (Azınlık) vakıfların, 

Teftiş ve denetimleri için Vakıflar Genel Müdür
lüğü müfettişleri görevlendirilmiş olup, mezkûr va
kıfların, teftişleri 31 Kasım 1984 tarihine kadar biti
rilecektir. 

2. Yukarıda arz edildiği üzere, 15 Eylül 1984 ta
rihine kadar teftiş ve denetimleri yapılmış bulunan; 

a) 903 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş 
bulunan 207 adet yeni vakıfların, 

b) Mütevellileri tarafından yönetilen 150 adet 
mülhak vakfın ve, 

c) Cemaatleri tarafından seçilen kişi veya yöne
tim kurulları tarafından yönetilen 10 adet cemaat ve 
esnafa mahsus vakıfların, 

Teftiş raporları sonuçları, Vakıflar Genel Müdür
lüğünde halen değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 
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Bu tetkiklerden sonra ilgili vakıf yöneticilerine 
tenkidi mucip görülen konularda gerekli düzeltmele
rin yapılması hususunda talimat verilecek, suç görü
len hususlarda da gerekli kanunî işlemler yapılacak
tır. 

3. 1984 yılı sonunda Türkiye'de mevcut; 
a) Türk Kanunu Medenisinin 73 ve müteakip 

maddelerini değiştiren 903 sayılı Kanun hükümlerine 
göre kurulmuş bulunan 783 adet yeni vakıfların, 

b) Mütevellileri tarafından yönetilen 261 adet 
mülhak vakfın ve, 

c) Cemaatleri tarafından seçilen kişi veya yöne
tim kurulları tarafından yönetilen 185 adet cemaat ve 
esnafa mahsus (Azınlık Vakıfları) vakıflarının denet
lenmesi yararlı ve uygun olup, bu sürede teftiş ve 
denetimleri yapılmış ve tamamlanmış olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum - Oltu İlçesi Tuzla Köyü, Kaya Tuz
lasının özel sektörce isletilmesine ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın yazılı ce
vabı (7/183) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 4 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum- Milletvekili 

Erzurum ilinin Oltu İlçesinde Tuzla Kaya Tuzla
sının 25 yıldan beri kapalı olması nedeniyle; bu tuz 
yöre hayvanlarının tuz gereksinmesi bakımından ya
rarlı olduğundan; hemşerilerimin isteği üzerine sena
tör seçildiğim 1973 yılından beri bu tuzlanın işletme
ye açılması için uğraştığım halde olumlu bir sonuç 
alamadım. 

Gerçi bu yasama döneminde de bu konuda verdi
ğim bir önergeye aldığım yanıtta da olumsuzluk ko
kusu almış bulundum. 

Şimdi de bazı hemşerilerim Devlet çalıştırmaya-
cafcsa tuzlaların Tekel dışı bırakılarak özel sektör ta
rafından işletilmesine olanak sağlansın demektedir. 
Bu takdirde bu tuzlayı işletebilecek talipler de var
dır. 

Soru 1. — Memleketimizde kibrit, şarap, bira gi
bi Tekel konusu maddeler Tekel dışı bırakıldığına ve 
Hükümet ekonomik politikası olarak da «tekeller kal
dırılacaktır» dendiğine göre,.tuz konusu da Tekel dı
şı bırakılamaz mı? 
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Soru 2. — Bu bir mevzuat meselesidir denip iş 
uzayacaksa Oltu Tuzla Köyü Kaya Tuzlası için bir 
deneme olmak üzere kiralama veya rödovans şeklin
de bir özel işletme koşulu uygulanamaz mı? 

T. C. 
Maliye -ve Gümrük Bakanlığı - 2.10.1984 

Sayı : 4-1/5024 

ıKonu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilUgi : Türkiye ıBüyiîk Millet Meclisi Başkanlığının 

(Genel Sekreterlik) 3.9.Ü984 tarihli, 7/1834 769/06597 
sayılı /azıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından, Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı ola
rak cevaplandırılması önerilen, Erzurum/Oltu Kaya 
Tuzlasına ilişkin soru önergesi cevabı ilişikte sunul
muştur, 

Bilgilerine arz ederim, 
Vural Arıkân 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Erzurum/Oltu Kaya Tuzlası Hakkındaki Yazılı So

ru önergesi Cevabıdır. 
Soru 1. Memleketimizde kibrit, şarap, bira gibi 

tekel konusu maddeler tekel dışı bırakıldığına ve 
Hükümet ekonomik politikası olarak da «Tekeller 
kaldırılacaktır.» dendiğine göre, tuz konusu da tekel 
dışı bırakılamaz mı? 

Cevap 1. Bilindiği üzere, tuz üretimi Devlet 
Tekelinde olup, satışı serbesttir. Tuz, ıgerek çıkarılışı, 
gerek muhtevasından gelen özeliği itibariyle, tekel 
dışı bırakılan kilbrît, bira, şaraba nazaran farklılık 
arzeifcm'ektedir. 

Ayrıca, şu (hususu bilhassa belirtmek gerekirki, 
tuzda işin zor olan tarafını Devlet üslenmiştir. İnce 
tuz üretimini ve paızarlama'sını ise herhangi bir tahdit 
u'ylguilamadan tamamen özel sektöre açmış bulunmak
tadır. -Beli bir denge kurmak bakımından Tekel in
ce tuz üretimi ve (pazarlamasını kısmen yapmakta
dır. 

Bu nedenlerle, sadece üretime yönelik olan Tuz 
Tekelinin kaldırılıp kaldırılmaması hususunu sosyal 
ve ekonomik yönden iyice tetkik ettikten sonra kara
ra bağlanması gerekmektedir. Halihazırda, ülkemizde 
ham tuz en ucuz bir mal niteliğinde olup, ortalama 
bir yıllık stok bulunmaktadır. Dolayısiyle, ham tu
zun ne üretiminde, ne de fiyatında kamu kesimini ra
hatsız edici bir sorun yoktur. 
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Soru 2. Bu bir mevzuat meselesidir denip, iş 
uzayacafesa, Oltu Tuzla Köyü 'Kaya Tuzlası için biz 
deneme olmak üzere kiralama veya rodovans şek
linde bir özel işletme koşulu uygulanamaz mı? 

Cevap 2. 3078 sayılı Tuz Kanununun 1 inci mad
desine göre; 

«Türkiye'de her ne suretle olursa olsun, tuız üre
timi Devlet Tekeli altındadır. Tekel İdaresince hiç 
işletilmemiş veya işletilmesinden vazgeçilen tuzlaların 
gerçek veya tüzelkişiler tarafından yabancı memle
ketlere tuz ihraç edilmek şartı ile, işletilmelerine izin 
vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

(Bu: suretle işletilmelerine izin verilecek tuzlaların 
açılma suret ve ışartölan ile hesap ve muamelelerinin 
kontrol usulü ve verilen işletme iznimin hangi hailler
de geri alınabileceği de, «Devlet Tekeli Dışında İş
lenilecek Tuzlalar Hakkında Tüzük'de» belirtilmiştir. 

Aynı Tüzüğün 2 nci maddesinde (bir istisna ge
tirilmiştir. Kimyasal maddeler üretiminde ilk madde 
olarak kendi ihtiyaçlarında kullanılmak, satışı yapıl
mamak kaydıyla, hiç işletilmemiş veya işletilmesin
den Tekel İdaresince vazgeçilmiş tuzlaların da Dev
let Tekeli dışında işletilmesine Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla izlin verildbilmefctedir. 

Bu nedenle, mevcut mevzuat muvacehesinde, içe 
dönük olarak özel sektöre tuzla işletmeciliği izninin 
verilmesi mümkün değildir. Şayet, söz konusu tuzla
nın işletmeciliği ihracat kaydiyle isteniyor ise, yuka
rıda belirtilen Yasaya dayalı 'olarak çıkarılan «Devlet 
Tekeli Dışında İşletilecek Tuzlalar. (Hakkında Tü
zükle» göre yapılacak müracaat üzerine konu Bakan
lar Kurulunun (takdirine sunulabilir, 

(Arz ederim., 

Vural* Arıkân 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bankalardan kredi aldıktan sonra iflas eden ve
ya konkordato ilan eden firmalara ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan ile Sana
yi ve Ticaret (Bakanı Hüseyin Cahit AraVut yazılı 
cevapları (71187) 
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Türkîye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
(Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret ile Ma

liye ve Gümrük Bakamnca yazılı olarak yanıtlanma
sına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Gezdiğim yerlerde, izlenimlerime ve emin kimse

lerden ve halita kanunî mercilerden öğrendiğime gö
re; Türkiyemizde basiretsiz banka müdürlerinin bazı 
firmalara açtıktan ve verdikleri kredilerden sonra,v 

firmalar Meli iflas etmişler veya konkordato ilan et
mişlerdir. 

'Bankerler onlara para yatıran vatandaşların pa
ralarını dolandırdıkları gibi firmalar da bu suretle 
bankaları ve dolayısıyla onların mudilerini dolandır
ması şeklini, basiretsiz ya da amaçlı banka müdür
leri sebebiyle sürdürmektedirler. 

Bu şekildeki (bankalar ne yazıktır ki daha ziyade 
Devlet bankaları ve onun müdürleri .olmaktadır. Bu 
basiretsiz ya da amaçlı kredi açan bankalardan veya 
banka müdürlerinden zarar gören bir yanda Devlet 
ise, diğer yanda sesini duyaramayan Devlet bankası 
memurlarıdır. Ve haıttta bu firmalara karşı kanunlar 
işletilmez veya işlemez hale gelmiştir. Milletin (ban
kalarının) parası topluma yararlı yerlerde kullanıla
cağı yerde bazı firmaların yararına haksız olarak kul
lanılır olmuştur. Yöre banka idareleri veya mahke
meler ise bu iflas veya konkordato işlemlerini seri 
şekilde çözümleyecekleri yerde sürüncemede bırak
mayı yeğlemektedirler. 

Hükümetlerimiz ise bu işlere seri çözüm getir
mek için herhangi bir kanun yapmamak suretiyle san
ki firmaların bu şekilde korunmasına rıza gösterir 
duruma düşmüş bulunmaktadır. Bu durum ise kamu 
vicdanını yaralamaktadır, 

IBu nedenle: 
Soru 1. Merde konkordato ilan etmiş firmaların 

iller itibariyle sayıları ve isimleri nelerdir? 
Soru 2. Bu firmaların iflas veya konkordato ko

nusu olan işlemi ve konkordato konusu olan meblağ 
toplamı nedir? 

Soru 3. IBu firmalar illerdeki hangi Devlet ban
kalarından, ne miktar kredi aldıkları nedeniyle kon
kordato durumuna girmişlerdir? 

Soru 4. ,:Bu iflas ya da konkordato işlemlerinin 
1984 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle safhaları nedir? 
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T. C. 
Maliye ve Gümrük 'Bakanlığı 18.9.1984 

Araştırma, Geliştirme, Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 40041/13112 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi (Başkanlığına 

<İ%i : 3 Eylül 1984 tarih ve 7/İ187 - 1781/06676 
sayılı yazınız. 

ligi yazınız ekinde gönderilen «Bankalardan kredi 
alldiktan sonra iflas eden veya konkordato ilân eden 
firmalara ilişkin yazılı soru önergesinin» Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının yanı sıra ilgisi nedeniyle Başba
kanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve T. C. 
Merkez Bankası tarafından cevaplandırılmasının uy
gun olacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Vural Arıkân 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 27.9.1984 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 23-01 /ıMM-289 

Konu : 'Soru önergesi Hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 3.9.1984 tarih ve 7/187/17811/06676 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalban!toğlu'num Ban

kalardan kredi aldıktan ısonra iflas eden veya kon
kordato ilan eden firmalara ilişkin yazılı soru öner
geleriyle ilgili cevabımız ilişikte arz edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. Cahit AraÜ 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Sorula
rına Cevaplarımız 

Soru 1. İllerde konkordato ilan etmiş firmala
rın iller itibariyle sayıları ve isimleri nelerdir? 

Soru 2. Bu firmaların iflas veya konkordato ko
nusu olan işlemi ve konkordato konusu olan meb
lağ toplamı nedir? 

Soru 3. Bu firmaların illerdeki hangi devlet ban
kalarından, ne miktar kredi aldıkları nedeniyle kon
kordato durumuna girmişlerdir? 

I » m 
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| Soru 4. Bu iflas ya da konkordato işlemleri
nin 1984 yılı Ağusltos ayı sonu itibariyle safhaları 
nedir? 

Cevaplarımız ; 
Bilindiği üzere bankalar 70 sayılı K.H.K. ile ye

niden disipline edilmiştir. 
| Anılan K.H.K. nin 1 inci maddesinde aynen «bu 

kanun hükmünde kararnamenin amacı tasarrufları 
korumak ve ekonomik kalkınmanın gereklerine göre 
kullanılmalarını sağlamak üzere bankaların kuru
luşunu, yönetimini, çalışma esaslarına, devir, birleş
me ve tasfiyeleri ile 'denetimlerini düzenlemektir» de
nilmiş ve gene aynı KJHJK.'nin 93 ündü maddesinde 

I de «bu kanun hükmünde kararnamenin uygulama 
J esasları Maliye Bakanlığınca çıkartılarak tebliğlerle 

düzenlenir» hükmü getirilmiştir.-
I Bu itibarla çeşitli mevzuatta bankalarla ilgili 

olarak bakanlığımıza verilen görev ve hizmetler sı
nırlıdır. 

