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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

Melhmet Aydar, İmar ve İskân Bakanının 13 Ma
yıs 1982 tarihli 'bir istanbul gazetesindeki beyanatı 
hakkında gündem dışı konuşması üzerine, İmar ve 
İskân Bakanı Şerif Tüten açıklamada bulundu. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 
ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yet
ki Kanunu Tasarısının tümü üzerinde bir süre görü
şüldü. 

17 Mayıs 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Fenni İSLİM YELİ 
Başkan 

Başkanvökili 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

II. GELEN KAĞITLAR 

Raporlar 
1. — Danışma Meclisi Üyesi Ertuğrul Zekai Ök-

te ve Arkadaşlarının, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Ya
pılması Hakkımda Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (2/23) (Rapo
run Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1982) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 14.5.1982) 

2. — Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî 
Kuruluşların Türkiye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz 
Mal Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve îakân, Turizm ve Tanıt
ma, Malî İşler ve Mil'lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/39) (Raporum Başkanlığa 
geliş tarihi : 12.5.19>82) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma ta
rihi ; 14.5.1982) 

• > • • - « 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLÎMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin Sayın üyeleri, 95 inci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, göıüymelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zeki Özkaya'nın, ülkemizde meydana gelen 
trafik kazaları konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gürtdem dışı bir konuşma talebi 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
17 Mayıs 1982 Pazartesi günü trafik sorunlarıyla 

ilgili, gündem dışı bir konuşma yapmak istiyorum. 
Söz verilmesi hususunda keyfiyeti emir ve mü

saadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Zeki ÖZKAYA 

BAŞKAN — Buyurun Saym Özkaya. 
ZBKt ÖZKAYA — Sayın Başkanım, değerli üye 

artcaldaşlarım; 
Ulaşım ve trafik tekniği, çağımızın yücelme dö

nemleriyle değişim dönemlerini kapsayan insanlık ze
kasının belki en büyük eseridir. Bugün toplumumuzu 
tümüyle ilgilendiren bir konuya kısaca değinmek üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Güzel yurdumuzu bir afet kemirmekte ve insan
larımızı varlıklarıyla birlikte alıp götürmektedir. 

Geçenlerde İngiltere'nin bir destroyeri batırıldı; 
yer yerinden oynadı, dünya çalkalandı, İngilizler si
yahlara büründü. Oysaki, toplam değer itibarıyla her 
gün bizde bir destroyer battığı halde tedbirler ağıra 
alınmaktadır. 

Günümüzde trafik sorunu öylesine korkunç bo
yutlara ulaştı ki, işine gücüne gidenlere, geçim ve 
nafaka peşinde koşanlara, eğlence ve tatile çıkanlara 
bir kuşku kaynağı, bir yangın habercisi durumunda
dır. Çığ gibi büyüyen ve herkesi, her yerde tedirgin 
ve tehdit eder hale gelen bu kasırganın, bu rekor se

viyeye gelmesine ve bu kadar azmasına sebep ne
dir?.. Sebepler belki çoktur, altyapı sorunları nok
sandır; fakat bunlarla birlikte ilgisizlik yok mudur?.. 
Hükümetlerin birinci ve en ciddi görevi tabii ki de
netimdir, 

Dünyanın neresinde olursa ölsün insanlar, eğitim 
ve kontrol farkıyla birbirine benzemektedir. Hiçbir 
zaman insanları başıboş bırakmaya gelmez. Hükü
metler her şeyden önce, topluluğu ilgilendiren her 
konuda insanların her hareketini kontrolla yükümlü
dürler. 

Zararı önlemek ve düzeni sağlamak için kural ve 
yasalar üretilmektedir. Ancak toplumun yararına ya
saların etkinliği, işleme şartına bağlıdır. İşletilmeyen 
kanunların faydası elbette sınırlı kalacaktır. 

Bir türlü dinmeyen trafik sorun ve yararlarının 
açık izahı nerelerde aranmalı?.. İşletilmeyen yasalar
da mı? Umursamazlığın ve denetimsizliğin bünye
sinde mi?... Çok yönlü bir sorundur; için'de yolların 
kapasitesi, ilk yardım sağlık ekipleri, belediyelerim ışık 
düzenleri, halkın eğitim noksanlığı vardır. 

Aslında taşıt kullanmak bir insiyatif meselesi de
ğildir; bir kural ve bir karakter meselesidir. İnsan
ların değişik yetenek, kabiliyet ve güç sahibi olma
ları kuralları ıdeğiştirememektedir. Trafik düzeninden 
amaç, herkesin kendi hareketini kontrol etmesi, bu
na alışması ve bunları destekleyecek tedbirlerin alın
ması, güvenliğin ve huzurun sağlanmasıdır. 

Trafik düzeni yalnız araçları değil, aynı zamanda 
yayaları da kapsamaktadır. Yayalar, gerek şehir oto
büslerinde ve gerekse yollarda nasıl davranacaklarını 
bilmelidirler, eğitilmelidirler. 

— 449 
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Televizyon beşeriyetin belki, en etkin eğitim va
sıtasıdır. Topluma daha yararlı, daha eğitimci ve da
ha yol gösterici olabilir; fakat medense, bizde televiz
yonun dünyası ayrıdır; şişirme programlarla ömür 
tüketmektedir. 

Türkiye'mizin genelinde, trafik diliminde içinde 
bulunduğumuz durum, her gün yeniden sergilenen 
bir felaketin şovu ve sürekli bir trajedinin dehşeti
dir. Bilmem, bu hikâyenin affedilir veya hafife alınır 
bir yönü var mıdır?.. Her gün feryatlar ve çığlıklar 
arasında kaybolan yaşamlar, sönen ocaklar ye giden
lerin ardında kalan enkaz ve yaralı gönüller; yalnız 
gazetelere havadis ve arşivlere istatistik malzemesi 
olmamalıdır. Otoritenin geniş bilgisi ve güçlü ikti
darı içinde hayat mücadelesi verenlere eşleriyle ço
cuklarıyla cjvıldaşanılara merhametsizce çarpan ve 
çarptığı zaman, her şeyi bir anda alıp götüren bu 
kanlı olayları karşılamamak aczini kabul edebilir mi
yiz?., 

Şu noktayı kesinlikle ortaya çıkarmak gerekir ki, 
kronikleşmiş olan bu sorunun çözümü gecikme kabul 
etmediği ve de etmeyeceğidir. Bu konu, bir tek ba
kanlığın meselesi değildir. En azından 'birkaç bakan
lığın çok ciddi ve çok önemli meselesidir. 

Sayın Başkanım, sayın üye arkadaşlarım; 
Trafiğin önemli bir bölümü denetimle ilgilidir. 

Yollarda uzun kuyruklar halinde araçları durdurarak 
yapılan ehliyet kontrolları, artık aktüalitesini kay
betmiştir. Bunlar yapılır, yapılır; fakat asıl kontrol-
dan sayılmamalıdır. Suç işleyen sürücüler seyir ha
linde iken kudurmakta ve canavarlaşmaktadırlar. Suç 
işleyen sürücülerin % 99'u zaten ehliyetlidir. Trafik 
kontrolları kısa mesafelerde de olsa, seyir halindeki 
vasıtalara mutlaka kaydırılmalıdır. 