Bankalar bir anonim ortaklık şeklinde kuruldu
ğu için, Türk Ticaret Kanununun öngördüğü mera
sim yönünden her anonim -şirket için ısöz konusu olan 
ilgi ve irtibatımız bankalar için de bahis konusu-

I dur. 
Sanayi ve Ticaret bakanlığının teşkilât ve görev-

I leri hakkında 185 sayılı Kanun hükmünde kararna-
I menin 12 nci maddesinin (j) fıkrasında (iç ticaret 
I genel müdürlüğünün görevleri arasında) «banka ve 

kredi ticaret (iç ticaret genel müdürlüğünün görevle
ri arasında) «banka ve kredi, ticaret ve sanayi odala
rı, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve bunların 
birliği ile ilgili mevzuatın bakanlığa verdiği görevle
ri yapmak» hükmü vazeldilmiştir. Buna göre banka 

I ve kredi konusundaki anamevzuat önceki satırlarda 
da ifade edildiği üzere 70 sayılı Kanun hükmünde 
kararname olup, iş bu temel yasal düzenleme ile ba
kanlığımız, bankalara, 

— Kuruluş izni verilmesi, 
•— Bankacılık işlemleri ve mevduat kabulüne baş-

I lama izni verilmesi, 
— Sulbe açma izni verilmesi, 

gibi sınırlı konularda mütalaa mercii durumundadır. 
Sorularınıza tam sıhhatli cevap arz edebilmek 

için geniş bir araştırma yapılması gerekmektedir. 
Bu itibarla, Adalet bakanlığı ve Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığı ile bütün bankalardan 'toplana
cak bilgiler muhassalasının takdim edileceğini bilgi-

| lerinize arz ederim. 
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Cumhuriyet Üniversitesi 1976,1977,1978,1979,1980, 1981 ve 1982 Malt Yıllan Kesinhesap Kanunu Tasarı
sına Verilen Oylann Sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçfi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral • 
Ahmet Kemal Aydar 
Suruni Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 

Üye sayısı : < 
Oy verenler ' : Ü 
Kabul edenler : \ 
Reddedenler : 
Çekimser : 
Geçersiz oylar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelik : 

«Jö 
295 
294 

ıı 
— 
— • 

04 
1 

(Kabul edenler) 

Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahdnkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Neyzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamü Kazokoğlu 
Kâzım öksay 
Fuat Öztekıin 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçorâ 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 

Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 
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GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GÎRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karsh 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kararan Karaman 
Hamut Melek 
M, Murat Sökımenoğjlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Musltafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçenıtürk 
Mdhmet Kocabaş 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rtöşltü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
B.. Doğanoan Akyürek 
Mucip Ataklı 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ölmıer Necati Cengiz 
Halil Orhan Ergüder 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Rafkaıslıgil 
Doğan Kasaroğlu 

R. Ercümenıt Komıkman 
Turgut özal 
İbrahim Özdemir 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkıhç 
Vural Arıkan 
Durcan Emirbayer 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz Önen 
Özdemir Pehlivanıoğlu 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçırikaya 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihac Harmancı 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin Özdilek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Ahmet İlhami Kösem 
Fahri Şahin' 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
Gürbüz Şakranh 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mdhmet Necat Bidem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
fehmet Umur Akarca 

Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşıan Işın 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
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ŞANLIURFA 

Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRİDAÖ 

Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
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TOKAT 

Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Cemal Özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 

Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
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TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğîu 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
îsa Vardal 

(Reddeden) 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
ismet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Necdet Calp 
Nerlirnan Elgin 
Alpaslan Pehlivanlı 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BtNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Kâmran inan 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artuko&lu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Aflpftamo-
çin (B.) 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Ayhan Uysal1 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Zeki Yavuzftünk (B.) 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Ğemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş (B.) 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

İSPARTA 
Fatma. Mihriban Erden 

İÇEL 
Ali ihsan Elgin 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yaşar Albayrak 
M. Vehbi Dinçerler (B.) 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray (B.) 
Ömer Ferruh llter 
Alitan Kavak 
leyla Yenday Köseoğlu 
Feridun Şakır Öğünç 
Tülay Öney 
Kemal Özer 
Ali Tannyar <B) 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
İsmet Kaya Erdem (B.) 

Fikret Ertan 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 

KARS 
İlhan Aküzüm 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Cengiz Tuncer 

KIRŞEHİR 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Ziya Ercan 
Kemal Or 
Saffet Sert 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
İsmail Özîdağlar (İB.) 
Mekin Sarıoğlu 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 
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MUĞLA 
îdris Gürpınar 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 

Yılmaz Altuğ 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Mehmet IMüikıerrem Taşçı-
oğlu (B.) 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 

Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKÎRDAÖ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 

Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 

Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Luüfull'ah Kayalar ıflt. A) 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy <B.) 
Fövzi Fıralt 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık üyelik) 

BİNGÖL : 1 

)>&<( 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
7 NCt BİRLEŞİM 

3 . 10 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİIM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK, 1#LER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

5. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgU'in, 
Balıkesir ili içme ve kullanma suyu ihtiyacına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/130) 

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

7. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkıîıç'ın, Tür
kiye Elektrik Kurumunun abonelerine karşı tutumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/133) 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Çanver'in, bele
diye teşkilatı olmayan" köylerde ispirtolu içki satış
larının yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/134) 

9. — Adana MiUetvekitt Cüneyt Çanver'in, pasa
port almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 

10. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alman kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

11. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldıran'ın, 
ayçiçeği ürünü taban fiyatının artırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/137) 

il 2. — Erzurum Milletvekili Hilmi' Nalbantoğlu'nun, 
Doğu Anadolu Bölgesine verilen yatırım teşvik bel
gelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/138) 

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

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Çanver'in, 
17.8.1984 tarihli gazetelerde yeralan demokrasi ile 
ilgili beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

15. — İstanbul MiflleiCvteldli Salbit iBatumlu'nun, 
Şanlıurfa Tünelinin yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) J 

16. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, gübreye yapılan son zamma ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) 



17. — tstaribul Milletvekili Saibİt BaltumJu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

18. — İstanbul Milletvekili Salbit Baitumlulnun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

19. — Manlbuil MiletVeHdli Salbit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

20. — İstanbul Miletveklil'i SaMt Batumlu'nun, 
bir bankanın genel müdürünün yapmış olduğu dü
ğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/148) 

'21. — tembul M'iletvekili Salbit Batumlu'nun, 
İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/149) 

22. — Aldana M illeti vekti Cüneyt Canyer%ı, Ka
pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/156) 

23. — İçel MüleltlveÖcfMi Durmuş Fikri Sağlaar'ın, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

24. — Hatay M'idiIetvekMi Ab'dunrahman Demir-
taş'ın, müstehcen yayınlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/158) 

25. — Kırklareli Milfetvekiİi Erol Ağagil'in, ülke-
-mizi ziyaret eden bir Prens onuruna verilen yemeğe 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

26. — Malalttya İMiUetvekîl'i Ayhan Fırat'ın, (gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

27. — îıstanlbui MMetvekili Salbit Batuımlu'ûiun, 
Hükümetin izlediği dış politikaya ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/161) 

28. — Kars Mffiötvekiil'i Halis Soylu'nun, Kars Et 
Kombinasına Miskin Tanım, Onman ve Köy İşleri 
'Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/162) , 

29. — Üstaribul Milletvekilli Günseli özteya'nın, 
«Dünya gençlliik yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
lişkiln Başbakandan «sözlü soru önergesi (6/163) 

30. — Kırklareli Mftleöveklili Erol Ağagil'in, Fis-
kob'irlffik Genel Müdürlüğüne yapılan atlamaya ilişlkin 

" Başbakanldan sözlü sıoru önergesi (6/164) 
31. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, işkolu 

ve işyeri düzeyinde toplu sözleşme yapma yetkisi 
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verilen sendikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (1/501) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
1,9.1984) 

2. — Antalya Milletvekili AH Dizdaroğlu'nun Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi : 25.6.1984) 

X 3. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 
1,978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/132; 1/313, 3/133; 1/314; 3/366; 1/315, 3/367; 
1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayısı : 
89) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

4. — Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanu
nunun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları (2/78) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1587 
sayılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/122) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 

. 6.7.1984) 
6. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan ve 9 

Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent 
Eklenmesine ve 20 noi Maddesinin 3 üncü Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/101) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

7. — Mehmet Onur Miman Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi Ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sayısı : 
84) (Dağıtma tarihi : 10.7.1984) 

8. — Hıdır Aslan Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmes'ine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/9) (S. Sayısı : 86) (Da
ğıtma tarihi : 10.7,1984) 

9. — İsmet- Yoğurtçu'nun özel Affına Dair Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum-



hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Oöoderme Tezkieresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/534, 3/462) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
11.7.1984) 

X 10, — Fırat Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Mail Yılları Kesirihesap Ka
nun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/343, 
3/142, 1/344, 3/143; 1/345, 3/420; 1/346, 3/421; 1/347, 
3/422; 1/348, 3/423; 1/349, 3/144) (S, Sayısı : 102) 
(Dağıtma tarihi -13.7.1984) 

X 114 — Kayseri (Erciyes) Üniversitesinin 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Mali Yılları Kesinhesap Kanun 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirim

lerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke* 
releri ve Sayıştay Kkanisyonu Raporu (1/367, 3/344;; 
1/368, 3/345; 1/369, 3/346; 1/370, 3/158) (S. Sayua ; 
103) (Dağıtma îarihi: 13.7,1984) 

12, — Muzaffer Öztürk ve Sedat YıİmaZsoy Ha& 
larındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getiritaesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (3/487) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi ; 
1.9.1984) 

13. — llyas Has Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye« 
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/499) (Ş. Sayısı : 116) 
(Dağıtma tarihi: 4.9.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterin 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 89 

Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 
1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/132; 1/313, 3/133; 1/314, 3/3«6; 1/315, 3/367; 1/316, 

3/368; 1/317, 3/369; 1/318> 3/134) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 3.4. 1980 
Sayı : 101 -540 \G /03651 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 27.3.1980 
tarihinde kararlaştırılan «Cumhuriyet Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasana» ve gerek
çesi ile bağlı cetveller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1976 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101, 104, 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1976 Bütçe yılı Cumhu
riyet Üniversitesi kehinhesap Kanun tasarısı Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye Kanunları ile belli edilen sü
reden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

1. ÖDENEK DURUMU : 

1976 yılı bütçesi ile bütçe yılı başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (207 159 400) liralık ödenek ve
rilmiştir. Bu tutardan 1976 yılı bütçe Kanununda öngörülen % 2 kesintiler tutan (4 133 188) lira düşülmüş 
bütçe Kanununun çeşitli maddeleriyle Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılan (200 000) liranın eklenmesiyle 
genel ödenek toplamı (203 226 212) liraya yükseltilmiştir. 

2. GİDER DURUMU : 

1976 Malî yılı içinde (Mahsup devresi dahil) yılın genel harcaması (143 709 900) liraya yükselmiştir. 

3. YOK EDİLECEK ÖDENEK : 

1976 malî yılı ödenek toplamı (203 226 212) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen (143 709900ı) 
liranın düşülmesi suretiyle (59 516 312) liralık ödenek yok edilmiştir. 
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4. GELİR DURUMU : 

1976 malî yılı bütçesi (B) işaretli cetvelinde yazılı olduğu gibi (211 000) lirası normal kaynaklardan 
(206 948 4CC) lirası da özel kaynaklardan olmak üzere (207 159 400) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Bu 
tahmine karşılık normal kaynaklardan (82 116) lira, özel kaynaklardan (133 C04 943) lira tahsil edilerek yı
lın tahsiller toplamı (133 087 0'59) liradır. 

Tahmine göre gerçekleşme normal gelirlerde % 38,9, özel gelirlerde % 60'dır. 

5. GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI : 

(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1976 malî yılı genel tahsilleri toplamı (133 087 059) liradır. 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı da (143 709 900) liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (10 622 841) liralık açık üni

versite imkânları ile karşılanmıştır. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1976 malî yılı kesinhesap Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

T.C. 
Sayıştay 30 Haziran 1983 

Sayı : 87988/2131 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Üniversitesinin 1976 Bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim, 

Sayıştay Başkanı 
H, Cahit Eren 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, bir nüshası Sayıştay'a gönderilmiş 
bulunan Cumhuriyet Üniversitesinin 1976 bütçe yılı kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan sayman 
hesabıyla karşılaştırılmıştır. 

2. Yok edilecek ödenek genel toplamı Sayıştayca59 506 312 lira olarak saptandığı halde, kesinhesapta 
bu miktar 10 000 lira fazlasıyla gösterilmiştir. 

Nedenleri bağlı gider cetvelinde açıklanan fark, Kesinhesap Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesini etkile
diğinden, anılan maddede yazılı miktarın Sayıştay tespitine göre düzeltilmesi uygun olacaktır. 

3. Dairesi kesinhesabında kayıtlı gelir tahsilatı, Sayıştay tespitine nazaran 653 456 lira fazla bulun
muştur. 

Nedenleri bu bildirime bağlı gelir cetvelinde açıklanan fark, Kesinhesap Kanunu Tasarısının 2 ve 3 üncü 
maddelerini etkilediğinden, anılan maddelerde yazılı miktarların Sayıştay tespitine göre düzeltilmesi gerek
mektedir. 

4. Kesinhesabın düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş ilâma dayalı bir borç bulunmadığı gerekçesiyle, 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak, Sayıştay ilâmlarının infaz derece
sini gösterir cetvelin kesinhesaba bağlanmadığı anlaşılmıştır. 

Kesinleşmiş ilâma dayalı bir borç bulunmaması, söz konusu cetvelin kesinhesaba bağlanmamasına ge
rekçe teşkil edemeyeceğinden anılan cetvelin kesinhesaba bağlanarak, ilâma dayalı bir borç bulunmadığının 
bu cetvel üzerinde açıklanması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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5. Yukarıdaki maddelerde ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar gözönünde bulundurulmak su ret i yi.; 
kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 12.5.1983 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 
(Bulunamadı) 

7 nci Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2 nci Daire Başkanı 
Halil Kırcalı 

Üye 
İlham Gövsa 

Üye 
M. Kemal Er sun 

Üye 
Yasar Aydın 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
özcan Soygun 

Üye 
Turhan Kartal 

Üye 
Hayri Kaya Urgan 

Üye 
Yasar Özbek 

Üye 

3. Daire Başkanı 
Osman Cebi 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Sakarçan 

6. Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

Üye 
M. Hulusi Koç 
(Bulunamadı) 

Üye 
Behiç Erdem 

Üye 
A. ilhan Oğuz 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

(Görevli) 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
Ömer Faruk Çulhacı 

Savcı Vekili 
Mehmet Aydoğdu Hikmet Erdoğdı 

(Görevli) 

4. Daire Başkam 
Servet Koksal 

(Görevli) 

5. Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1. Daire Başkanı 
Semiha Denizdövcn 

Üye 
Sena Aral 

(Bulunamadı) 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmiloğla 

Görevli 
Üye 

Oktay Gökderiiz 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit öztunalı 

(Görevli) 

Üye 
Er tan Dalgıç 

Üye 
Emin Utas 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 

ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 19.12.1980 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-708/07642 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.12.1980 tarihinde karar
laştırılan «Cumhuriyet Üniversitesinin 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ile bağlı 
cetveller ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1977 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebei Umumiye Kanununun 101, 104, 118 inci maddesine göre hazırlanan 1977 Bütçe yılı Cum
huriyet Üniversitesi Kesinhesap Kanunu tasarısı Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunları ile belli edi
len süreden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

1. ÖDENEK DURUMU : 

1977 yılı Bütçesi ile bütçe yılı başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (144 351 900,—) liralık öde
nek verilmiştir. Bu tutardan Bütçe Kanununda öngörülen \% 6 kesintiler tutarı (8 661 114.—) lira düşül
müş. ' ' . - " • • 

Bütçe Kanununun çeşitli maddelerinde Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan (10 967 291,—) liranın 
eklenmesiyle genel ödenek toplamı '(146 658 077,—) lira yükseltilmiştir. 

2. GİDER DURUMU : 

1977 Malî yılı içinde (Mahsup devresi dahil) yılın genel harcaması (138 310 852,—) liraya yükselmiştir. 

3. YOK EDİLECEK ÖDENEK : 

1977 Malî yılı ödenek toplamı (146 658 077,—) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen 
(138 310 852,—) liranın düşmesiyle (8 347 225,—) liralık ödenek yok edilmiştir. 

4. GELİR DURUMU : 

1977 Malî yılı bütçesi '(B) işaretli cetvelde yazılı olduğu gibi {220 000,—) lirası normal kaynaklardan 
(144 131 900,—) lirası da özel" kaynaklardan olmak üzere (144 35i 900,—) liralık gelir tahmini yapılmıştır. 

Bu tahmine karşılık normal kaynaklardan (196 088,—) lira, özel kaynaklardan da (125 682 591,—) lira 
tahsil edilerek yılın tahsiller toplamı (125 878 679,—) liradır. Tahmine göre gerçekleşme normal gelirlerde 
% 98, özel gelirlerde <% 82,<6'dır. 

5. GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI : 

(A) Cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamında (138 310 852,—) liradır. 
(B) Cetvelinde gösterildiği üzere 1977 Malî yılı gelir tahsilleri toplamı (125 878 679,—) liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (12 432 173,—) liralık açık 

bütçe emanetine alınmak suretiyle 1978 yılına devredilmiştir. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1977 Malî yılı kesinhesap kânunu ilişik olarak sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 97495/2723 

27 Ekim 1983 

Danışma Meclisli Başkanlığına 

Cumhuriyet üniversitesinin 1977 Bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bindiriminin ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
H. Cahit Eren 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, bir nüshası Sayıştaya gönderilmiş 
bulunan Cumhuriyet Üniversitesinin 1977 bütçe yılı kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan say
man hesabıyla karşılaştırılmıştır. 

2. Kesinhesabın düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş ilâma dayalı bir borç bulunmadığı gerekçesiyle, 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak, Sayıştay ilâmlarının infaz derece
sini gösterir cetvelin kesinhesaba bağlanmadığı anlaşılmıştır. 

Kesinleşmiş ilâma dayalı bir borç bulunmaması, söz konusu cetvelin kesinhesaba bağlanmasına gerek
çe teşkil edemeyeceğinden, anılan cetvelin kesinhesaba bağlanarak, ilâma dayalı bir borç bulunmadığının bu 
cetvel üzerinde açıklanması gerekmektedir. 

3. Yukarıdaki maddede yazılı açıklama göz önü&de bulundurulmak suretiyle kesinhesapta gösterilen ra
kamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 12.5.1983 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 
{Bulunamadı) 

7. Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2. Daire Başkanı 
Halil Kırcah 

Üye 
İlham Gövsa 

Üye 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Yasar Aydın 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

3. Daire Başkanı 
Osman Cebi 

(Emekli) 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Sakarcan 

6. Daire Başkanı 
A< Mithat Testereci 

Üye 
M. Hulusi Koç 
(Bulunamadı) 

Üye 
Behiç Erdem 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

'(Görevli) 

4. Daire Başkanı 
Servet Koksal 

(Görevli) 

5. Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1. Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven 

Üye 
Sena Aral 

(Bulunamadı) 

Üye: 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

(Görevli) 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit öztunalı 

(Görevli) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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Üye 
Özcan Saygun 

ûy* 
Turhan Kartal 

Üye, 
H. Kaya Urgan 

Üye 
Yaşar Özbek 

Üy0 

Üye Üye 
Tülay Demirkan Ertan Dalgıç 

(imzada Bulunamadı) 

Üyq • Üye, 
Asaf Gökalpay Emin Utaş 

Üyo Üye 
Osman Zeki Tansı Necdet Güvenç 

Üye • Üye 
Ö. Faruk Çulhaçı Selahattin Güntaç 

Hikmet Er doğdu 
Mehmet Aydoğdu Savcı Vekili 

(Görevli) 

T, C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-719/07649 

19.12.1980 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA N 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.12.1980 tarihinde karar

laştırılan «Cumhuriyet Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ile bağlı 
cetveller ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerinize arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1978 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESt 

Muhasebei Umumiye Kanunun 101, 104, 118 inci maddesine göre hazırlanan 1978 Bütçe Yılı Cumhuri
yet Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunları ile belli edilen 
süreden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

1. ÖDENEK DURUMU : 
1978 yılı bütçesi ile Bütçe Yılı başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (182 577 000,—) liralık öde

nek verilmiştir. Bu tutardan Bütçe Kanununda öngörülen % 5 kesintiler tutarı (9 128 850,—) lira düşülmüş, 
Bütçe Kanununun çeşitli maddelerinde Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan (141 761 675,—) liranın ek
lenmesiyle genel ödenek toplamı (315 209 825,—) liraya yükseltilmiştir. 

2. GİDER DURUMU : 
1978 Malî yılı içinde (mahsup devresi hariç) yılın genel harcaması (205 654 385,—) liraya yükselmiştir. 

3. YOK EDİLECEK ÖDENEK : 
1978 Malî yılı ödenek toplamı (315 209 825,—) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen 

(205 654 385,—) liranın düşülmesiyle (109 555 440,—) liralık ödenek yok edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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4. GELİR DURUMU : 

1978 Malı yılı bütçesi (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu gibi (560 000,—) lirası normal kaynaklardan, 
(182 017 000,—) lirası özel kaynaklardan olmak üzere (182 577 000,—) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Bu 
tahmine karşılık normal kaynaklardan (725 851,—) lira, özel kaynaklardan da (234 438 518,—) lira tahsil edi
lerek yılın tahsiller toplamı (235 163 769,—) liradır. Tahmine göre gerçekleşme normal gelirlerde % 12,95 
özel gelirlerde % 12,88'dir. 

5. GELİR GtDER KARŞILAŞTIRILMASI : 

(A) Cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamında (205 654 385,—) liradır. 
(B) Cetvelinde gösterildiği üzere 1978 Malî yılı gelir tahsilleri toplamı (235 163 769,—) liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (29 509 384,—) lira gider 

payları olarak gösterilmiştir. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1978 malî ytlı Kesinhesap Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

r. c. 
Sayıştay Başkanlığı 29 Mart 1984 
Sayı : 113105j1477 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Üniversitesinin 1978 bütçe yılı kesin hesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
H. Cahit Eren 

GENEL UYGUNLUK BlLDlRtMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gönderilen Cum
huriyet Üniversitesinin 1978 bütçe yılı kesinhesabı,"Sayıştayca incelenip yargılanmış olan sayman hesabı ile 
karşılaştırılmıştır. 

2. Dairesi kesinhesabında gider genel toplamı olarak gösterilen miktar, Sayıştayca saptanan miktara na
zaran 91 369,— lira noksan bulunmuş ve söz konusu fark bu bildirime bağlı gider cetvelinde gösterilerek 
nedeni açıklanmış olduğundan Kesinhesap Kanunu Tasarısının 1 ve 3 üncü maddelerindeki miktarların 
buna göre düzeltilmesi gerekli görülmüştür. 

3. Kesinhesapta gösterilen yok edilecek ödenek" miktarı, Sayıştay tespitine nazaran 91 369,— lira fazla 
olup, söz konusu fark bu bildirime bağlı gider cetvelinde gösterilerek sebebi açıklanmıştır. 

Anılan fark, Kesinhesap Kanunu Tasarısının iptal edilecek ödeneğe ilişkin 4 üncü maddesini etkilediğin
den, maddede yazılı miktarın buna göre düzeltilmesi gerekmektedir. 

4. Kesinhesabın düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş ilama dayalı bir borç bulunmadığı gerekçesiyle, 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak Sayıştay ilamlarının infaz derece
sini gösterir cetvelin kesinhesaba bağlanmadığı anlaşılmıştır. 

Kesinleşen ilâma dayalı bir borç bulunmaması, söz konusu cetvelin kesinhesaba bağlanmamasına gerekçe 
teşkil edemeyeceğinden, anılan cetvelin kesinhesaba bağlanarak, ilâma dayalı bir borç bulunmadığının bu 
cetvel üzerinde açıklanması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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5, Kesinhesap Kanunu Tasarısının gelir gider dengesi başlıklı 3 üncü maddesinde «Birinci ve ikinci mad

dede yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden (29 509 384) liralık açık Bütçe emanetine alınmak 
suretiyle 1979 yılına devrettirilmiştir.» denilmişse de, Tasarının 1 ve 2 nci maddelerinde yazılı rakamlara gö
re gelir fazlası mevcut olduğundan, gider miktarındaki 91 369,— liralık fark da dikkate alınarak maddenin, 
«Birinci ve ikinci maddede yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 29 418 015,--/ lira gelir fazlası 
olarak kalmıştır,» şeklinde yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır. 

6. Yukarıdaki maddelerde ve bağlı gider cetvelinde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulması su
retiyle kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 5.3.1984 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 

8. Daıire Başkam 
Muzaffer Şakarcan 

6. Dalire Başkamı 
A. Mithat Testereci 

Üye 
Sena Aral 

Üye 
Yaşar Aydın 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
özcan Soygun 

Üye 
Turhan Kartal 

Üye 
H. Kaya Urgan 

Üye 
Yaşat Özbek 

Üye 
Mehmet Aydoğd 

4. Daire Başkanı 
Servet Koksal 

5. DaJire Başkamı 
Ferda Yazgaç 

1 Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven 

Üye 
Behiç Erdem 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
ö. Faruk Çulhact 

Savcı Vekili 
u Hikmet Erdoğdu 

7. Daıire Başkam 
Mesut Tozan 

2. Daire Başkanı 
Halil Kırcalı 

3. Daire Başkanı 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

îzİnHi 

Üye 
Oktay Gökdeni2 

(Bulunamadı) 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit öztunalı 

Üye 
Er tan Dalgıç 

Üye 
Emin Utas 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Sefahattin Güntaç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 



Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik D ateşi 6.7.1982 

Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-1259/04900 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mflüye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22J6.1982 tarihinde kararlaş- * 
tınlan «Cumhuriyet Üniversitesi 1979 Malî Ydı Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend Ulusu 
Başbakan 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1979 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101-104-118 inci maddesine göre hazırlanan 1979 IBÜtçe yılı Cumhuri
yet Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye Kanunları ile «belli edilen- sü
reden önce Türkiye Büyük (Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

1, ÖDENEK DURUMU .* * 

1979 Yılı (Bütçesi ile (Bütçe yılı başında (A) işaretli ceüvelde toplam olarak 1(421 346 000) liralık ödenek 
verilmiştir. (Bu tutardan Bütçe Kanununda öngörülen % 5 kesintiler tutarı (7 717 300) lira düşülmüş Bütçe 
Ktanununun çeşitli maddelerinde Maliye (Bakanlığı Bütçes/inden aktarılan (45 399 897) liranın eklenmesiyle 
genel ödenek toplamı 1(4*59 028 597) liraya yüfesdtilmiştir. 

2, GİDER DURUMU : x 

1979 Malî Yılı içinde yılın genel harcaması (376 301 102) liraya yükseltilmiştir. 

3, YOK EDffiLECEK ÖDENBR : 

1979 'Malî yılı ödenek toplamı (459 028 597) 'lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen (376 301 102) 
Hranın düşütoesiyle (82 727 495) liralık ödenek yok edilmiştir. ' 

4, GELİR DURUMU : 

1979 Malî yılı bütçesi <jB) işaretli cetvelde yazılı olduğu gibi '(2 020 000) lirası normal kaynaklardan 
(398 000 000) lirası özel kaynaklardan olmak üzere (421 346 000) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Bu tah
mine karşılık normal kaynaklardan (2 790 526) lira, özel kaynaklardan (391 472 358) lina tahsil edilerek yılın 
tahsiller toplamı (394 262 884) liradır. Tahmine göre gerçekleşme normal gelirlerde % 13, 81 - özel gelirler
de % 98, 61 din ' ' ' 

5, GELÎR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI : 

(A) Cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamında <3 76 3Ö1 102) liradır/ 
(İB) Cetvelinde gösterildiği üzere 1979 Malî yılı gelir tahsilleri toplamı 1(394 262 854) lira gider payları 

olarak gösterilmiştir. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden <J17 961 782,) lira gelir faz

lası olarak gerçekleşmiştir. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1979 Malî Ydı Kesinhesap Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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T. a 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayw: 113103/1473 

29.3.1984 

Türkiye Büyük IMiHlet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Üniversitesinin 1979 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arz eklerim. 

H. Cahit Eren 
Sayıştay Başkanı 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

I1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca (bir nüshası Sayıştaya gönderilen Cum
huriyet Üniversitesinin 1979 bütçe yılı kesinhesabı, Sayıştayca »incelenip yangılanmış olan sayman hesabı 
ile karşılaştoıtaııştır. 

2. Dairesi kesinhesabünda yiazılı tahsilat genel toplamının, Sayıştayca saptanan miktara göre 4 938 197 
litfa noksan olduğu anlaşılmış, Kesinhesap Kanunu Tasarlısında yazılı miktarların değiştirilmesini gerektiren 
anılan fark, Ibu bildirime bağlı gelir cetvelinde gösteriilerek sebebi açıklanmıştır. 

Kesinhesap Kanunu Tasarısının gelirle ilgili 2 nci ve gelir - gider dengesi 'başlıklı 3 üncü maddelerinde 
gösterilen miktarların buna ıgöre 'düzeltilmesi gerekli görülmüştür. 

3. Kesinhesabın düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş ilâma dayalı bir borç bulunmadığı gerekçesiyle 832 
sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak Sayıştay ilâmlarının infaz derecesini 
gösterir cetvelin kesinhesaba bağlanmadığı anlaşılmıştır. 

Kesinleşen ilâma dayalı bir borç bulunmaması söz konusu cetvelin kesinhesaba bağlanmamasına gerekçe 
teşkil edemeyeceğinden, anılan cetvelin kesinhesaba 'bağlanarak, ilâma dayalı bir borç bulunmadığının bu 
cetvel üzerinde açıklanması gerekmektedir. 

4. ^Yukarıdaki maddelerde ve bağlı gelir cetvelinde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulması su
retiyle kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 5.3.1984 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

6. Da'ire Başkam 
A. Mithat T es tereci 

Üye 
Sena Aral 

Üye 
Yaşar Aydın 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 
Oktay Aslan 

4. Daire Başkanı 
Servet Koksal 

5, Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1. Daliıre Başkanı 
Semiha, Denizdöven 

Üye 
Behiç Erdem 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulüsoy 

7. Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2. Daire Başkanı 
Halil Kırcah 

3. Daire Başkanı 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmloğlu 

izinli 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

Bulunamadı 

Üye 
İlhan Gener 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özcan Saygun 

Üye 
Turhan Kartal 

Üye 
H. Kaya Urgan 

Üye 
Yaşar Özbek 

Üye 
Mehmet Aydoğc 

T« C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1260/04903 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
ö. Faruk Çülhacı 

Savcı Vekilli 
lu Hikmet Erdoğdu 

Üye 
M. Halil Öztunalt 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Emin Utas 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 

6.7.1982 

DANIŞMA IMECDÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.6.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «Cumhuriyet Üniversitesi 1980 Malî Yılı Kesin hesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend Ulusu 
Başbakan 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1980 BÜTÇE YILI KESİNKESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muh'asebei Umumiye Kanununun 101-104-118 inci maddesine göre hazırlanan 1980 Bütçe yılı »Cumhuriyet 
Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye Kanunları ile 'belli edilen süre
den önce T. C. Danışma Meclisi Bütçe -Plan Komisyonuna ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmakta
dır. 

1, (ÖDENEK DURUMU : 
1980 Yılı Bütçesi ile İBütçe yılı başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (716 722 000) liralık ödenek 

verilmiştir. Bu tutardan Bütçe kanununida öngörülen % 2 kesintiler tutarı (14 334 440) lira düşülmüş Bütçe 
Kanununun çeşitli malddelerinde 'Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan 1(15 182 954) liranın eklenmesi ile 
genel ödenek toplamı (7H7 570 514) liraya yükseltilmiştir. 