Gece, karanlıkta hiçbir işaret veya ışık önlemi al
maksızın, taşıtını yolun içinde bırakıp ölümlere se
bebiyet verenlere katil, cani, cinayet işlemi yapılma
lıdır. Tamamen ihmal ürünü olan bu tip kazalar tra
fik kapsamından kesinlikle çıkarılmalıdır. 

Memleketimizde trafiği karıştıran faktörlerden bir 
tanesi de kavşaklardaki kırmızı, yeşil ışıklardır. Bu 
ıştKİar, hiçbir yerde sağlıklı çalışmamaktadır. Vasıta
ların hesapsız mesafelerde, ayarsız ışıklarm önünde 
durmaları yüzünden harcanan fuzuli yakıtın milyon
lar eden değeri, mutlaka düşünülmelidir. 

Ankara'da denetim vardır. Ancak Ankara'nın dı
şında bu ışıklar her yerde denetimsizdir. Denetimsiz 
bir ışığın ardımda saygınlık aramak mümkün değil
dir. Bu nedenle herkes rahatlıkla kuralları çiğner ge
çer ve bu ışıklara yatırılan milyonlar boşa gider. 

Cadde ve sokaklardaki tek yöne gelince, bizde 
tek yön trafiği karıştırmak için uygulanan bir usul
dür. Sorumsuzca karşınıza çıkar gelir ve kendini hak
lı görür. At arabaları, el arabaları, motosikletler, bi
sikletler; bunlar serbest, kendilerini hiçbir kurala tabi 
tutmazlar. Ekzıos susturucularını çıkararak çılgın gü
rültülerle gezen, dolaşan motosikletler bası'boştur; ne 
hasta «bilir, ne hastane tanır. Bunlar dünyanın hiçbir 
yerinde yoktur. Ehliyet verme usulleri de yeni esas
lara bağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üye arkadaşlarım; 
Sözlerimi topluyorum. Bu konuda vatandaşımız 

mütevekkildir, dua ile yetiniyor; fakat son derece 
duyarlı ve elemlidir. Bir çalkantı içindedir. Vatan
daşımızı korumak her şeyden önce görevimizdir. 

Trafik kazaları ve onu doğuran kaynaklar üze
rinde, bilinçli ve kararlı bir tutumla gitmek zamanı 
çoktan gelmiştir. Zamanı ve onun kaybettirdiklerini 
geri çekemeyeceğimize göre, zarar bilançolarının ki
min lehine ve kimin aleyhine nasıl sonuç verdiğini 
değerlendirmek durumundayız. \ m kânlarımızı ciddi
yetle ve inançla seferber etmek için, daha çok zaman 
iısraf etmemeliyiz. 

Türk yöneticilerimizin bu olguyu anlamamasına 
imkân ve ihtimal vermek mümkün değildir. Türk tra
fiğinin sorumluluğunu yüklenen ehliyetli, yetenekli, 
dirayetli yetkililerimiz elbette vardır. Bilinçli, disiplin
li ve sorumlu olan bu kadrolarımız, bu afetin üste
sinden gelecek güçte ve nitelikte olmalıdırlar. 

Trafik olayları bizi aşan meseleler değildir, fnsan 
olarak, çağdaş medeniyetin en üst düzeyine ulaşmak 
ve kendimizi ona layık görmek ayrıca görevimizdir. 
Kendimizi ve çevremizi bu anlayışa alıştırmalıyız. ,-

Türk Ulusu her güzelden ve her değerden daha 
üstün ve daha büyüktür. O'nu korumak tedbirlerin
de hangi noktada, nerede olduğumuzu çok iyi bil
mek zorundayız. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 

2. — Abdullah Pulat Gözübüyük'ün, Devletin 
resmî dili ve yeni Anayasa konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı diğer bir konuşma ta
lebi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devletin resmî dili ve yeni Anayasa konusunda 

gündem dışı konuşma yapmama müsaadelerini derîn 
saygılarımla arz ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

450 — 
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BAŞKjAN — Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Pek 

Muhterem Başkan, pek değerli arkadaşlar; 
Türk Dili, yıllardan beri Dil Bilimi kurallarına 

aykırı şekilde ve keyfî surette müdahalelere uğramış
tır. Hiçbir ülkede bizdeki gibi, millî dil üzerinde za
rarlı müdahale yapılmamıştır, oyuncak haline getiril
memiştir. Öte yandan, hiçbir lüzum ve ihtiyaç olma
dan, taklitçilikle kullanılan frenkçe deyimlerle gü
zel Türkçe tam manasıyla zedelenmiştir. Böylece 
Türk Milletinin en kutsal varlığı Millî Dil bozulmak
tadır. 

1923 - 1924 ve nihayet 1961 Anayasasının 3 ün-
cü maddesinde «Devletin resmî dili Türkçedir» diye 
yazılıdır. 

Devletin unsurları; Millet, Ülke ve Siyasî İkti
dardır. Devletin baş unsuru olan Milletin temeli ise, 
Millî Dildir. Bundan dolayı milletler, dillerinin ko
runması ve savunulmasında üstün bir titizlik göster
mektedirler. Millî dilin zedelenmesi, bozulması; mil
lî birliğin sarsılması ve tahribine yol açar. 

«Devletin resmî dili Türkçe'dir» ilkesi bir Anaya
sa hükmüdür. Bu sebeple millî dile ilişkin bu hükme 
uyulması, Hukuk Devleti gereğidir. 

Türk Diline iki türlü müdahale vardır: 
1. Dil Bilimi ile ilgisi olmayan «Uydurmacı

lık,» 
2. Frenkçe deyimlerin, hiçbir lüzum ve ihtiyaç 

olmaksızın dile sokulması. 
Resmî dilden maksat Anayasa ve kanunlarda; ya

ni resmî metinlerde yer alan tabirler ve kelimeler
dir. 

•Resmî dil metinlerine aykırı, kelime ve deyimlerin 
indi, keyfî şekilde kullanılması, millî dili anlaşılmaz 
hale sokmakta ve nesiller arasında uçurum yaratarak 
millî birliğimizin tehlikeye düşmesine sebebiyet ver
mektedir. Nitekim, Büyük Atatürk bu konuda; «Türk 
demek, dil demektir.» buyurmuştur. 

Büyük düşünür Ziya Gökalp'a göre, «Türk hal
kının bildiği ve tanıdığı her kelime millidir..» «Sunî 
olmayan bütün kelimeler millidir.» 

Bu sebeplerle «Müspet» yerine «Olumlu», «Men
fî» yerine «Olumsuz», «iSebep» yerine «Neden» eda
tının kullanılması yersizdir. Kaldı ki, dil bilimi ayrı 
bir konu ve ayrı bir bilim dalı olmasına, herkesin 
dil bilgini olamamasına, bilim niteliğine göre ayrı 
birtakım ilkelere uyulmak zarureti bulunmasına gö
re gelişi güzel uydurmalara teşebbüs edilmesi dili tah
ripten başka bir mana taşımaz. 