2. GİDER DURUMU : 
1980 'Malî Yılı içinde yılın harca/ması (559 453 058) liraya yükseltilmiştir. 

YOK EDİLECEK ÖDENEK : 3, 
1980 Malî Yılı (Ödenek toplamı (717 570 514) lirayı bulmuştur. Bu miktardan 

(559 453 058) liranın düşülmesi ile (158 İÜ 7 456) liralık ödenek yok edilmiştir. 
gider kayıt edilen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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4. GELİR DURUİMU : 

1980 İMalî Yılı Bütçesi 0) işaretli cetvelde olduğu gibi (2 770 000) lirası normal kaynaklardan 
(729 027 954) lirası özel kaynaklaırdan olmak üzere (731 797 954) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Bu tah
mine karşılık normal kaynaklardan (4 345 156) lira, özel kaynaklardan '(497 563 918) lira tahsil edilerek 
yılın tahsiller toplamı (501 909 074) liradır. Tahmine göre gerçekleşme normal gelirlerde '% T56,i86- özel gelir
lerde % 68,25 dir, 

5., GELİR \fö GİDER KARALATTIRMASI : 

(A) Cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı (559.453 058) liradır. 

<İB) Cetvelinde gösterildiği üzere 1980 İMalî Yılı Gelir tahsilleri toplamı (501 909 074) lira gider payla
rı olarak gölsteritniştıir. 

Yukarıda gösterilen gelir 'tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (57 543 984) lira gider 
fazlası olarak gerçekleştirilmiştir. (Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1980 İMalî yılı Kesinhesap Kanunu ilişik 
olarak sunulmuştur.̂  

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 113102/1474 

Türkiye ıBüyük MiDtet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Üniversitesinin 1980 bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
H. Cahit Eren 

GENEL UYGUNLUK BÎLDÎRÎıMÎ 

1. Anayasa ve (Muhasebe! Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gönderilen Cum
huriyet 'Üniversitesmin 1980 Ibütçe yılı kesinhesabı, Sayıışfayca incelenip yargılanmış olan sayman hesaibı 
ile karşılaş'tırılmıştır. 

2. Dairesi kesinhesabımda yazılı tahsilat genel toplamının, Sayıştayca saptanan miktara göre 22 909 268 
lira noksan olduğu anlaşılmış, Kesinhesap (Kanunu Tasarısında yazılı miktarların değiştirilmesini gerektiren 
anılan fark, hu bildirime bağlı gelir cetvelinde gösterilerek sebebi açıklanmıştır. 

IKesinhesap Kanunu Tasarısının gelirle ilgili 2 nci ve gelir - gider dengesi başlıklı 3 üncü maddelerinde 
gösterilen miktarların buna göre düzeltilmesi gerekli görülmüştür. 

3. «32 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca kesinhesaba, Sayıştay ilamlarının 
infaz derecesinıi gösterir bir cetvelin bağlanması ve sadece kesinleşmiş ilamlara dayalı borçların kaydedilece
ği bu cetvelde, ilamın yılı ve numarasının, borçlunun adı ve soyadının, borç tutarının, ilamın kesinleştiği yı
lın, yapılan tahsilat ile varsa silme ve düşme tutarının,tahsilat yüzdesinin 'belirtilmesi gerektiği halde, 

Cumhuriyet Üniversitesinin 1980 bütçe yılı kesinfaesabına böyle bir cetvelin bağlanmadığı saptanmıştır. 

29.3.1981 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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4, Yukarıdaki maddelerde ve 'bağlı gelir cetvelinde yazılı açıklamaların göz önünde (bulundurulması su
retiyle kesinlhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 5.3.1984 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 

8 inci Daire Başkanı 
Muzaffer Sakarcan 

6 ncı Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

Üye 
Sena Aral 

Üye 
Yasar Aydın 

Üye 
Sezai Ekinci 

.Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye. 
özcan Soygun 

Üye 
Turhan Kartal 

Üye 
H. Kaya Urgan 

Üye 
Yaşar Özbek 

4 üncü Daire Başkanı 
Servet Koksal 

1 İnci Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1 inci Daire Başkanı 
Semiha Denlzdöven 

Üye 
Behiç Erdem 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Tülay Denürkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
O. Zeki Tansı 

Üye 
Ömer Faruk Çulhacı 

7 nci Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2 nci Daire Başkanı 
Halil Kırcalı 

3 Ünoü Daire Başkanı 
M. Kemal Ersun 

üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

îzM 

Üye 
Oktay Göfcdeniz 

Bulunamadı 

Üye 
İlhan Oener 

Üye 
Af. Halit öztunalı 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Emin Utaş 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 

Ü^e Savcı Vekili 
Mehmet Aydoğdu Hikmet Erdoğdu 
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T.a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 17 ı 3 ı 1983 
• Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D.18/101-1459/03014 

DANİŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.3.1983 tarihinde kararlaş
tırılan «Cumhuriyet Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1981 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANON GEREKÇESİ 

Mühasdbei Umumiye Kanununun 101-104-108 inci maddesine göre hazırlanan 1981 Bütçe Yılı Cumhuri
yet Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasa ve Mühasebei Umumiye kanunları ile ıbelli edilen sü
reden önce T.C. Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonuna ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmak
tadır. 

1. ÖDENEK DURUMU : 
1981 yılı bütçesi ile bütçe yık ıbaşında (A) işaretli cetveli cetvelde toplam olarak (979 050 000) liralık 

ödenek konulmuştur. Bu tutara Bütçe Kanununun çeşitli maddelerinde Maliye Bakanlığı Bütçesinden akta
rılan (212 249 400) liranın eklenmesi ile genel ödenek toplamı (1 191 299 400) liraya yükselmiştir. 

2. GÜDER DURUMU : 
1981 malî yılı içinde yılın harcaması (876 404 633) liradır. 
3. YOK EDİLECEK ÖDENEK : 
1981 Malî yılı ödenek toplamı (1 191299400) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen (876 404 633) 

liranın düşülmesi iile (3114 894 767) liralık ödenek yok edilmiştir. 
4. GELİR DURUMU : 
1981 iMalî Yılı Bütçesi (İB) işaretli cetvelde olduğu gibi (4 320 000) lirası normal kaynalklaridan 

(1 186 979 400) lirası özel kaynaklardan olmak üzere (1 191 299 400) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Bu 
tahmine karşılık normal kaynaklardan (2 869 566) lira Özel kaynaklardan (776 013 480) lira talhsil edilerek 
yılın tahsiller toplamı (778 883 046) liradır. Tahmine göre ıgerçekleşe normal gelirlerde % 154, özel gelir
lerde % 87*dir. 

5. GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMASI : . 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı (876 404 633) liradır. 
(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1981 Malî Yılı gelir tahsilleri toplamı (778 883 046) lira gelir paylan 

olarak gösterilmiştir. 
Yukarida gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (97 521 587) lira gider faz* 

lası 'olarak gerçdkleştiı'ilmiştir, Bu ösaslar dairesinde hazırlanan 1981. Malî Yılı Kesinhesap Kanunu ilişik ola* 
rak sunulmuştur^ 

T,C? 

Sayıştay Başkanlığı 29 Mart 1984 
Sayı :. 113098/1473 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Üniversitesinin 1981 Bütçe Yılı Kesinhesabina ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olaraK 

sunulduğunu saygılarımla arz öderim. 
Sayıştay Başjkanı 
Hi Cahit Eren 
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ANAYASANIN 164 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN GENEL UYGUNLUK 
BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasöbei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, bir nüshası Sayıştaya gönderilmiş 
bulunan Cumhuriyet Üniversitesinin 1981 Bütçe Yılı Kesinhesa'bı, Sayıştayca sayman hesabıyla (idare hesa<bı 
cetvelleri) karşılaş'tırılmıştır. 

2. ıKösinhesapta gösterilen iptal edilmesi gereken ödenek miktarı, Sayıştay tespitine nazaran 25 000 000 
lira noksan olup, söz konusu fark bu bildirime bağlı gider cetvelinde gösterilerek sebebi açıklanmıştır. 

Anılan fark Kesin'hesap Kanunu Tasarısının iptal edilecek ödeneğe ilişkin 4 üncü maddesini etkiledi
ğinden, maddede yazılı miktarın buna göre düzeltilmesi gerekmektedir. 

3. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca kesinihesa'ba Sayıştay ilamlarının infaz 
derecesini gösterir cetvel bağlanmış ve ilama 'bağlı kesinleşmiş borç bulunmadığı belirtilmiştir. 

Ancak, Sayıştayca yapılan incelemede, Cumhuriyet Üniversitesi Saymanlığının 1975 'bütçe yılı hesap ve 
işlemlerinin yargılanması sonucu çıkarılan ve kesinhesabm düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş bulunan 
ilama dayalı 4 926 lira tutarında borç bulunduğu ve bu borcun tamamının tahsil edildiği anlaşılmıştır*; 

Söz konusu Iborcun, anılan cetvele kaydedilerek, infaz durumunun bu cetvel üzerinde gösterilmesi ge
rekirken, buna uyulmadığı görüfclüğüriden, Sayıştay ilamlarının infaz derecesini gösterir cetvelin doğru olarak; 
düzenlenmediği sonucuna varılmıştır. 

4. Yukarıdaki maddelerde ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamaların göz önünde 'bulundurulması suretiyle 
kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur5 

5.3.1984 

Birinci iBaşkan 
H. Cahit Eren 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

6. Daire Başkam 
A. Mithat Testereci 

Üye 
Sena Aral 

Üye 
Yaşar Aydın 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özcan Soygun 

Üye 
Turhan Kartal 

Üye 
Hayri Kaya Urgan 

Üye 
Yasar Özbek 

Üye 
Mehmet Aydoğdu 

4. Daire Başkanı 
Servet Koksal 

5. DaıiTe Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1. Dalire Başkam 
Semiha Denizdöven 

Üye 
Behiç Erdem 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
Ömer Faruk Çulhacı 

7. Daire Başkam 
Mesut Tozan 

2. Daiire Başkanı 
Halil Kırcalı 

3. Daire Başkanı 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmİoğlu 

(İzini) 
Üye 

Oktay Gökdeniz 
(Bulunamadı) 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit Öztunalı 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Emin Utas 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 

Savcı Vfekili 
Hikmet Erdoğdu 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 16 . 8 . 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181101-
1585/06108 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakamlar Kurulunca 15.8,1983 tarihinde kararlaş
tırılan «Cumhuriyet Üniversitesi 1982 Malf Yılı Kesınhesap Kanun Tasarısı» i e gerekçe ve ekleri ilişikte 
gönderilmiştir,; 

Gereğini arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1982 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebei Umumiye Kanununun 101, 104 ve 108 inci maddesine göre hazırlanan 1982 Bütçe Yılı Cum
huriyet Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasa ve Muhasebei Umumiye kanunları ile belli edilen 
süreden önce TC Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonuna ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmak
tadır. 

1. ÖDENEK DURUMU : 
1982 yılı Bütçesi ile bütçe yılı başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (1 121 834 000) liralık ödenek 

konulmuştur, Bu tutara Bütçe Kanununun çeşitli mad delerinde Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan 
(45 340 100) liranın eklenmesi ile genel ödenek toplamı (1 167 174 100) liraya yükseltilmiştir. 

2. GİDER DURUMU : 
1982 Malî Yılı içinde yılın harcaması (942 756 344) liradır, 

3. YOK EDİLECEK ÖDENEK : 
1982 Malî Yılı ödenek toplamı (1 167 174 100) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen (942 756 344) 

liranın düşülmesi ile (224 417 756) liralık ödenek yok edilmiştir. 

4. GELİR DURUMU : 
1982 Malî Yılı Bütçesi (B) işaretli cetvelde olduğu gibi (6 193 000) lirası normal kaynaklardan 

(1 160 981 100) lirası özel kaynaklardan olmak üzere (1 167 174 100ı) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Bu 
tahmine karşılık normal kaynaklardan (4 971 830) özel kaynaklardan (834 589 734) lira tahsil edilerek yılın 
tahsiller toplamı (839 561 564) liradır. Tahmine göre gerçekleşme normal gelirlerde % 80, özel gelirlerde 
% 71'dir. 

5. GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI : 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı (942 756 344) liradır. 
(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1982 Malî Yılı gelir tahsilleri toplamı (839 561 564) lira gelir payları ola

rak gösterilmiştir. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (103 194 780) lira gider 

fazlası olarak gerçekleştirilmiştir. Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1982 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu ilişik 
olarak sunulmuştur. 
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TC 
Sayıştay : 

Sayı : 96238/2597 
10 . 10 f, 1983 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Üniversitesinin 1982 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkam 
r H. Cahit Eren 

ANAYASANIN 164 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, bir nüshası Sayıştaya gönderilmiş bu
lunan Cumhuriyet Üniversitesi 1982 Bütçe Yılı Kesinhesabı, Sayıştayca sayman hesabıyla (idare hesabı cet
velleri) karşılaştırılmıştır. 

2.; Sayıştayca yok edilecek ödenek toplamı (224 446 352) lira olarak saptanmıştır, 
Kesinhesapta ise (28 596) lira noksanı ile (224 417 756) lira olarak gösterilmiştir. 
Fark sebebi genel uygunluk bildirimine bağlı Sayıştay cetvelinde açıklanmıştır. 
Söz konusu fark, Kesinhesap Kanun Tasarısının 4 üncü maddesini etkilediğinden, anılan maddede yazılı 

tutarın buna göre düzeltilmesi gerekir. ^ . 
3, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca Kesinhesaba bağlanan Sayıştay İlamlarının 

infaz derecesini gösterir cetvelde 1981. yılına ait kesin ilam gelmediğinden Sayıştay ilamlarının çıkarıl amadığı 
belirtilmiştir, 

Oysa, 1975 yılına ait ilamın Kesinhesabın düzenlendiği 4,7.1983 tarihine kadar kesinleştiği ve bu ilamda 
(4 925,40) liralık tazmin tutarı bulunduğu saptanmıştır. 

Kesinleşmiş ilama dayalı borca yer verilmemesi nedeniyle söz konusu cetvelin usulüne uygun olarak dü
zenlenmediği sonucuna varılmıştır, 

4. Yukarıdaki maddelerde ve bağlı gider cetvelinde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulması su
retiyle Kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur, 

15 . 9 . 1983 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren * 

8. Datife Başkam 
Muzaffer Şakarcan 

(İzinli) 

6. Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

Üye 
İlham Gövsa 

Üye 
Behiç Erdem 

4. Daire Başkanı 
Servet Koksal 
(Bulunamadı) 

5. Daire Baişkanı 
Ferda Yaızgaç 
(Bulunamadı) 

1. Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven 

Üye 
M. Hulusi Koç 

Üye 
Fikret Uludamar 

7. Daire Baişkanı 
Mesut Tozam 

(İzini) 

2. Daire Başkanı 
Halil Kırcalı 

3. Daire Başkanı: 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Sena Aral 

Üye 
Yaşar Aydın 

(İzinli) 
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Üye 
A. ilham Oğuz 

(izinli) 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
O. Zeki Tansı 

Üye 
ö. Faruk Çulhacı 
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Üye 
Mehmet KâmMöğlu 

(Görevi) 

Üye 
Oktay Gökdenîz 

. Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Hafit öztuuıalı 

(izinli) 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Emin Utaş 

Üye 
Necdet Güvenç 

(îzMi) 

Üye 
Selâhattin Güntaç 

Savcı Vekili 
Hikmet Erdoğdu 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özcan Soygun 

Üye 
Turhan Kartal 

Üye 
if. ifaya Urgan 

Üye 
yayar Özbek 

Üye 
Mehmet Aydogdu 
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Sayıştay Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 1/312, 31132; 1/313, 20.6.1984 
3/133; 1/314, 3/366; 1/315, 3/367; • . 

1/316,3/368; 1/317, 3/369; 
1/318, 3/134. 

Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca yıllar itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş bulunan ve 
Yüksek Başkanlıkça 25.1.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş olan «Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 
1977, 1978, 1979, İ980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun Tasarıları» ile «Genel Uygunluk 
Bildirimleri» Hükümet, Sayıştay Başkanlığı ve Üniversite temsilcilerinin de katıldıkları Komisyonumuzun 
14.6.1984 tarihli 14 üncü birleşiminde görüşülmüştür. 

Tasarıların Komisyonumuzda yıllar itibariye ayrı ayrı incelenmesinde; 
1976 malî yılı kesinhesap kanun tasarısında, iptal edilecek ödenek toplamı 10,000 lira fazla bulunmuş, 

bulunan bu fark tasarıda gösterilen iptal edilecek ödeneğe ilişkin miktardan düşülmüştür. 
Yıl içinde tahsil edilen gelir miktarı 653.456 lira fazla bulunmuş söz konusu bu fark tasarıda gösterilen 

133.087.059,- liralık gelir rakamından düşülmüştür. Yapılan bu değişiklik gider fazlası rakamını etkilediğinden, 
gider fazlası rakamı yeniden düzenlenmiştir. 

1977 malî yılı kesinhesabında, gösterilen rakamlar Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
1978 malî yılı kesinhesap kanun tasarısında, carî harcamalar 91.369 lira noksan bulunmuş ve noksan 

bulunan bu fark tasarıda gösterilen giderler genel toplamı rakamına ilave edilmiştir. Meydana gelen bu değişiklik 
tasarıda gösterilen iptal edilecek ödenek miktarı ile gelir fazlası miktarının yeniden düzenlenmesini gerekli kıl
mıştır. 

1979 malî yılı kesinhesap kanun tasarısında tahsil edilen gelir miktarı 4.938.197 lira noksan bulunmuş, 
anılan fark tasarıda gösterilen tahsil edilen gelir miktarına ilave edilmiştir. Gelir fazlası rakamı ise yapılan 
bu değişikliğin paralelinde yeniden düzenlenmiştir. 

1980 malî yılı kesinhesabında, gelir toplamı 22.909.268 Jira çoğaltılmış, dolayısıyla gider fazlası rakamı 
22.909.268 lira azaltılmıştır. Ayrıca, tasarıya bağlı cetvellerde gösterilen ve doğru olarak yer alan 158.012.596 
liralık iptal edilecek ödenek miktarının, metinde 158.117.456 lira olarak yer aldığı görülmüş ve 15S.012.596 lira 
iptal edilecek ödenek olarak kabul edilmiştir. 

1981 malî yılı kesinhesap kanun tasarısında, iptal edilecek ödenek miktarı 25.000.000 lira çoğaltılmıştır. 
1982 malî yılı kesinhesabında yine iptal edilecek ödenek miktarı 28.596 lira çoğaltılmıştır. 
Diğer taraftan, tüm yılların kesinhesaplarına 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne > 

aykırı olarak Sayıştay ilamlarının infaz derecesini gösterir cetvellerin bağlanmadığı, bağlanmış olanlarında 
doğru olarak düzenlenmediği görülmüştür. 

Yukarıdaki açıklamalar ve yapılan değişiklikler doğrultusunda, 7 yıllık kesinhesap kanun tasarıları tek tasarı 
metni haline getirilmiş, her yılın gelir ve gider cetvelleri bu metne bağlanmıştır. Tasarılarda yer alan rakamlar 
ise topluca tablo : Tde gösterilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Veysel VAROL Sabahattin ARAŞ 
Hazım KÜTAY Erzincan Erzurum 

Ankara 

İmren AYKUT Halil Orhan ERGÜDER Hâlis SOYLU 
İstanbul İstanbul Kars 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyet Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı KarinheHap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1976 Bütçe jalı giderleri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere (143 709 900,—) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1976 Bütçe yılı .gelirlerinden yapılan tahsiller ilişik (B) işaretli 

cetvelde gösterildiği üzere (82 116,—) lirası çeşitli gelirlerden, (433 004 943,—) lirası özel gelirlerden yapılan 
tahsilata ait olmak üzere toplam (133 087.059,—) liradır. ' • , ' 

Gelir Gider Dengesi 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı ^gider ye jgelir arasındaki farkı teşkileden (10 622 841,—) 

liralık açık üniversite imkânları ile karşılanmıştır. 

Yok Edilecek Ödenek 
MADDE 4. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1976 Bütçe yılı içinde harcanmayan ve ilişik (A) işaretli cet

velde gösterilen (59 516 312,—) liralık ödenek yok edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe .girer. 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
Orhan Eren 

Devlet Bakanı 
Ahmet Karahan 

Adalet Bakanı 
Ömer Ucuzal 

Dışişleri Bakanı 
Hayrettin Erkmen 

- Bayındırlık Bakanı 
Selahattin Kılıç . 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet Çakmak 

Çalışma Bakanı 
Cavit Erdemin 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Barka Kunt ay 

Onman Bakanı 
Hasan Ekinci 

Devlet Bakanı 
Ekrem Ceyntn 

Devlet Bakam 
Metin Musaeğlu 

Millî Savunma Balkanı 
Ahmet ihsan BMnctoğlu 

Maliye Bakanı 
İsmet Sezgin 

Ticareti Bakanı 
Haiti Basol 

Ulaştırma Bakanı 
Hüseyin Özalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Nuri Boyar, 

İmar ve İskân Bakanı 
Turgut- H6ker\ 

Gençlik've Spor Bakanı 
Talat Asal 

Kültür Bakam 
Tevfik Koralim 

27.3 .1980 

Devlet Bakanı 
Muhmrtmet Kelleci 

Devlet Bakanı 
Koksal Toptan 

İçişleri (Bakanı 
Dr. Mustafa Gülcügtl 

Millî Eğitim Bakam 
Orhan Cemal Fersoy 

Sağlık ve Sosyal Vardım Bakam 
Dr. Münif tslamoğlu 

Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı 
Cemal Kükfhlt 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Dr. Esat Ktratlıoğlu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Ahmet\"Karaylğty 

Sosyal Güvenlik Bakam 
Sümer Oral 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

Cumhuriyet Üniversitesi 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1977 yılı harcamaları ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(138 310 852,—) liradır, 

Gelirler 
MADDE 2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1977 yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli cetvelde gös

terildiği üzere (196 088) lirası vergi dışı gelirlerden (125 682 591,—) lirası özel gelirlerden yapılan tahsilata 
ait olmak üzere toplam olarak (125 878 679,—) liradır. 

Gelir Gider Dengesi 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddede yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden (12 432 173,—) 

liralık açık bütçe, emanetine alınmak suretiyle 1978 yılına devrettirilmiştir. 

Yok edilecek ödenek 
MADDE 4. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1977 yılı içinde harcanmayan ve bağlı (A) işaretli cetvelde gös

terilen (8 347 225,—) liralık ödenek yok edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme hükümleri 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

. Maliye Bakanı 
K« Erdem 

Ticaret Bakanı V. 
S. Kocatopçu 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Sanayii ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

imar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
T. özal 

Devlet Bakamı 
Prof. Dr» M. N. Özdas 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

MMİÎ Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanöğlu 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tab. Kay. Bak. V. 
M. R. Güney 

Köy işleri ve.Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

16.12.1980 

.Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

(Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T., Esener 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyet Üniversitesi 1978 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1978 yılı harcamaları 'ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze

re (205 654 385—) liradır. 

Gelirler ' 
MADDE 2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1978 yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli cetvelde gös

terildiği üzere (725 251,—) lirası vergi dışı gelirlerden (234 438 518,—) Hrası özel gelirlerden yapılan tahsilata 
ait olmak üzere toplam olarak (235 163 769,—) liradır. 

Gelir gider dengesi 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddede yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden (29 509 384,—) 

lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

İptal edilecek ödenek 
MADDE 4. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1978 yılı içinde harcanmayan ve bağlı (A) işaretli cetvelde gös

terilen (109 555 440,—) liralık ödenek yok edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme hükümleri 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Bt Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Tiaaret 'Bakanı V. 
§. Kocatopçu 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
§. Kocatopçu 

İmar ve İskân Balkanı 
Ş. Tüten 

Devlet Bale. Başbakan Yrd. 
T. özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam # 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay Bakam V. 
M. R. Güney 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

16.12. ,1980 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C.Menteş 

Dışişleri Bakam V. 
/. öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
••İ. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5. Side 

Kültür Bakanı 
C, Baban 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyet Üniversitesi 1979 Mal! Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1.— Cumhuriyet Üniversitesinin 1979 Malî yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere; 0138 1U4 081) lirası cari, (235 974 804) lirası yatarn ve (2 212 217) ılirası da transfer giderlerine 
ait olmak üzere toplam (376 301 102) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1979 Malî yılı gelirleri bağlı _<B) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere; (2 790 526) lirası normal, (391 472 358) lirası da özel gelirlere ait olmak üzere (toplam (394 262 884) 
liradır, 

Denge 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasındaki farkı oluştu

ran (17 961 782) lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

Yok Edilen Ödenek 
MADDE 4. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1979 Malî yılı içinde harcanmayan bağlı (A) işaretli cetvelin il

gili sütunlarında kayıtlı toplam (82 727 495) liralık ödeneği yok edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve -Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z.&aykafa 

Devlet Bakamı 
M. özgüms 

Milli Savunma Bakanı 
Ü< Ht Bayülken 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Ticaret (Bakanı 
K. CantUrk 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

îman ve îskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
T. özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özâas 

İçişleri Bakanı 
S. Çettner 

Millî Eğitim 'Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve (Sosyal Yartf. Bakanı 
Prof. Dr. TCt Kıhçturgay, 

' Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr, St öztek 

Enerji Ve Tabiî Kay. Bakam 
F, İlkel 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

22.6.1982 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr, A. Bozer 

Çalışma Bakanı V, 
/. Evliyaoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
h Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyet Üniversitesi 1980 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1980 Malî yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere; (264 562 856) lirası cari, (291 173 367) lirası yatırım ve (3 716 835) lirası da transfer giderlerine ait 
olmak üzere toplam (559 453 058) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1980 Malî yılı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere; (4 345 156) lirası normal, (497 563 918) lirası da Özel gelirlere ait o'Imalk üzere (501 909 074) liradır. 

Denge 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasındaki farkı oluşturan 

(57 543 984) lira gider fazlası olarak kalmıştır. 

Yok edilen ödenek 
MADDE 4. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1980 Malî yılı içinde harcanmayan bağlı (A) işaretli cetvelin 

ilgili sütunlarında kayıtlı toplam {158 117 456) liralık ödeneği yok edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı 

Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd 
Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma ©akanı 
Ü. H. Boyutken 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Î ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Defvl'et Balkanı Başbakan Yrd. 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

22.6.1982 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakam V. 
Ü. H. Bayülken 

Maliye IBakanı 
K. Erdem 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Balkanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
Ş, Tüten 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Ft tikel 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr, A. Bozen 

Çalışma Bakanı V, 
/. Evliyaoğlu 

Kültür ve Turizm Bakam 
1. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN, 

Cumhuriyet Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1981 Malî yılı harcamaları bağlı (A) işaretli cetvelde göste

rildiği üzere; (270 559 991) lirası cari, (601 271 851) lirası yatırım ve (4 572 791) lirası da transfer giderle
rine ait olmak üzere toplam (876 404 633) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1981 Malî yılı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere (197 500) lirası vergi gelirlerine (2 672 066) lirası vergi dışı gelirlere ve (776 013 480) lirası da özel gelir
lere ait olmak üzere toplam (778 883 046) liradır. 

Gelir gider dengesi 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasındaki farkı oluştu

ran (97 521 587) lira gider fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

İptal edilecek ödenek 
MADDE 4. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1981 Malî yılı ödeneği bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere (1 191 299 400) lira olup, bu tutardan yılı içinde kullanılandan arta kalan (314 894 767) liralık ödeneği 
iptal edilmiştir. * 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür, 

Başbakan 
B» Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bay ülken 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

İmar ye İskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t Öztrak 

Devlet Bakanı 
5., R. Pasin 

İçişleri 'Bakanı 
& Çetinen 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Onman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F, İlkel 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

14 .3 .1983 

Devlet Bakam 
M. Özgünes 

Adalet Bakam 
K. Akdoğan 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Bayındırlık: Bakam 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dru T. Esener 

Kültür ve Turizm Balkanı 
1. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V, Özgül 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyet Üniversitesi 1982 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasansı 

Giderler 
MADDE 1. -^Cumhuriyet Üniversitesinin 1982 Malî yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere; (383 322 180) lirası cari, (56 065 635) lirası yatırım, (13 368 529) lirası transfer giderlerine ait olmak 
üzere toplam (942 756 344) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1982 Malî yılı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere; (2 058 500) lirası vergi gelirlerinden, (2 913 330) lirası Vergi dışı gelirlerinden, (834 589 734) lirası da 
özel gelirlere ait olmak üzere toplam (839 561 564) liradır. 

Gelir gider dengesi 
MADDE 3. — Birinci maddede yazık giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasındaki farkı oluştu

ran (103 194 780) lira, gider fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

İptal edilecek ödenek 
MADDE 4. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1982 Malî yılı ödeneği bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere (1 167 174 100) lira olup, bu tutardan yılı içinde kullanılandan arta kalan (224 417 756) liralık ödeneği 
iptal edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı 

Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özâas 

Millî Savunma bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliliye Bakanı V. 
S. R. Pasin 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

tarihinde yürürlüğe girer. 

î ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Devlet Balkanı 
S. R. Pasin 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. tikel 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 

15.8.1983 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Adalet Bakam 
K. Akdoğan 

Dışişleri Bakam 
1. Türkmen 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Külttür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN METNİ 

Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun Tasamı 

Giderler 

MADDE 1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yılları giderleri 
ilişik (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; (1.149.763.273,-) lirası cari, (2.067.662.957,-) lirası yatırım, 
(25.255.413,-) lirası da transfer giderlerine ait olmak üzere toplam (3.242.681.643,-) liradır. 

Gelirler 

MADDE 2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yılları gelirlerinden 
yapılan tahsiller ilişik (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; (16.011.661,-) lirası normal, (3.019.928.423,-) 
lirası özel gelirlere ait olmak üzere toplam (3.035.940.084,-) liradır. 

Gelir gider dengesi 
MADDE 3. — Gelir ve gider arasındaki farkı oluşturan (206,741.559) lira gider fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

İptal edilecek ödenek 

MADDE 4. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yılları içinde 
kullanılmayan ve ilişik (A) işaretli cetvellerde gösterilen toplam (982.398.818,-) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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1976 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 

A CETVEL! 