— 451 

Maalesef bu sözde sadeleştirme hevesi bazı adli
yecilerimize de bulaşmıştır. 

Misaller: «Fesih» (ıResiliation) yerine «Bozma» 
denilmiştir. Halbuki «Fesih» ten maksat, bir hükmü 
ortadan kaldırmaktır. Bozma ile hükmü kaldırma ara
sında herhangi bir ilişki yoktur. 

«Tahsis» (Affectation) yerine «özgülerime» kul-
lanılmrştır. Tahsis, hukukî manada bir şeyin kullanıl
maya ayrılması demektir. 

«Temerrüd» yerine «Direnme» kullanılmıştır. 
Halbuki, direnme ile temerrüd arasında hiç alaka 
yoktur. Temerrüd direnme değil edimde gecikme, 
geç kalma demektir. 

«Viaat» (promesse) yerine «Özveri» denilmiştir. 
Halbuki vaat söz vermek demektir. 

«Tescil» (immatriculation) yerine «Kurma» kul
lanılmıştır. Kavramın kurma ile hiç bir gûna alaka
sı yoktur. Tescil tmmatriculer) yazmak, sicile geçirmek 
anlamını taşır. 

«Medenî Kanun» (Code civil) yerine, «Yurttaş
lar Yasası» icat edilmiştir. Bu uydurma tamamen 
yanlıştır. Zira, Medenî Kanun, Türk veya yabancı 
her türlü ırk, din ve tabiyetten bütün insanların me
denî haklarını düzenleyen bir Kanundur. 

Hukuk devleti ilkesinin tabiî gereği olarak hukuk 
ve kanun diline herkesin ve hususiyle adliyecilerin 
son derece saygılı olmaları gerekmektedir. Hiç kim
se Devletin resmî dili üzerinde şahsî tasarrufta bu
lunamaz, aksi tutum Anayasayı ihlal olur. 

Lüzum ve ihtiyaç olmaksızın, aslı Yunanca, La
tince, İngilizce ve Fransızca kelimeler ve deyimler bir 
taklitçilik ve gösteriş hastalığı halinde dilimize sokul
makta, güzel Türkçemiz devamlı olarak tahrip edil
mektedir. 

Bilerek ve isteyerek olmasa da bu taklit hastalı
ğı dilimiz için çok zararlı ve tehlikelidir. Osmanlı 
Devleti zamanında Arapça ve Farsça salgını ne idiy
se, bugün de Frenkçe hastalığı aynıdır. 

Misaller verelim: «<Meclis» verine «Parlamen
to», «Kısım», «Kesim» yerine «Sektör», «Malî Kay
nak» yerine «Finansman», «Malî destek yerine 
«Sübvansiyon», «Siyasî» yerine «Politika», «Tedhiş» 
yerine «Terör», «Sanayi» yerine, «Endüstri», «Alay» 
yerine «iKortej», «İtibar» yerine «Prestij», zabıta di
lindeki «Arama, tarama, baskın» yerine «Operasyon», 
«Divan, Şûra, Kurul» yerine «IKonsey». (Maalesef 
hastanelerimizde «Heyet raporu» «Kurul raporu» 
denirken, bugün bu <̂ Kİonsey raporu» na çevrilmiş
tir; taklitçilik hastalığı sebebiyle). 
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«Memur» yerine «(Bürokrat», «Vasıf» yerine «Ka
lite», «Teminat» yerine «Garanti', «Fayda» yerine 
«Avantaj», «Beden» yerine «Fizik»,, «Kafile» yerine 
«Konvoy», «Hizmet» yerine «Servis», «Maliye» ye
rine «fFinans», «Biozgunculuk» yerine «Anarşi», ik
tisat» yerine «iBkonomi», «/iktisadî» yerine «Ekono
mik» gibi daha nice tabirler dilimize sokulmuştur 
ve sokulmaya da devam edilmektedir. 

Bir büyük yanlışlık da, «Coordination, Coordina-
teur» gibi Fransızca kelimlerinin gelişi güzel kulla
nılmasında görülmektedir. Fransızca olan «Coordi
nation» kelimesi «Düzen verme» anlamını taşır. Ta
bir olarak ise, belidi iliş/kilere göre «Düzenleştirme» 
anlamına gelir. Bu itibarla, Fransızca tabirler yerine, 
pekala «Coordinasyon» yerine «Düzenleştirme», 
«Koordinatör» yerine de «Düzenleştirici» tabirinin 
kullanılması mümkündür. 

Üzüntüyle ifade edelim ki, bir büyük gazetenin 
(Bu gazete ki, «Yaşayan Türkçe» adına aylarca neş
riyat yapmış, dil bilginlerinin, alimlerinin, profesör
lerinin, uzmanlarının fikirlerini, görüşlerini neşret-
rniştir.) bir gazetenin bir yazarı, nereden aklına gel
mişse, hiç lüzum olmadığı halde, aslı Yunanca olan 
bir kelimeyi dilimize sokmaya kalkışmıştır. Bu keli
me, Yunanca kelime «'Paradeigma» olup, Fransızca 
«iParadigme» olarak geçmiştir. Bu kelimenin kısaca 
manası bir konudaki düşüncelerin bütünüdür. Bu
nu söylemek mümkünken, ille de «Paradigme»i sok
maya kalkışması dili tahripten başka bir manaya 
gelmez. 

Yeni Anayasa kaleme alınırken, bir yandan uy
durma ve öte yandan Frenkçe tabirlerden kesinlikle 
kaçınılması zaruridir. Nitekim, istanbul Hukuk Fa
kültesinin pek değerli mensuplarınca hazırlanıp biz
lere de sunulan «Görüş»ün üçüncü sayfasında ay
nen; 

«(Anayasamızın, sade vatandaşın rahatlıkla oku
yup anlayabileceği bir dil ile yazılması, eskimiş veya 
tutmamış, belli kişilerce manası bilinen, kavram kar
gaşasına yolaçan kelimelere yer verilmemelidir.. Dil 
için ölçü olarak, yaşayan Türkçeye dahil olan 1961 
Anayasamızın dili alınmalıdır.» denilmektedir. 

Bazı siyaset ve Devlet adamlarımızın tekrarladık
ları bir ifadeye de değinmek mecburiyeti hâsıl ol
muştur. 

Anayasa ve özellikle millî egemenlik konusunda 
yapılan konuşmalarda, bize göre hiçbir lüzum olma
dığı halde şu ifadeye sık sık tesadüf etmekteyiz; 
«Demokratik parlamenter rejim...» Bu tabirlere hiç-
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bir lüzum ve ihtiyaç yoktur. Zira, «Millî, Egemen-
lik» deyimleri geniş anlamda siyasî iktidarın millî 
iradeye dayandığını, millî iradenin ise şüphesiz Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanıldığını, 
ayrıca da yürütme; yani Hükümetin Meclise karşı 
siyasî mesuliyeti bulunduğunu açıkça ve hiç bir te-
reddüte yer kalmadan ifade eder. O halde, bu «De
mokratik parlamenter rejim» sözünün tekrar edilme
sinin manası yoktur. 