Ptoağraım 

101 

112 
135 

ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
FEN VE SOSYAL BİLİMLER 
TIP BMİMLERÎ 

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

142'666 618 
16 278 388 
44 271206 

203 216 212 

Gider 
Lira 

137 962 557 
1 555 046 
4 192 297 

143 709 900 

İptal ddülmesi 
gereken ödenek 

Lira 

4 704 061 
14 723 342 
40 078 909 

59 506 312 

1976 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 

B CETVELİ 

I i si M 

•S i Gelirin Çeşidi 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

1 

2 

3 

V 
2 
3 

1 
1 

2 
1 

3 
1 
2 
3 

1 
2 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
KURUM İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 
Döner sermaye gelirleri 
ÇEŞİTtLI GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER 
Hazîne yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

1 000 
1 000 
1 000 

210 000 
50 000 
50 000 

160 000 
100 000 
50 000 
10 000 

219 951 542 
207 148 400 

12 803 142 

1 000 
210 000 

219 951 542 

113 244 

113 244 

132 320 359 
120 
12 

132 

201 801 
118 558 

113 244 
320 359 

GENEL TOPLAM 220 162 542 132 433 603 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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1977 Yıü Cumhuriyet Üniversitesi 

A CETVELİ 

Ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
FEN VE SOSYAL BİLİMLERİ 
TIP BtLİMLERÎ 

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

118 607 047 
7 792 929 
20 258 101 

146 658 077 

Gider 
Lira 

115 675 248 
7 213 780 
15 421 824 

138 310 852 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

2 931 799 
579 149 

4 836 277 

8 347 225 

1977 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 

B CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 

1 Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
KURUM İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 

1 Döner sermaye gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

1 Çeşitli gelirler 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
3 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER 
1 Haizine yardımı 
2 Geçen yıldan devreden nakit 

İ C M A L 
VERGİ GEURLERÎ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

10 000 
10 000 
10 000 

210 000 
50 000 
50 000 
160 000 
100 000 
10 000 
50 000 

155 099 191 
144 967 291 
10 131 900 

10 000 
210 000 

155 099 191 

155 319 191 

Tahsilat 
Lira 

196 088 

196 088 
192 788 
1 100 
2 200 

125 682 591 
125 682 591 

196 088 
125 682 591 

125 878 679 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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1978 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 

A CETVELİ 

Ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
FEN VE SOSYAL BİLİMLERİ 
TIP BİLİMLERİ 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

162 213 025 
56 204 500 
96 792 300 

315 209 825 

GMeıı 
Lira 

150 151 447 
10 589 404 
45 004 903 

205 745 754 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

12 061 578 
45 615 096 
51 787 397 

109 464 071 

1978 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 

B CETVELİ 

1 1 Gelirin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER] 
KURUM MALLARI GELİRLERİ 
Taşınır mallar satış 'bedeli 
Kitap satış bedel 
KURUM İŞTİRAK GELİRLERİ 
Döner sermaye gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
ÇeşitHi gelirler 
Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

Tahmin 
Lîra 

Tahsilat 
Lira 

50 000 
50 000 
50 000 
510 000 
100 000 
100 000 
100 000 
250 000 
250 000 
160 000 
100 0Q0 
10 000 
50 000 

323 778 675 
304 621 675 
19 157 000 

50 000 

510 000 
323 778 675 

500 
500 
500 

724 751 
25 245 
25 245 

« 

699 506 
699 506 

234 438 518 
234 438 518 

500 

724 751 
234 438 518 

GENEL TOPLAM 324 338 675 235 163 769 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 



32 — 

Prag. 

101 

111 
135 

1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 

A CETVELİ 

ödenek 
/ ödeneğin Çeşlidîi Lira 

GENEL YÖNETTİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
FEN VE SOSYAL BİLİMLER 
TIP BİLÎMLERÎ 

GENEL TOPLAM 

287 25'8 700 
16 330 930 

155 43>8 967 

459 028 597 

Gider 
Lira 

246 124 112 
14 649 426 

115 527 564 

376 301 102 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

41 134'588 
1 681 504 

39 911 403 

82 727 495 

1979 Yık Cumhuriyet üniversiteli 

B CETVELİ 

d a 

*§ İS o m & S Gelirin Çeşidi 

1 

2 

3 

1 
2. 
3 

1 
1 

3 
3 • 
4 

4 
- 1 
5 

1 
. 2 

3 

1 
2 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, diploma ve imtihan harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLERİ 
KURUM MALLARI GELİRLERİ 
Taşınır mallar satış bedeli 
Kitap satış bedeli 
KURUM İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 
Döner sermaye gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

, Çeşitli gelirler 
Muayene tahlil ve tecrübe ücretleri 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

50 000 
50 000 
50 000 

1 970 000 
1'60 000 
10 000 

150 000 
1 250 000 
1 250 000 

560 000 
500 000 

1: 000 
59-000 

464 725 897 
443 399 897 
21 326 000 

50 000 
1 970 000 

464 725 897 

466 745 897 

Tahsilat 
Lira 

2 790 526 
30 685 
30 685 

1 556 997 
1 556 997 
1 202 844 
1 202 844 

396 410 555 
391 472 358 

4 938 197 

2 790 526 
396 410 555 

399 201 081 
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1980 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 

A CETVELt 

Prog. 

101 

111 

135 

Ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLER! 
FEN VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜL
TESİ 
TIP FAKÜLTESİ 

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

327 728 069 

71 491 084 
318 246 50(1 

717 465 654 

Gider 
Lira 

310 763 812 

25.511. 825 
223 177 421 

559 453 058 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

16 964 257 

45 979 259 
95 069 080 

158 012 596 

1980 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 

B CETVELİ 

iri
n 

G
el

 

1 

2 

3 

1 
2 
3 

uıtı 

1 

1 

3 

4 

5 

E 
'w 

1 

3 
4 

1 

1 
2 

*•> 

1 
2 

ol Gelirin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
KURUM MALLARI GELİRLERİ 
Taşınır mallar satış bedeli 
Kitap satış bedeli 
KURUM İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 
Döner sermaye gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
Muayene tahlil ve tecrübe ücretleri 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER 
Hazitıe yardımı 
Geçen yıldan devrolunan nakit 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ: 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

100 000 
100 000 
100 000 

2 670 000 
220 000 

20 000 
200 000 

2 000 000 
2 000 000 

450 000 
400 000 

1 000 
49 000 

729 027 954 
709 027 954 
20 000 000 

100 000 
2 670 000 

729 027 954 

731 797 954 

Tahsilat 
Lira 

4 250 
4 250 
4 250 

4 340 906 
55 377 

55 377 
2 700 523 
2 700 523 
1 585 006 
1 585 006 

520 473 186 
497 563 918 

22 909 268 

4 250 
4 340 906 

520 473 186 

524 818 342 
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1981 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 

A CETVELİ 

Ödeneğin Çeşidi 
Ödenek 

Lira 
Gider 
Lira 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ ' 711 288 000 
FEN VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜL
TESİ 135 5*98 000 
TIP FAKÜLTESİ 369 413 400 

GENEL TOPLAM 1 216 299 400 

658 041 518 

33 478 055 
184 885 060 

876 404 633 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

53 246 482 

102 119 945 
184 528 340 

339 894 767 

1981 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 

B CETVELİ-

S. Gelirin Çeşidi 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLERİ 
KURUM MALLARI GELİRLERİ 
Taşınır mallar satış bedeli 
Kitap satış bedeli 
KURUM İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 
Döner sermaye gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
Muayene tahlil ve tecrübe ücretleri 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
G ecen yi 1dan de vrolunan nakit 

î C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 1 191 299 400 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 89) 

2 120 000 
2 120 000 
2 120 000 
2 200 000 
260 000 
10 000 
250 000 

1 500 000 
T 500 000 
•440 000 
420 000 

% 000 
18 000 

1 186 979, 400 
1 156 979 400 

30 000 000 

2 120 000 
2 200 000 

1 186 979 400 

2 

2 
2 

776 
776 

0 

197 500 
197 500 
197 500 
672 066 
410 577 
400 000 
10 577 
221 870 
221 870 
039 619 
039 619 

013 480 
013 480 

197. 500 
672 066 

776 013 480 

778 883 046 



— a s 
l ı s ı Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 

A CETVELİ 

Ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
MEDBKO - SOSYAL HİZMETLER 
FEN VE SOSYAL ©İLİMLER FAKÜL
TESİ 
TIP FAKÜLTESİ 

ödenek 
Lira 

673 738 950 
14 542 000 

105 156 000 
373 765 746 

1 167 202 696 

Gider 
Lira 

631 495 154 
12 261 066 

48 046 127 
250 953 997 

942 756 344 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

42 243 796 
2 280 934 

57 109 873i 
122 811 749 

224 446 352 

1982 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 

B CETVELİ 

6 3 
•a ^ Gelirin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER' 
KURUM MALLARI GELİRLER t 
Taşınır mallar satış bedeli 
Kitap satış bedeli 
KURUM İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 
Döner sermaye gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
Muayene tahlil ve tecrübe ücretleri 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
Geçen yıl Hazine yardımı tahakkuk bakiyesi 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

1 
1 

1 

1 

Tahmin 
Lira 

2 120 000 
2 120 000 
2 120 000 
4 073. 000 
850 000 
600 000 
250 000 

1. 500 000 
' 1 500 000 
1 723 000 
1 700 000 

3 000 
20 000 

160 98'1 100 
120 981 100 
40 000 000 

2 120 000 
4 073 000 

160 981 100 

167 174 100 

Tahsilat 
Lira 

2 058, 500 
2 058 500 
2 058. 500 
2 913 330 

6 630 

6 630 

2 906 700 
2 906 700 

834 589 734 
834 589 734 

2 058 500 
2 913 330 

834 589 734 

839 561 564 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 97 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1587 Sayılı Nüfus Yasasının 
57 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi 

ve İçişleri Komisyonu Raporu (2 /122) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Halkçı Parti Grup Başkanlığı 18.6.1984 

Sayı : 81 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

1587 Sayılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifim, gerekçesiyle 
birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Reşit Ülker 

İstanbul Milletvekili 

G E R E K Ç E 

Köy ve mahalle muhtarları Devletin halkla ilişkilerinde ilk basamağı oluşturan kuruluşlardır. Özel yasa
larıyla ve başka yasalarla kendilerine verilen pek çok görev ve sorumlulukları vardır. Bunların büyük çoğun
luğu Devletin temel sorunlarıdır. Bu görevler arasında, kaybolan nüfus yerine yeniden nüfus çıkarma belgesi, 
eskiyen nüfusu değiştirme belgesi, nüfusa fotoğraf koyma belgesi, evci kâğıtlarının nüfusa uygunluk belgesi, 
taahhüt girişimlerinde aile nüfusunun ve ikametgahın onama belgesi, gibi önemli görevleri vardır. 

Bu arada Türkiye de muhtarlar başlangıcı bilinmeyen zamanlardan 'beri halka nüfus örneklerini ona
maktadırlar. Bu onaylama keyfî bir uygulama değil, bir taraftan içişleri Bakanlığının Genelgeleri (Bilebil
diğimiz ve bulabildiğimiz bir tanesi, 12.4.1976 gün -ve 620/125-3973 sayılı Genelgesinin ı(b) bendi.) bir taraf
tan da Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün muhtarların onaylayacakları nüfus örneklerinin tek düzen basılı bi
çiminin modelleri tüm muhtarlıklara ve nüfus idarelerine gönderilmiştir. Halen köy ve mahalle muhtarları bu 
formlara göre nüfus örneği doldurmakta ve onamaktadırlar. Bu örneğin numarası 13'dür. 

Ancak son zamanlarda muhtarların nüfus hüviyet cüzdanı örneği onamalarını doğru olmadığını noterler 
ileri sürerek bazı idarî makamlardan muhtarların nüfus örneği veremeyecekleri yolunda yorum yazıları ala
rak muhtarlıklara ve resmî dairelere tebliğ ettirdikleri görülmektedir. 

Ayrıca gazetelerde yaptırdıkları yayımlar ile de halkı ve idareyi bu konuda kuşkuya sokmuşlardır. Bu ne
denle bazı yurttaşlar vakit kaybetmemek için bu örnekleri masraf ve külfete katlanarak noterlerden almaya 
başlamışlardır. Bazı idare makamları da muhtarlardan alınan örnekleri geri çevirmektedirler. Bu yüzden halk 
sıkıntı çekmektedir. 

Önce, bu uygulama geniş halk kitlelerinin zararınadır. Türkiye'de her mahalle ve köyde bir muhtarlık bu
lunduğundan, bu gün halk nüfus örneğini kendi muhtarlığından yol parası harcamadan, zaman kaybetme
den, çok ucuza almaktadır. Eğer noterden alacak olsa, genelikle köy ve mahalleden ilçe merkezine inecek yol 
parası ödeyecek, en az yarım gününü kaybedecek, belkide yemek de yemek zorunda kalacak notere de bu 
gün 250 lira ödeyecektir. Oysa bunların hiç birine katlanmadan muhtardan 5 ile 40 lira arasında bir onama 
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ücreti ödeyerek (bunun 2,5 ile 5 lirası basılı kâğıt bedelidir.) Eğer yoksulsa hiç bir para ödemeden ve çalış
ma saatlerine bağlı kalmaksızın ivedi durumlarda gece yarısı bile muhtarı yatağından kaldırarak alabilmekte
dir, 

öte yandan bu davranış yasa koyucunun amacına da ters düşmektedir. Yasa koyucu 5 Mayıs 1972 gün 
ve 1587 sayılı Nüfus Yasasının 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında : «Nüfus cüzdanlarının bir örneği, okul, 
daire gibi resmî yerlerde çıkarılıp •onaylanarak dosyalarında saklanabilirce de asılları hiç bir surette alıko
nulamaz.» denilmektedir. 

Burada açıkça görüldüğü gibi nüfus örnekleri halka kolaylık olsun diye noterlerden alınması istenilmemiş, 
resmî dairelerin kendilerinin örnek çıkarması esası benimsenmiştir. Bu çok yerinde bir yasa hükmüdür. Çün
kü, nüfus örneği hemen hemen her resmî işte kullanılan bir şeydir. Bunu noterlerden istemek halka ağır bir 
külfet yüklemektir. Demekki yasa yapan nüfus örneğini diğer örneklerden ayrı görmekte ve bunlara kolaylık 
getirmektedir. 

Uygulamada ise resmî dairede nüfus örneği çıkarılmakta bazı zorluklar olmaktadır. Bunlardan biri, hazır 
basılı nüfus örneği formu resmî dairelerde bulunmadığı için yurttaş yada memur bir kâğıda nüfusdaki tüm 
bilgileri daktilo ile yada elle yazmak durumunda kalmakta, eğer dairenin işleri de yüklü ise daire bunu ya
pamamaktadır. İşte bu noktada da muhtarlar imdada yetişmektedir. Yurttaş basılı forumlarda tek düze ola
rak yapılmış nüfus. örneğini muhtara onaylatmakta ve daireye sunmaktadır. Bir resmî makam bir diğer resmî 
makama yardımcı olmaktadır. Bu yurttaşa 5-40 lira arasında muhtar onama harcına mal olmaktadır. Yoksul ise 
yoksulluğunu muhtar bildiğinden hiç bir .ücret ödemeden nüfus örneğini alabilmektedir. Vatandaş bunu seve seve 
vermektedir. 