Bir başka kelime de «Sosyal» kelimesidir. Fransız
ca olan bu tabir memleketimizde asıl manasıyla il
gisi olmayan şekilde manalandırılmıştır. Anayasa
mızın 2 nci maddesindeki; «Türkiye Cumhuriyeti... 
sosyal bir hukuk devletidir.» hükmü, bazılarınca Ana
yasanın sosyalizme açık olduğu tarzında yorumlan
mıştır. Bendeniz Temyiz Mahkemesindeyken bu şe
kilde davalar ve bu davalara ilişkin bazı ilim adam
ları hüviyetindeki zevatın da müdafaaları yapılmış 
ve tarafımızdan reddedilmiştir. 

Bu itibarla yeni Anayasada bu tabirin asla kul
lanılmaması; bu tabir yerine, aynı manayı taşıyan 
«Toplumluk» deyimini arz ve teklif ediyorum. Türk-
çemizde bu şekilde sıfatlar mevcuttur. Mesela; to
humluk, arpalık, yolculuk gibi. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gözü-

büyük. 
3. — S. Feridun Güray'ın, Libya'da çalışan işçi

lerimizin ücretlerinin ödenmediği konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKlAIN — Sayın Güray'ın bir gündem dışı ko
nuşma talebi var, okutuyorum. 

Danışıma Meclisi Başkanlığına 
Libya'daki işçilerimizin ücretlerinin ödenmeme

si konusunda gündem dışı konuşma yapmak istiyo
rum. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
S. Feridun GÜRAY 

BALKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERitDUİN GÜRAY — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
Çok kısa bir maruzatta bulunmak üzere huzuru

nuzu işgal etmiş bulunmaktayım. 
Son günlerde basından edindiğimiz bilgilere göre 

Libya'daki işçilerimizin bazı nedenlerle ücretlerinin 
ödenmediği anlaşılmaktadır. Devletimiz, altın yu
murtlayan tavuk gözüyle baktığı işçilerimize bu aşa
mada sahip çıkmak zorundadır. Yabancı ülkenin mü
teahhitlerimize parasını zamanında ödeyememesi, 
emeğiyle geçimini temine çalışan, çoluk ç/ocuğunun 
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nafakası için çöllerde alın teri döken şerefli işçileri
mizin dışında kalan ve onu ilgilendirmeyen bir olay
dır. 

Paraların düzenli şekilde ödendiği zamanlarda 
tatlı kârlarından işçi ücreti için yedek akçe ayırma
yan müteahhitler kusurlu ve hatta suçludurlar. Zira, 
taoir basiretli olmak zorundadır. 

Petrol fiyatlarının devamlı arttırılarak ekonomik 
silah olarak kullanılmasının ardından, talep azalma
sının geleceğini tahmin etmek her halde kehanet ol
masa gerek. 

Her gün uçaklar dolusu gelen işçilerimizin anlat
tıklarını tekrara gerek görmüyorum. Devletimizin 
emek istismarını bir an önce önlemesini, müteahhit
lerin iş yaparken verdikleri teminatlar gibi, işçi üc
retlerinin Ödenmesi amacıyla yedek bir fon oluşturul
masını talep ediyor, bu işçilerimizin durumuna aci
len el atılması gerektiğine inanıyorum. 

Durumu Yüksek takdirlerinize saygıyla arz ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

;. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İl
gili Yetki Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/152) (S. Sayısı : 114) (1) 

BAŞK|A;N — Sayın üyeler; 
Gündemimizin kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili 

bölümüne geçiyoruz. 
Birinci maddede, «iKamu Kurum ve Kuruluşları

nın Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzen
lenmesiyle İlgili Yetki Kanunu Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu» vardır. 

Ancak, Hükümetin hazır bulunmadığını görüyo
rum. Bu itibarla, birinci madde üzerindeki müzake
relere diğer celselerde devam etmek üzere talik edi
yorum. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosya 
list Arap Halk Cemahiriyesi Arasında Ortak Holding 
Şirketi Kurulması Hakkındaki Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 
122) (2) 

BAŞKAN — ikinci maddeye geçiyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosyalist Arap 

Halk Cemahiriyesi Arasında Ortak Holding Şirketi 
Kurulması Hakkındaki Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Malî İş
ler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon
ları raporları. 

(7) 114 S. Sayılı basmayan, 13.5.1982 tarihli 
94 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 122 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 
'Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutuyo

rum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sos
yalist Cemahiriyesi Arasında Ortak Holding Şirketi 
(Kurulması Hakkındaki Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» nın Yüce 
Mecl isiniz Genel Kurulunda 17 Mayıs r98'2 günü, 
görüşülmesinde bulunmak üzere, Danışma Meclisi 
İçtüzüğü gereğince aşağıda adı, soyadı ve görev un
vanı yazılı kişinin yetkilendirilmiş bulunduğunu say
gıyla arz ederim. 

îlter TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

Adı ve Soyadı : Suat Tuygan 
Görev unvanı: Dışişleri Bakanlığı 
Ekonomik ve Malî îşler Dairesi Başkanı. 

IBAŞKAN — Komisyon raporunun okunup, 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu okundu). 
BAŞJKJAN — Kanun Tasarısının tümü üzerinde 

söz almak isteyen sayın üyemiz?.. Buyurunuz Sayın 
Erginay. 

AKllıF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Libya ile Türkiye'nin yaptığı bu anlaşma kuşku
suz memleketimiz bakımından büyük faydalar sağla
yabilir. Yalnız ben teknik anlamda bazı tenkitlerimi 
belirtmek ve gerek Komisyon, gerekse Hükümet Tem
silcisinin cevaplarını almak üzere söz aldım. 
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Bir defa, kanaatime göre anlaşmanın ismi yan
lış. Burada bir holding yok, burada çok uluslu bir şir
ket var. Çünkü holding birkaç şirketin, birçok şir
ketlerin üstünde, onların sahibi olan bir şirkettir; 
«Holding» elde tutmak manasına... Bu itibarla, iki 
devletin kattıkları sermayelerle kurdukları tek bir 
şirket vardır. Binaenaleyh, bunun ismi pek holding 
ile ifade edilemez. 

öte yandan, dikkat edilirse, anlaşma okunduğu 
zaman görülürki, birçok sahalarda, Türkiye'de ya
pılan bütün işlerde bu holdingin, (Artık ismini öyle 
koyduklarına göre) bu şirketin faaliyetleri olabilecek
tir. Yani maliye, sanayi, ticare, turizm, tarım, ba
lıkçılık ve nakliye alanlarında projeler yapacak, di
ğer mümasil faaliyetlerle de meşgul olacaktır. Pro
jelerin gelişmesi, fizibilite vesair bütün raporları ya
pacak. Yani, Türkiye'de her anlamda, gayet tabiî di
ğer memleketlerde de buna mümasil işler yapmak 
görevi bu anlaşmayla kendisine verilmiştir ve kuş
kusuz Anayasamızın 65 inci maddesi bakımından 
da bu anlaşma bir kanun hükmünde olacağı için, 
Türkiye'de her anlamıyla da uygulanmak durumun
dadır. 

Ancak, diğer bir kısım maddelere intikal ettiği
mizde görürüz ki, mesela 8 inci madde; «Holding 
Şirketi ve tamamına sahip olduğu filyal şirketler her
hangi bir vergi, harç ve rüsuma tabi olmayacaklar
dır...» 