Şimdi noterler, bu yerinde uygulamayı engellemek istemektedirler. Bir ölçüde de başarıya ulaşmışlardır. 
Bu işlerle ilgili başta Sicilli Nüfus Yasası olmak üzere çeşitli yasalar değiştirilirken muhtarların nüfus örneği 
onamaları ortadan kaldırılmış olabilir. Yasa koyanın bunu isteyerek yaptığına ilişkin en ufak bir belirti ortada 
yoktur. Varsa böyle bir boşluktan yararlanılarak, bu gün içişleri Bakanlığının eski genelgeleriyle, Nüfus İş
leri Genel Müdürlüğünün basılı formlarıyla çok eskilerdenberi yapılagelmekte olan geleneksel bir du
rum almış olan muhtarların nüfus örneği onamasının kaldırılması halkın aleyhine bir hareket olmuştur. Halk 
bu durumdan rahatsızdır. Çünkü halka yeni malî külfet getirmiştir. Bir örnek noterde 250 liradır, (muhtara 5 
Ue 40 lira yoksulsa parasız) ilçeye gitmek için yol, yiyecek ve zaman harcanmasına neden olmaktadır. Böylece 
Devlet hizmetlerinin etkinliği artacağı gibi, vatandaşlarımız rahatlayacak, ekonomik gelişmeye katkı sağlaya
caktır. Yani Bürokratik işlemler azaltılmış olacaktır. Başbakan Ulusu zamanında bu yolda kolaylık sağlan
ması için bir genelge çıkarılmıştır. Bu gün muhtarların çoğu nüfus örneği vermektedirler. Ancak konuya açık
lık getirmek zorunludur. 

•Bu amaçla ve yukarıdaki gerekçelerle halkça benimsenmiş, ucuz, zaman ve kolaylık sağlayan yerleşmiş yön
temin sürdürülmesi için bu yasa önerisi hazırlanmıştır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER'İN TEKLİFİ 

1587 Sayılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi 

MADDE 1. — 5 Mayıs 1972 gün ve 1587 sayılı Nüfus Yasasının 57 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Köy ve mahalle muhtarları nüfus örneği onaylayabilirler.» 

MADDE 2. — Bu Yasa yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 97) 



İçişleri Komkyoau Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
. İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/122 28 . 6 . 1984 
Karm No. : 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET- MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 1587 sayılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
İlişkin Yasa Önerisi ve gerekçesi ilgili bakanlık temsilcisi ile teklif sahibinin de katılmasıyla Komisyonumu
zun 27.6.1984 günlü 19 uncu birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Konu, 1587 sayılı Nüfus Yasası uyarınca nüfus kaydına göre bir esasa bağlanmış ve bu hususta bir sistem 
geliştirilmiş bulunmaktadır, 

1587 sayılı Nüfus Yasasının 57 nci maddesine göre nüfus cüzdanlarının asıllarının resmî dairelerce aılıko-
nulamayacağı, gerektiği takdirde örneklerinin çıkartılıp dosyalarına konulabileceği hükme bağlanmıştır. Bu 
şekilde bu yoldan gerekli olduğu takdirde vatandaşın başka herhangi bir merci veya makama başvurmasına 
gerek kalmaksızın nüfus cüzdanı örneğini işin görülmesi sırasında ilgili resmî daire tarafından çıkarılıp alın
masını kabul etmiş ve vatandaşı zaman kaybetmekten ve masraf altına girmekten kurtarmıştır. Bu madde
nin işlerliğini sağlamak-bakımından da idarî yönden gereken tedbirler alınmış ve. bizzat Başbakanlıkça bü
tün bakanlıklara ve kamu kurum ve kuruluşlara bu maddeye göre nüfus cüzdanı örneği dairelerce çıkarı
lıp alınmasını ve vatandaşın herhangi bir yere gönderilmemesi ve aynı zamanda Devlet Malzeme Ofisince 
de nüfus cüzdanı örneği bastırılarak kamu kurum ve kuruluşlara gönderilmesi yolunda talimat verilmiş ve 
bu şekilde uygulama vatandaş lehine geliştirilmiştir. 

Vatandaşın nüfus cüzdanı örneği almak üzere muhtara gitmesi de ayrıca bir külfettir/Zaman ve para har
camasını gerektirecektir. 

Bu nedenlerle 1587 sayılı Nüfus Yasasının 57 nci maddesiyle getirilen sistemi değiştirecek bir yasal deği
şiklik vatandaşa kolaylık yerine yeni külfetler getirecektir. 

Diğer taraftan bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan işlemlerde kişinin kimliğine ait bilgiler nü
fus cüzdanı örneğinden alınmaktadır. Bu sebeplerle bu örneklerde yapılacak bir hata ve dikkatsizlik birçok 
resmî işlemlerin de hatalı olmasına ve bu yüzden de vatandaşların birçok güçlüklerle ka/şı karşıya kalma
sına yol açacaktır,. 

Bu nedenlerle nüfus cüzdanı örneği çıkartılıp onaylanması özel bir itinayı gerektirir. Muhtarların görev 
ve yetkilerini düzenleyen kanunların hiçbirinde muhtarlara nüfus cüzdanı örneği çıkarma ve onaylama yetkisi 
verilmemiştir. 

Nüfus cüzdanları güvenlik açısından da çok önemli bölgelerdir, örneklerinin çıkarılıp tasdik edilmesi yet
kisi verilirken bu hususu gözden uzak tutmaıriak gerekir. Nüfus cüzdanı örneklerini çıkarma ve onaylama 
yetkisine sahip makam sayısının artırılması güvenlik açısından da birtakım sorunlar yaratabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı.: 97) 
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Yukarıda arz olunan nedenlerle teklif Komisyonumuzca olumlu bulunmamış ve maddelerine geçilmeden 

reddedilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 
N 

Başkanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Kâtip 
İsmail Üğdüî 

Edirne 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

Muhalifim. 
tzmir 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

mmm 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi ($. Sayısı : 97) 



Dönem : 17 Toplantı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 98 
Ankara Milletvekili İsmail Saruhan ve 9 Arkadaşının, 26.5.1981 
Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 19 uncu Mad
desine Bir Bent Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Ben
dinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 

Raporu (2 /101) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 19 uncu maddesine bir bent eklenmesi ve 20 nci maddesinin 

3 üncü bendinin değiştirilmesi hakkında tarafımızdan hazırlanan kanun teklifi ile gerekçesi ekli olarak takdim 
edilmiştir. 

Gereğini saygı ile arz ederiz. 15 . 5 . 1984 

İsmail Saruhan 
Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Doğuştu 
Bişngöl Milletvekili 

Ozan Soysal 
Ankara Milletvekili 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl MiliIetvekrH 
M. Sezai Pekuslu 

Ankara Mi'lfetvekiü 
Ali Rıfkı Âtasever 

Tekirdağ M'MleCVekM 
Göksel Kalay cıoğlu 
Artkaa-a MüöietveMli 

Osman Işık 
Ankara MiMletvekiıla 

Nejat Gülecek 
Arakatra Milletvekili 

Recep Kaya 
Bilecik Milletvekili 

GEREKÇE 
1 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 3 üncü bölümünde 

yer alan eğlence yerleri başlığı altında, basit işyerleri ile gerçekten eğlence yeri olarak bilinen bar, pavyon, 
gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bezik, briç, bilardo, okey ve masa futbolları salonları 
ile birahaneler gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetlerine göre her yıl ve çalışılan günler için sınıf derecelerine 
göre belediye meclislerince takdir edilecek miktarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek eğlence vergisi tahsil 
edilmelidir. 

Bu kanun teklifinde eğlence yerleri ile, eğlence yerleri mahiyetini taşımayan kahvehane, kıraathane, çay
hane ve çay ocakları gibi yerlerin ayrı mütalaa edilmesi gerektiği düşünülmüştür. 

Türkiye'de yaygın bir işyeri olarak bilinen ve asırlar öncesine dayanan ve halkın buluşma, sohbet ve bir 
kısım insanların da iş aramak için bekleme ve toplanma yerleri, olarak bilinen, geleneksel Türk kahvesinin 
içildiği bu işyerlerinin bir eğlence yeri olarak vasıflandırılamayacağı gayet tabiî bulunmaktadır. 

Yukarıda birinci maddede sözü edilen işyerleri altmışbin civarında olup, işyeri niteliği taşımayan bu yer
lere eğlence vergisi tahakkuk ettirmek amme vicdanında yargılanacaktır. 

Kaldı ki, bazı belediyeler bu tür işyerlerinden eğlence mahiyetinde olmadıkları gerekçesiyle vergi almadıkları 
gibi, vergi tahakkuk ettirmiş olan bazı belediyeler de idarî mahkemelerde açılmış bulunan davaların mükel
lef lehine sonuçlanması durumları ile karşılaşmışlardı. 

Ülkemizde imkânları müsait olmayan ve bir çay karşılığında sabahçı kahvelerinde sabahlayan insanların 
toplandığı bu yerlerin eğlence yerleri olamayacağı tabiîdir. 

Esasen 2464 sayılı Kanunda da tam bir açıklık olmadığı için sözü edilen kanuna bir açıklık kazandırılma
sı maksadıyla bu kanun değişikliği hazırlanmıştır. 

Bu kabil işyerleri ile bazı belediyeler arasında bu yüzden yaratılmış olan ihtilafların ortadan kalkacağı 
ve bir hakkın teslim edilmiş olacağına inanmaktayız. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

28 . 6 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara Milletvekili İsmail Saruhan ve dokuz arkadaşının 26.5.1981 Tarihli 2464 Sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilgili bakanlıklar temsilcileri ile teklif sahibinin de katıldığı Komis
yonumuzun 27.6.1984 günlü 19 uncu birleşiminde incelenip görüşülmüştür. 

Teklifin 1 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 
Teklifin 2 nci maddesiyle değiştirilen 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 20 nci maddesinin 3 ün

cü bendine «bilardo ve masa futbolu salonları» da eklenmiş ve metinden «her yıl» deyimi ile «birahane» 
tabiri çıkarılmıştır. 

Teklifin geçici maddesine, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 19 uncu maddesinin tamamını kapsa
maması içjn «19 uncu maddesinin istisna ve muaflıklar bölümüne ilave edilen 5 inci bent gereğince» deyimi 
eklenmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Bailı'kesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Ediiırne 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

Üye 
Ali Aşkın Toktaş 

îzmlir 

Mehmet 
Üye 

Başkarave'k'JlU 
Nihat Akpak 

Sakarya 

:'Üye 
Kadri Al tay 

Antalya 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Umur Akarca 
Muğla 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Sözcü 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Muzaffer Aracu 

Denizli 

, . Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Salim Erel 

Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 98) 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ İSMAİL S A RUH AN 
VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 19 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendinin Değiştirilme

sine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 19 uncu Maddesine aşağıdaki 5 numaralı 
bent eklenmiştir. 

5. Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruh
satnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay 
ocakları olduğu belirtilen yerler. 

MADDE 2. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 20 nci maddesinin üçüncü bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pav
yon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, 
birahane ve dansing solanları gibi eğlence yerlerinde 
işin mahiyetine göre çalışılan her yıl ve gün için Bele
diye Meclislerince takdir edilecek miktardır. 

. GEÇİCİ MADDE --. 2464 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununun 19 uncu maddesine göre itiraz safha
sında bulunan ve açılmış olan davalar, bu Kanunun 
yayımı tarihinde bütün neticeleri ile ortadan kalkar. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 19 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendinin Değiştirilme

sine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 20 nci maddesinin 3 üncü bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. •. 

3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pav
yon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, 
dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğ
lence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her 
gün için Belediye Meclislerince takdir edilecek mik
tardır. 

GEÇİCİ MADDE — 2464 sayılı-'Belediye Gelirleri 
Kanununun 19 uncu maddesinin istisna ve muaflık
lar bölümüne ilave edilen 5 inci bent gereğince itiraz 
safhasında ve açılmış davalar, bu kanunun yayımı ta
rihinde bütün neticeleri ile ortadan kalkar. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin dördüncü maddesi Komis^ 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

mum 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 86 

Hıdır Aslan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu ( 3 / 9 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Personel Genel Müdürlüğü 10 Şubat 1983 
Sayı : 19-301-04125 

Konu : Hıdır ASLAN 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Ceza Kanununun 146/1 maddesine aykırılık suçundan İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı 
Askeri Mahkemesinin 29.7.1981 gün ve 1980/204 Esas, 1981/231 Karar sayılı hükmü Ue ölüm cezasına mah
kûm edilen ve bu cezası Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 6.10.1982 gün ve 1982/306 Esas ve 1982/614 Karar 
sayılı ilâmı Ue onanan Selman oğlu 1958 doğumlu, Tunceli İli, Hozat İlçesi, Taşıtlı Köyü Nüfusuna kayıth 
Hıdır Aslan hakkındaki dava dosyası ile Mfllî Savunma Bakanhğmm 9.2.1983 gün ve 1983/609-5 sayılı yazısı
nın örneği ekte gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 9 Şubat 1983 
AD. : 1983/609-5 

Konu : Hıdır ASLAN 

Başbakanlığa 

ilgi : tzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığının 24.1.1983 gün ve 19S0/6040-324-152-î0/Â sayılı 
yazışı» _ .-,:.. ; :•• ••• <- .-. -.;.-:.:-•.• - : : > • 

Türk Ceza Kanununun 146/1 maddesine aykırılık suçundan izmir Sıkiyörietmı Komutanlığı 1 Numaralı 
Askerî Mahkemesinin 29.7.1981 gün ve 1980/204 Esas, 1981/231 Karar sayılı hükmü ile ölüm cezasına mah
kûm edilen ve bu cezası Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 6,10.1982 gün ve 19&2/306 Esas ve 1982/614 Ka
rar sayılı ilamı ile onanan Selman oğlu 1958 doğumlu, Tunceli İli, Hozat İlçesi, Taşıtlı K ö̂yü nüfusuna ka
yıtlı Hıdır ASLAN hakkındaki dava dosyası Danışma Meclisine sunulmak üzere ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini ve bilgi edinilmesini arz ederim. 
Ü, Halûk Bayülken. ' 

Millî Savunma Bakanı 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1 Adalet Kojra^orm 21 . 6 .1984 

Esas No. : 3/9 

•'•'•'''"'' T Ü R M Y İ ' B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasayı cebren ilgaya teşebbüs suçundan sanık, Selman oğlu, Sultan'dan olma 1.4.1958 doğumlu, Tun
celi ili, Hozat İlçesi, Taşıtlıköyü, cilt 031-01, sayfa 32, kütük Sıra No. 16'da nüfusa kayıtlı halen izmir 
Şirinyer Askerî Cezaevinde tutuklu Hıdır Aslan hakkında İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahke
mesinin 29.7.1981 gün ve 1980/204 Esas ve 1981/231 Karar sayılı, Türk Ceza Kanununun 146/1 inci madde
sine göre ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair hükmü Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 6.10.1982 gün ve 
1982/306 Esas, 1982/614 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiş bulunduğundan, bu işe ait dosya, Baş
bakanlığın 10 Şubat 1983 gün ve 19-301-04125 sayılı yazılarına ekli olarak Danışma Meclisi Başkanlığına 
sunulmuştur. 