Değerli arkadaşlarım; 
IBu hüküm, Türkiye'de mümasil hizmetleri yapa

cak olanlar için serbest rekabet esaslarına aykırıdır. 
Binaenaleyh, bu şirket vergi bakımından, hiç olmaz
sa Kurumlar Vergisi bakımından hiç bir yüke tabi ol
mayacağı için, aynı mahiyetteki diğer şirketler ba
kımından daha rahat çalışacak, daha ucuz fiyatla iş 
görebilecek. Binaenaleyh, Türkiye'mizde serbest re
kabet koşullarını, Ticaret Kanunumuz muvacehesin
de bile bozmuş olacaktır. 

Öte yandan «Bütün yabancı müstahdemler» di
yor ve bu müstahdemleri de parantez içerisinde (Baş
kan, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri, îşçiiler 
ve Aileleri) diye yazmış! Biz «(Müstahdem» kelime
sini bunlar için kullanmayız; başkan, idareci vesai
re için. Bunlara doğrudan doğruya «îdareci» deriz. 
iMJÜJstahdem, daha çok odacılar ve hizmet görenler 
manasınadır. Bu itibarla, «Müstahdemler» dedikten 
sonra parantez içerisinde, ((Başkan, Genel Müdür, 
yönetim Kurulu üyeleri...» vesareyi koymak pek tut
madı gibime geliyor ve düzeltilmesinde fayda vardır 
derim. 

Evet, bütün bunlar herhangi bir vergi ve rüsuma 
tabi olmayacaklar ve aylık kazançlarını, ödenekleri
ni ve şahsî eşyalarını her hangi bir konvertibl döviz
le serbestçe transfer edeceklerdir. Bu da bizim Ver
gi Hukuku bakımından esas prensiplere aykırıdır. 
Yabancı kimseleri Türkiye'deki faaliyetlerinde elde 
ettikleri kazançlarından dolayı ödeyecekleri 
vergilerden belki hariç tutmak mümkündür; ama 
bu karşılıklı olmak şartına bağlıdır ve uluslararası 
vergi andlaşmalarıyla olur. Halen bizim 1719 sayılı 
(Kanunla Avusturya ve 1917 sayıh Kanunla da Nor
veç'le böyle iki anlaşmamız vardır. Binaenaleyh, 
burada Avusturya veya Norveç bakımından karşı
lıklı faaliyetlerde Türkiye'de vergilendirilmesi gere
ken kazançlar Türkiye'de; ama aynı kimsenin ora
da bir vergisi varsa onu oradaki hükümet, yani Nor
veç veya Auıvusturya alacaktır. Bu itibarla, çifte ver
gilemeyi önleyici tedbirlerdir; ama burada görüyo
ruz ki, tek taraflı olarak biz bağışlıyoruz ve «Türki-
yedefci faaliyetlerinde elde ettiği gelirlerden, yaptığı 
işlerden hiçbir vergi ve resim ödenmeyecektir.» diyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
14 üncü maddede, «Temettüler ve yatırımların 

toplam satışı veya tasfiye halinde, bilançonun onayı
nı takip eden otuz gün zarfında transferler her türlü 
vergi ve rüsumdan (Bu kez de yine hiçbir vergi ka
nunumuzda bulunmayan bir terimle karşılaşıyoruz) 
masun olarak yapılacaktır.» diyor; yani vergiden ma
suniyet... Bu biraz hem anayaısacıları, hem de hu
kukçuları zannederim ki, gocundurur. Böyle bir te
rim yoktur vergi kanunlarımızda. «Vergfi dışıdır» 
deriz, «Vergiye tabi değildir» deriz. 

Sonra «Rüsum» kelimesi de gene memleketimiz
de artık kalkmıştır; «Resim» deriz buna, «(Resimler» 
deriz; fakat ben esasa taalluk etmesi bakımından şu
nu da söylerim ki, bu gibi muafiyetler de aynı du
rumda olan diğer faaliyet sahipleriyle bir tenakuz 
halindedir, tezat halindedir. Vergi eşitliği bakımın
dan da Anayasaya aykırı gibi gelir bana. 

Evet, bu şirket Türkiye'mizde büyük döviz hare
ketlerini belki sağlayacak, uluslararası bazı büyük iş
lere girişecek ve Türkiye'miz bakımından da faaliyet
leriyle döviz sağlayacak dediğim gibi yahut bazı di
ğer işler, emek; yani hizmet de yapacak, yatırım pro
jelerini destekleyecek; ama herhalde bunun, Türki
ye'de buna mümasil işler yapacak olanlarla tezat ha
linde, rekabet halinde olmaması veyahut onun en as
garî hadde bulunmasını sağlamak gerekirdi. 
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Bu itibarla, her türlü iyi taraflarına rağmen ya bu 
Tasarının, daha doğrusu bu Anlaşmanın geri alın
ması veya düzeltilmesi veya kabilse reddini düşünü
rüm; ama reddi anlamında verilecek izahatı bekle
mek de isterim. Bu bekleyiş içerisinde hepinizi say
gıyla selamlarım, 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Ökte, buyurun efendim. 
BRTUÖRfUL ZBKSAt ÖKTE — Yüce Meclisin 

Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosyalist Arap 

Halk Cemahiriyesi Arasında Ortak Holding Şirketi 
Kurulması Hakkındaki Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısını görüş
meye başlıyoruz. 

lYüce Meclislimizin huzuruna gelmiş olan Tasarı
daki Ortak Holding Kurulmasına ilişkin Anlaşma 
19 Kasım 1981 tarihinde Trablus'ta Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti adına Sayın Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Turgut Özal ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi adına Sayın Omor Dour-
da tarafından imzalanmıştır. 

Gerçekte o tarihte her iki Hükümet arasında bir 
de protokol imzalanmıştır. Maalesef bu protokol şu 
ama kadar yayınlanmamış. Tahmin ediyorum ki, Ko
misyonlar tarafından da incelenmemiştir. Bu Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kianun Tasarısı Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak 
26 . 1 . 1982 tarihinde Bakanlar Kurulunca Kabul 
edilmiş ve Yüce İMeclisimize sunulmuştur. 

Tasarı 1.4.1982 tarihinde Malî İşler Komisyo
nunca incelenmiş ve ülkemiz yararına görülmek su
retiyle onaylanması benimsenmiş, Tasarının ismi ile 
metni arasındaki farklı bir ifade tarzının kullanıl
dığı görülerek durum Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonunun dikkatine sunulması uygun gö
rülmüştür. 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
4 Mayıs 1982 tarihinde Tasarıyı görüşmüş, incele
miş, uygun görmüş, ve 1 inci maddeyi metnin başlı
ğına göre düzelterek Bakanlar Kurulundan gelen 
şekli ile aynen kabul etmiştir. Görüşmeye başladı
ğımız bu Kanun Tasarısıdır ve 19 Kasım 1981 tarih
li Anlaşmadır. Yüce Meclis bu Anlaşmaya Türki
ye Cumhuriyetinin temel dayanaklarına ve millî çı
karlarına uygun gördüğü takdirde Tasarıyı kabul 
edecek, aksi halde reddedecektir. 
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Sayın üyeler; 
Hükümet etme, iktidar olma görevinin en eski 

unsurlarından ıbirisi de uluslararası ilişkilerin düzen
lenmesi, yürütülmesidir. Hükümetler uluslararının gü
venliğini, gücünü ve çıkarlarını bu ilişkilerle korur
lar ve 'geliştirirler. Uluslararası ilişkilere girmek, bu 
ilişkileri düzenlemek, yürütmek hükümet olmanın 
tabiî sonucudur ve hükümet etme görevinin önemli 
bir parçasıdır. 