Danışma Meclisi Adalet Komisyonunun konuyu sonuca bağlayan 8 Nisan 1983 tarihli ve 68 Karar nu
maralı raporu Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülemediğinden dosya 19.12.1983 tarihinde Başkan
lıkça- Korhisyonumu&t havale" edilmiş ve Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı toplantıda incelenip gö-
rüşülrhüştürî -

Sanığın Devrimci - Yol.örgütü içinde Ankara'da Sarı Durak kod ismi ile faaliyet gösterip deşifre olduk
tan sonra İzmir'e gönderilerek Karabağlar, Gaziemir, Yeşilyurt semtlerini kapsayan bölgenin sorumluluğuna 
getirildiği, bu bölgelerde Devrimci - Yol örgütünün ideoloji ve stratejisini benimsetip, taban sağlama faaliyet
leri sonunda örgütün gelişip, bu bölgelerde örgütlenmesini sağladığı ve çeşitli örgütsel eylemleri planlayıp 
yaptırdığı ve eylemlere katıldığı, Ankara'dan gelen ve Yusuf kod ismiyle tanınan Ali Akgün ile bir müddet 
aynı bölgede çalıştıktan sonra Gültepe bölgesi Devrimci Yol örgütü sorumlusu Coşkun Üsterci'nin yakalan
masından ve Karabağlar bölgesinde kullandığı Sedat kod isminin çok duyulup kendisinin de deşifre olma
sından sonra Devrimci Yol Gültepe sorumluluğuna getirildiği, ismail Levent Aksan tarafından tnciraltı yur
dunda yapılan bir toplantıda sanığın Cemal kod ismi ile Gültepe Devrimci Yol birimine tanıtıldığı ve bun
lardan sonra Gültepe bölgesinde bu örgütü sevk ve idare ettiği, bir isyan hareketi olarak nitelendirilen Gül
tepe olaylarının hazırlayıcılarından ve olaylar başladıktan sonra örgütü ve isyanı sevk ve idare edip, kuman
da edenlerden olduğu, çatışmalara katıldığı, polis memurları İsmail Yürümet ve Mehmet Erol'un Ali Akgün 
tarafından çatıdan vurulması sırasında onunla birlikte ve 14'lü tabanca olduğu halde bulunduğu, oto gaspı
na katılıp,- oto ile kaçtıkları sırada elindeki aynı Mat Sten'le (91480 numaralı) Boğaziçi Karakolu önündeki 
polis memuruna, Boğaziçi Karakoluna, askerî jeep ve polis araçlarına seri şekilde ateş ettiği, açtığı ateşlerin 
bilhassa güvenlik kuvvetlerini hedef alan acımasız ve öldürme kastına matuf bulunduğu, daha sonra Kâmil 
kod isimli Metin öz, Osman kod isimli ve Cafer Çokvar ismini veren Raşit Koparan'la birlikte Yeşildere'de 
girdikleri deri imalathanesinde yakalandığı, ayrıca; 

A) 9 Mayıs 1979 günü IpD'lilerle silahlı çatışmaya girip bir IGD'liyi yaraladığı, 

B) 29 Haziran 1979 tarihinde istihbarat temini amacıyla İGD'li Baki Dolay'ın dövülüp, saat, çakmak 
ve üzerindeki fotoğrafın ^ 

• O 2r.Temmuz. ul979ütarihiiıde ^Mustafa'Akbuhit ve* Bülent Akbukrt kardeşlerin dövülüp^silah tehdidi ile 
mobietleriniıs gasp edilmesi' ©ji&minde aslî fail öterafe yer aldığı* ! 

D) :"'İ 'Byful '07:9 tarjsftujîde İS&yman Keskin isimli ve İGD'İi olduğu sanılan; fjrjjn^işçisinin gece, fırjrıda 
yattığı sırada'alnına tabanca dayayarak dışarı çıkarıp, örgüt mensupları ile birlikte işkence yaptığı ve yap
tırdığı, bu işçinin ayağındaki yeni ayakkabısının kamulaştırıldı diye alaimasî, sübfchai kadar işkence yapilması 
olayına.iâsU.ciftİl Söylemde bulunan kişileri sevk ve idare eden olarak bulunduğu, 
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E) 3.9.1979 tarihinde Karabağlar'da çay ocağı işleten Osman Yıldırım'ın ayağından tabanca ile yaralan
ması ve 600 lirasının gaspı eyleminde aslî fail olarak görev aldığı, 

F) 6.9.1979 tarihinde Çardak Kıraathanesinin taranması için Hüseyin Vurucu, ibrahim. Öztürk ve Ka
sım Göncü'ye talimat ve silah verdiği Turgut Yılmaz'ın yaralandığı bu eylemde azmettiren fail durumunda 
olduğu, 

G) 15 Aralık 1979 tarihinde yapılan Karabağlar korsan mitingini düzenlediği, 

H) 22 Aralık 1979 tarihinde Ali Akgün'ün polisin elinden kurtarılması eyleminde örgütü sevk ve idare 
ettiği, bizzat kahveye ateş açtığı ve çevre halkını bu eyleme katılmaya zorlayıp, Ali Akgün'ün, serbest bırakıl
masını sağladığı, 

1) Örgüte taban sağlama faaliyetleri arasında örgüt mensuplarına silah eğitimi yaptırıp, örgüt silahlarını 
alıp verdiği, bazı militanları saklayıp sonradan başka bölgelere gönderdiği, 

Silahlı halk ayaklanması ile iktidarın ele geçirilerek Marksist - Leninist bir devlet düzeni kurulmasını 
amaçlayan yasa dışı Devrimci Yol örgütünün bölge sorumlusu olarak açıklanan eylemleri gerçekleştirdiği, bu 
eylemlerin her birinin Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasını, tebdil, tağyir ve ilgaya yönelik olup, Türk Ceza 
Kanununun 146/1 inci maddesinde öngörülen bu suçun cebrî unsurlarını oluşturduğu, dolayısıyla bu madde 
gereğince cezalandırılmasına ve Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesinin uygulanmasına gerek görülmediği
ne dair Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Bir Numaralı Askerî Mahkemesinin oybirliği ile verdiği ka
rar, Askerî Yargıtay 2 nci Dairesince de oy çokluğu ile onanmış ve hükümlü vekili tarafından 6.4.1983 tarihli 
dilekçe ile yapılan kararın düzeltilmesi talebi de Askerî Yargıtay Başsaycılığının 2.5.1983 tarih ve evrak No. 
1983/1248, tebliğname No. 1983/1922 sayılı tebliğnamesiyle reddedilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalar karşısında hükümlü Hıdır Aslan hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesin
de kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 87 nci ve İçtüzüğün 90 in
ci maddeleri gereğince hazırlanan Hıdır Aslan hakkındaki ölüm cezasının yerine' getirilmesine dair ekli kanun 
tasarısının Genel Kurula sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 
Muhaliften. 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Çekimserim. 

Üye 
İhsan Topkaya 

Ordu 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Hasan Al t ay 

Samsun 
Karara muhalifim. 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
Selahattin Tafhoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 86) 



— 4 — 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Hıdır Aslan Hakkındaki ÖHim Cezasının Yerine Getirtmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 2 nci Dairesinin 6.10.1982 gün ve 1982/306 Esas, 1982/614 Karar sayılı 
ilamı ile kesinleşen izmir Sıkıyönetim Komutanlığı 1. Numaralı Askerî Mahkemesinin 29.7,1981 gün ve 1980/ 
204 Esas, 1981/231 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 146/1 inci maddesi uyarınca ölüm ceza
sına mahkûm edilmiş bulunan Tunceli İli, Hozat İlçesi, Taşıtlı Köyü, cilt 031 - 01, sayfa 32, kütük sıra No. 
16'da nüfusa kayıtlı Selman oğlu, Sultan'dan olma 1.4.1958 doğumlu Hıdır Aslan hakkındaki ölüm cezası 
yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

«••— 

y 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayışı : 105 

İsmet Yoğurtçu'nun Özel Affına Dair Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra

poru (1/534, 3/462) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 16 Haziran 1984 

HUK. t. KAN. KAR. BŞK. : 25 
18-62-84/2907 

Konu : 3015 Sayılı Kanun Hakkında 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 7 Haziran 1984 tarih ve 1141 -03660 sayılı yazınız. 

İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisince 5.6.1984 tarihinde kabul edil
diği bildirilen «İsmet Yoğurtçu'nun özel Affına Dair Kanun» incelendi4 

İsmet Yoğurtçu üsteğmen rütbesinde iken işlemiş olduğu emre itaatsızlıkta ısrar suçundan dolayı hak
kında dava açılması üzerine 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65/a maddesi gereğince 
açığa alınmış ve bir süre açıkta kalmıştır. 

Hakkında 2 nci Ordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinde açılan davanın mahkumiyetle sonuçlanması ve 
kararın kesinleşmesinden sonra da ayni Kanunun 36 ncı maddesinin amir hükmü gereğince açıkta kaldığı 
16 günlük süre kıdeminden düşülerek nasıp düzeltilmssi işlemi yapılmış, bunun sonucu terfisine esas alman 
hizmetlerin 30 Ağustos 1972 tarihinde yüzbaşılığa yükselmesine yetmemesi sebebiyle terfisi geri alınmıştır. 

İlgili bu işlemin iptali için Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmış, ancak aşağıya aynen alman 
kararı ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Dairesi Esas No. : 1973/732, Karar No.: 1974/914 ve 
9 Temmuz 1974 tarihli kararı ile davayı oybirliğiyle reddetmiştir. 

«... Nasıp düzeltme işleminin geç yapılmış olması davacı için bir hak doğurmayacağı gibi, aynı fiilden 
cezalandırılmış olması da, idarî işlem tesis edilmesine bir mani teşkil etmez. Zira İdarî Kanunlar Persone
lin hizmet şekil ve istihdam statüsünü tespit ve tayin eder. 

Zamana ve duyulan ihtiyaca göre, statü kanunlarının değiştirilmesi ve hizmetin en iyi şekilde seçkin per
sonelle yürütülmesi de herhangi bir kanunsuzluk ve güvensizlik de olamaz. .İşlem; 1972 yılı 30 Ağustosunda, 
davacının terfi etmesinden sonra dört ay gibi bir zaman içerisinde tesis edilmiş olmakla, üzerinden terfi ve 
kıdem yıllarının geçtiği iddiası da tutarlı olamaz. 

Aksi görüş, yani nasıp düzeltme işlemini gerektiren durumun meydana çıkması üzerine, düzeltme işlemi
nin yaptlmamasmdan dolayı, davacıya hiç bir hak tanınması, kanuna karşı hile yolunu açarki, bu görüşte 
tasvip edilemez. 

Davalı idare ajanları, vazifelerini zamanında yapmamış veya yapmak basiretini gösterememiş ise, davacı
nın da ceza davasının sonucu olan idare işlemlerden kurtulmasını tanımak, temeli disiplin ve kanunlara, ni
zamlara itaat olan Ordunun varlığı ile bağdaşamaz. 
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İzah olunan nedenlerle, 926 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan «Subay Sicil Yönetmeliği» hü

kümlerine göre rütbe, terfi şartlarını ihraz etmeyen davacı hakkında, davalı idarece yapılan işlemde kanuna 
aykırılık bulunmadığından, davanın reddine...» 

Görülüyor ki, İsmet Yoğurtçu'nun Özel Affına ilişkin Kanunun gerekçe bölümünde ileri sürülen hususun 
aksine, işlem Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde dava konusu yapılmış ve yukarıya alınan hüküm fıkrası 
ile dava reddedilmiştir. 

Bu karar dışında Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Esas No. : 1976/1, Karar No.: 1977/1 ve 24.1.1977 
tarihli İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararında, «... Subay ve astsubaylar hakkında 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa göre yapılan nasıp düzeltme işlemleri, herhangi bir ceza mahkumiyeti veya 
mahkumiyetin neticesi olmayıp; subay ve astsubayların terfilerinde muteber hizmet sürelerini saptayan, idarî 
bir işlem olmakla, af kanununda ilgililerin yararlanacağı yolunda açık bir hüküm bulunmadıkça af kanunu 
kapsamına girmemektedir...» şeklinde açıklanan görüjü, ilgili hakkında yapılan işlemin doğruluğunu bir de
fa daha ortaya koymuştur. 

Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af 
ilanı yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ait .olduğu Anayasanın 87 nci maddesinde açıkça belirtilmiş
tir. Ancak ortada kanunlara uygun olarak alınan nasıp düzeltme işleminin geri alınması ve hükümsüz sayıl
ması gibi; Ordu kademeleri içinde emsallerinden farklı sonuç yaratacak, genellik ve eşitlik ilkelerini zedeli-
yecek, binlerce subay ve astsubayın bu haktan kendilerininde yararlanmaları için yüce Meclise başvurularına 
yol açacak bir işlem vardır. 

Yargıya intikal etmiş ve doğruluğu kanıtlanmış olan ve af kanunlarında kapsam dışı bırakılan bu kanu
nun bir defa görüşülmesinde yasal zaruret görüldüğünden Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince 3015 sayılı 
Kanun iade edilmiştir. 

Arz ederim. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

İsmet Yoğurtçu'nun özel Affına Dair Kanun 

Kanun No. Kabul Tarihi : 
3015 5 . 6 . 1984 

MADDE 1. — Emre itaatsizlikte ısrar suçundan Konya 2 nci Ordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 
11.9.1967 tarih ve Esas: 1967/114, Karar: 1967/105 sayılı olup temyiz edilmemek suretiyle 14.10.1967 tari
hinde kesinleşen hükmüyle neticeten 926 sayılı Kanunun 36/a maddesine göre açıkta kaldığı 16 gün nas-
bından düşülme cezasıyla cezalandırılan, Halit oğlu Rabia'dan olma 1943 doğumlu, Ordu Vilayeti Ünye 
ilçesi Hamidiye Mahallesi Nüfusuna kayıtlı İsmet Yoğurtçu'nun cezası, bütün hukukî neticeleriyle affedil-
miştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet ve İçişleri bakanları yürütür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/534 
Karar No. : 40 

4 , 7 , 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 28.5.1984 tarih ve 23 Karar No. la raporu ile sonuçlandırdığı «İsmet Yoğurtçu'nun 
Özel Affına Dair Kanun» Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5.6.1984 tarihli 74 üncü birleşiminde görüşül-: 
müş ve aynen kabul edilmiştir. 

Kanun, Anayasamızın 89 uncu maddesi gereğince yayımlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının 7.6.1984 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 1141-03660 sayılı tezkeresiyle Sayın 
Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa ,daha görüşülmek üzere kanu
nu geri göndermiş ve gerekçeli geri gönderme tezkeresi de Genel Kurulumuzun 19.6.1984 tarihli 80 inci bir
leşiminde okunmuştur. 

Komisyonumuz, söz konusu kanunu, geri gönderilme gerekçeleri ışığında 27.6.1984 tarihli 30 uncu birle
şiminde bir kez daha görüşmüş ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar vermiştir^ 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 
Muhalifim. 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 
Muhalifim. 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
Muhalifim, 

Bu Rapor Sözcüsü 
Üye 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak , 

Üye 
Salahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 
-

Üye 
İlhan Dinç el 

Malatya 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 
Muhalifim. 
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