Uluslararası ilişkiler hükümetlerin genel politi
kaları içerisinde yer alır. Hükümetlerin gerçekleştir
mek istedikleri amaçlar uluslararası ilişkilere yön ve
rir ve esas kabul edilir. Gerçekte uluslararası ilişkiler 
hükümetlerin çizdiği amaçların sağlanması için dış 
dünya ile girişilen hareket tarzlarından, tutum ve 
davranışlarından ibarettir. Bunlar hukuk düzenine 
antlaşmalar, anlaşmalar ve diğer devletler hukukunun 
kabul ettiği belgeler veya eylemlerle girerler. 

Uluslararası ilişkiler bir bütündür. Siyasî, iktisa
dî, sosyal, kültürel veya teknolojik konuları kapsa
sın veya bu alanlarda yer alsın; amaç birliğine sahip
tirler. Amaç, devletin gücünü korumak, geliştirmek 
ve devam ettirmektir. Amaç, millî çıkarların korun
ması, geliştirilmesidir. Uluslararası ekonomik ilişki
ler millî ekonomilere paralel ve millî gücün artırıl
ması bakımından önem taşır ve kabul edilebilirler. 
Ayrıca ekonomik ilişkiler uluslararası politikada po
litik amaçlar için araç olarak da kullanılabilirler. 

Denebilir ki, her ekonomik ilişkinin siyasî bir yö
nü vardır, önemli olan bu siyasî yönü millî çıkarlar 
açısından değerlendirebilmek ve devletin amacı yö
nünde kullanmaktır. 

Parlamentoların, Meclislerin, yasama organları
nın uluslararsı ilişkilerdeki rolleri ve etkileri çok es
ki bir tarihe dayanır. Anayasalar, hukuk düzenine şe
kil ve kaynak veren belgeler, kanun koyan organla
rın uluslararası ilişkilerde görev ve yetkilerini gös
termiştir. Bu organlar genel olarak hükümetlere yeni 
kararlar önermekten ziyade, hükümet tarafından 
alınmış kararları kabul veya reddetmek suretiyle gö
rüşlerini belirtirler. 

Kanun koyan organların uluslararası ilişkileri de
netlemeleri veya millî çıkarlar doğrultusunda görüş
lerini ortaya koyabilmeleri uluslararası ilişkilerin uy
gulama araçları olan anlaşmaların onaylanması, öde
neklerin kabul edilmesi gibi, huzurunuzda olduğu gi
bi, kuruluşlara yer veren anlaşmaların kabul veya 
reddi suretiyle olmaktadır. Bu yetki ve hak Türk hu
kuk düzenine 1876 Kanun-i Esasinin 1909 tarihinde-
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ki önemli değişikliğiyle girmiş ve günümüze kadar \ 
önemli gelişmeler göstererek devam etmiştir. Mec
lis, uluslararası ilişkilerde söz sahibidir ve denetim 
organıdır. 

Yüce Meclisin aziz üyeleri; 
Açıklamaya çalıştığım esaslar içerisinde huzuru

nuzdaki Anlaşmanın değerlendirilebilmesi için önce 
(Millî Güvenlik Konseyinin ve Hükümetimizin amaç, 
ilke ve konuya ilişkin temel esaslarını bilmek gerek
mektedir. Hemen belirteyim ki, hangi anlaşma veya 
antlaşma olursa olsun Türk Devletinin bağımsızlığı, 
egemenliği ve çıkarlar Cumhuriyetin değişmez esas
larıdır ve Cumhuriyetin dış ilişkilerde • takip ettiği 
anadüstudardır. Bunlar değişmeyen en basit ikili 
görüşmeden, en geniş ilişkilere kadar bütün Cumhu
riyet Hükümetlerinin uyması gereken anakurallar-
dır. I 

12 Eylül 1981 tarihinde, 12 Eylül Cumhuriyeti 
(Kioruma ve Kollama Harekâtının birinci yıldönümü 
dolayısıyla Sayın Devlet Başkanımız ve Millî Güven
lik Konseyi Başkanı Sayın Evren yaptığı televizyon 
konuşmasında aynen; «12 Eylül 1980'de ülke idaresi 
devrahndığı zaman, Büyük Liderimiz Atatürk'ün 
(Yurtta Sulh Cihanda Sulh) ilkesine ve temelini at
tığı dış politika esaslarına sadık kalınacağı, Ülkemi
zin NATO dahil, tüm ittifak ve andlaşmalara bağlı 
kalarak, başta komşularımız olmak üzere, bütün ül
kelerle bağımsızlık ve karşılıklı saygı esasına dayalı 
ilişkilerin sürdürüleceği ve bu ilişkilerin eşit şartlar 
altında, içişlerine karışmama kaydıyla geliştirileceği 
kararında^ olduğumuzu açıklamıştık» diyor ve Orta
doğu ve İslâm Ülkeleriyle ilişkilerimizi şu sözlerle 
belirtiyordu: «12 Eylül'den t u yana Ortadoğu ve is
lam ülkeleriyle ilişikilerimizin geliştirilmesi özel ve I 
siyasî ve ekonomik muhteva kazanmıştır. Bu ülkeler
le aramızda mevcut tarihî, kültürel, manevî bağla
rın güçlendirilmesi ve karşılıklı çıkarlara hizmet eden 
verimli bir işbirliğinin her alanda gerçekleştirilmesi 
suretiyle ilişkilerimizi en yüksek düzeye çıkarma ça
bası içerisindeyiz. 

Gerek ikili planda, gerek İslam Konferansı çer
çevesinde çok taraflı olarak hız verdiğimiz çeşitli te- I 
masların olumlu neticelerini görmekteyiz. Cumhuri
yet Hükümetinin amaç ve görüşlerini şu şekilde tes- I 
pit etmek mümkündür : 

Sayın Başbakanımızın 27 Eylül 1980 tarihinde 
Hükümet Programlarını sunuş konuşmasında, ulus
lararası ilişkiler ve islâm ülkeleriyle olan bağlar ba
kımından şu esaslar açıklanıyordu: «Dış politika- j 

\ da Hükümetimiz, temeli Büyük Atatürk tarafından 
atılmış olan Cumhuriyetimizin geleneksel barış tutu
munu sürdürecektir. Bu amaçla, tüm ülkelerle bağım
sızlık, egemenlik, toprak bütünlüğüne saygı, içişle
rine karışmamak ive hak eşitliği ilkelerine dayalı iliş
kilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesine çaba harca
nacaktır. Köklü tarihsel ve geleneksel bağlarımız olan 
İslam ülkeleriyle ilişkilerimiz her alanda yakın dost
luk ve kardeşlik anlayışıyla güçlendirilmek için çaba 
harcanacaktır. Arap ülkeleri, İran ve Pakistan ile 
ilişkilerimiz, bu kuvvetli bağlara ilaveten, komşuluk 
ve coğrafî yakınlığın icabı olan bir anlayışla yürü
tülecektir.» 

Sayın Ulusu, 6 Aralık 1980 tarihli basın toplantı
sında; «iArap ülkeleriyle ilişkilerimizde bu ülkelerle 
olan tarihî, kültürel ıbağlarımızın güçlendirilmesi, 

I karşılıklı menfaatlere hizmet eden ve verimli bir iş
birliğinin her alanda kurulması amaçlanmaktadır» 
şeklinde, konumuzla ilgili Hükümet amacına değini
yordu. 

14 Kasım 1981 tarihinde Sayın Başbakanımızın 
beşinci basın toplantısında, Ortadoğu ve islam ülke
leriyle ilişkilerimizde Hükümet görüşünü belirtmek 
üzere şu sözler söyleniyordu: «Ortadoğu ve İslam ül
keleriyle siyasî ve ekonomik ilişkilerimiz, geçtiğimiz 
bir yıl zarfında büyük bir hızla gelişmiş ve bölgede 
soğuk ve sıcak çatışmaların süregeldiği bu dönem
de, Türkiye'nin sağlam, güvenilir ve istikrarlı poli
tikası olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Bölge 
ülkelerinin sorunlarına karşı anlayışlı ve duyarlı bir 
davranış içinde olan Türkiye bölgesel anlaşmazlık
larda taraf tutmamaya özen göstermiştir. 

I Güney komşularımıza yönelik ihracatımız art-
I makta, ekonomik işbirliği imkânları giderek güç ka

zanmaktadır. Bu ülkelerle çok taraflı düzeyde ilişki
lerimiz gelişmektedir. Nitekim, İslam Konferansında 
ekonomik işbirliğinin öngördüğü çeşitli alanlardan, 
üzerinde hassasiyetle durulan gıda ve tarım alanın
da, Ankara'da 10-22 Ekim 1981 tarihinde bir kon
ferans düzenlenmiştir. 29 ülke ve dokuz uluslararası 
kuruluşun katıldığı ve başarılı geç^n konferansın so-

I nucunda, Türkiye tarafından teklif edilen İslâm ülke
leri arasında gıda ve tarım alanında işbirliğini güç-

I lendirmeye yönelik bir eylem programı kabul olun
muştur.» denmektedir. 

j Sayın üyeler; 
Cumhuriyetimizin uluslararası ilişkilerde ve hu

zurunuzdaki Anlaşmanın incelenmesinde tespit edi-
j len amaç ve ilkelerini Sayın Devlet Başkanımızın ve 
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Hükümetimizin Değerli Başbakanının beyanlarıyla 
kısaca vermeye çalışmış bulunuyorum. 

iBunları çok kısa maddeler halinde belirtmeye ça
lışırsak, izlenen veya izlenmesi gereken politikanın 
anahatlarını ve çerçevesini çizmiş oluruz. 

1. İslam ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleriyle ilişki
lerimizin geliştirilmesine özel bir önem verilecektir. 
Bu ilişik iler, özel bir, siyasî ve ekonomik muhteva ka
zanmıştır. 

2. ıBsas olan, bu ülkelerle aramızdaki tarihî, kül
türel, manevî bağların güçlendirilmesi, karşılıklı çı
karlara hizmet eden verimli bir işbirliğidir. 

3. Bu ilişkiler, ikili planda yürüyecektir. Çok ta
raflı ilişkiler ise, İslam Konferansı çerçevesinde ele 
alınacaktır. Nitekim, Türkiye'nin teklif ettiği, «İslam 
Ülkeleri Arasında Gıda ve Tarım Alanındaki İşbir
liği Eylem Programı» 29 ülke ve 9 kuruluşun katıl
dığı İslam Konferansında kabul edilmiştir. 

Aziz üyeler; 
Yüksek incelemelerimize sunulan bu Anlaşmanın, 

açıklamaya çalıştığım esaslara uygun olup olmadığı
nı takdir buyuracaksınız. Ancak, müsaade buyurur
sanız bir de Anlaşmanın tarafını teşkil eden, halkıy
la tarihî bağlarımız bulunan ve Türk tarihinde önem
li bir yeri olan Libya yönetiminin Türkiye'ye karşı 
tutum, davranış ve düşüncelerini belirtmekte yarar 
vardır; çünkü Anlaşma bu Yönetimle yapılmıştır. 

ıBu açıklamaların başka bir zorunluluğu da, yu
karıda belirttiğim gibi, her ülkenin uluslararası ilişki
lerde yalnız ve yalnız kendi çıkarlarını korumıak du
rumunda olduğu gerçeğini gözden uzak tutmamak
tır. Önemli tolan, en asgarî ölçüde çıkarların denk
liğidir; ancak andlaşmaları incelerken, yapan yöne
timlerin düşünce ve tutumları bir bütün halinde ele 
alınmalı ve Türk çıkarları, Türkiye'nin geleceği bakı
mından değerlendirilmelidir. 

Libya halikı ve toplumu ile yüzyıllara varan iliş
kilerimiz vardır. Bu temiz, çalışkan ve muti halkın, 
Batı işgalinden ve emperyalizminden kurtarılması yo
lunda binlerce Türk çocuğu o topraklarda severek 
canlarını vermişlerdir. İtalyanların esir ettikleri Lib
yalıları gazla tutuşturarak uçaklarla bu vatansever 
halkın üzerine attıkları tarihlerde, Türk subayları 
dünyanın o tarihte en gelişmiş teknölojisüne sahip or
dularına bir avuç mücahitle karşı koymuşlardır. Bun
lar arasında Mustafa Kemal de vardır ve Libya hal
kı, bütün unutturulma çabalarına rağmen, Mustafa 
Kemal'i unutmamıştır. 

Libya ile müteahhitlik, altyapı, mühendislik, ta
rım alanlarında ilişkilerimiz vardır. Şu anda sayısı 

yüzbini geçen Türk çocuğu, Libyanın kalkınmasında 
rol almakta ve çalışmaktadırlar. Bütün bunlara karşı
lık, üzülerek belirtelim ki, Libya Yönetimi zaman 
zaman bütün bu tarihî ive günümüz şartlarını dikkate 
almamaktadır ve Türkiye'yi bir tahıl ambarı, Türki
ye'yi birkaç milyon ton petrole muhtaç ve kendisine 
muhtaç görmektedir. Bunların yanında, Yönetimin 
bazı beyanları, tutum ve davranışları dikkat çekici
dir. Birkaç örnek vermek isterim: 

Türkiye'de kurulan, merkezi Türkiye'de olan 
Türk-Libya Dostluk Derneğinin (Üzülerek belirte
yim ki) Birinci Kongresi Libya'da yapılmıştır. Dün
yada bir eşi var mı bilmiyorum? Bu Kongrede Sayın 
Kaddafi'nin şu sözleri dikkat çekicidir: «Türk-Libya 
dostluğuna hız kazandıracak olan halktan halka iliş
kilerde, size her türlü desteği sağlayacağız. Halk 
kongreleri yoluyla seçilmiş, bu Halk Komitesine ör
nek sorumluluklar düşmektedir. Bugün sizin için gay
ri resmî olan bu fonksiyonlar, ileride siyasî ilişki or
tamına dönüşecektir.» 

Sayın Kaddafi, Madrit'te yaptığı bir konuşmada, 
Ermeni sorunu hakkında-ISanki bir Ermeni sorunu 
varmış da çözümlenememiş gibi- birçok yabancı kay
nakta yayınlanan şu beyantı vermektedir: «Ermeni
ler, başka uluslar tarafından kuşatılmış azınlıklardır. 
Bunlar Ortadoğu'da her zaman baş ağrısına sebep 
olacaklardır. Ermeni sorununun halli, bu azınlığın 
vatanına dönmesiyle mümkün olacaktır. Ermeni so
runları çözümlenmediği sürece Ortadoğu'da baş ağ
rısı devam edecektir ve barış gelmeyecektir.» Bu söz
ler, birçok Ermeni propaganda yayınlarında aynen 
tekrarlanan sözlerdir. 

Değerli üyeler; 
Buraya kadar genel çerçeve içerisinde yüksek hu

zurunuza gelen Anlaşmanın incelenmesindeki esas
ları vermeye çalıştım. Şimdi, Anlaşmanın kısaca met
nine geçiyorum. 

Hemen belirteyim ki, bu Anlaşma, dikkatle ince
lendiğinde tamamen siyasî amaçlara yönelmiş ve eko
nomiyi, siyasî amaçlara araç olarak kullanmaya ça
lışan bir anlaşmadır. 

Gene belirteyim ki, bu Anlaşma, Türkiye Cum-
huriyeti'nin var olmasını sağlayan, bağımsızlık, dev
let egemenliği, Türk hukuk düzeninin vazgeçilmez 
ilkeleri olarak kabul ettiği eşitlik, nihayet millî çı
karlarımız bakımından sakıncalı ve açıkça belirteyim 
ki, bütün bu hususlara aykırı bir anlaşmadır. Bu An
laşma onaylandığında ve gerçekleştiği ve sözü edilen 
Holding Anasözleşmesi yürürlüğe girdiği tarihte, 
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Türk ekonomisi ve Türk iktisadî hayatı, üzülerek be- ı 
lirteyim ki, Libya ve dolayısıyla Libya ile dost ülke
lerin ipoteğine teslim edilmiş olacaktır. 

Bütün Türk Tarihü incelendiğinde, bir örneğine 
rastlayamayacağınız ve ancak 1839'da Osmanlı - I 
İngiliz Ticaret Anlaşmasıyla, belki kıyaslayabile
ceğiniz ıbiir Anlaşma karşısında bulunuyorsunuz ki, 
o Ticaret Anlaşması imparatorluğun iktisadî hayat 
ve düzenini Batı emperyalizminin ipoteğine terk et
miş ve İmparatorluk artık bu emperyalizmin diğer 
sömürgeleri gibi bîir tahıl ambarı hüviyeti içerisin
de yıkılma ve çökme süredine girmişti. 

Kanımca, önümüzdeki Anlaşma, İngiliz ve bi-
lahara bütün Batık devletlerle yapılan ticaret mo
dellerine rahmet okutacak nitelikleri kapsamaktadır. 

Önce, Anlaşmanın başlığı ile Libya adına imza
cı bulunan yetkilinin adının üzerinde yazılan devlet 
adı farklıdır. 

Anlaşmanın amacı; Türk, Libya ve diğer islam 
ülkeleri! arasıridalki tarihî ve İslamî ilişkileri geliştir
mek ve iştirakçi ülkeler arasında sanayi ve tarım 
alanlarında daha iyi teknolojik imkânlara sahip ol
maktır. 

Önce, tarihî ve İslamî ilişkileri geliştirmek ne de
mektir?.. Kim kimin tarihini geliştirecek?.. Hangi İs-
lamî ilişkileri Türkiye Cumhuriyeti Araplarla geliş
tirecek?.. Laik Cumhuriyet; Anayasasını yapmak 
üzere olan bu Devletin böyle bir anlaşmaya imza 
koyması imkânsızdıır beyler. 

Cumhuriyete, dinine bağlı Türk Milleti ne gibi 
İslamî ilişkileri geliştirecektir?.. Cumhuriyet tari
hinde bunun bir örneği var mıdır?.. I 

Holding kuruyoruz; tamamen iktisadî ve ticarî I 
bir işletme, nasil İslamî ve tarihî 'ilişkileri geliştire
cektir?.. Bu, siyasî bir anlamdır, siyasî bir kavram
dır. Uluslararası literatürde bunun bir örneği yoktur I 
ve siyasî bir anlaşmanın bütün amacı şu iki kelime I 
içerisinde geçmektedir. Hükümet bu cümle ile neyi I 
kastetmiş, neyi (imzalamıştır?.. I 

İkindi olarak; diğer İslam ülkeleri... Kim bunlar?.. 
Katılmaya açık bir anlaşma yapmışız; Libya ile yan- I 
yana gelecek hangi İslam ülkeleri?.. Mısır mıı, Suudi 
Aralbistan mı, Pakistan mı bu anlaşmaya katılabile- I 
çekler?.. Katılırsa, bu Holdingten Türkiye'ye ne ya- I 
rar gelecektir? I 

Bildiğiniz gibi, Libya bir ret cephesi oluşturmuş- I 
tur. Bu ret cephesinin içinde olan İslam ülkeleri var- I 
dır, dışında olanlar vardır. Şu halde, bu Anlaşma ile I 
Türkiye, hiç gereği yokken ve yukarıda da Sayın Dev- | 
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tet Başkanımızın ve Hükümet Başkanımızın beyan
ları ile de bölgede tamamen bir tarafsızlık ve nazım 
rol oynarken, bu Holding Anlaşmasıyla ne duruma 
gelinecektir?.. 

Anlaşmanın 1 'indi maddesi; «ISCO (İslam Ülke
leri Ortak Holding Şirketi) kurulmuştur» diyor. 
Kimle, hangi İslam ülkesiyle kurulmuş, hangi İslam 
ülkeleriyle kurulmuş?.. Bir İslam ülkesi; Libya ile 
imzalanmış. İkili bir anlaşma. Katılmaya açük. An
laşmaların yapılırken katılmaya açıik olması başka 
şey; ama bu şekildeki bir ifade başka şeydir. O hal
de, daha adı bile gerçeği yansıtmayan ve siyasî yö
nü ağır basan bir Anlaşma karşısında bulunuyoruz. 

2 nci madde hakkında sorular çoktur. «Müseccel 
büro» diyor. Hukuken tescil edilmiş anlamındadır, 
tesdil edilecek değil. Nerede bu büro?.. Hangi makam 
tesdil etti?.. Devletler Hususi Hukukundaki kurallar 
ne oldu?.. Türkiye içinde hangi mahallerde şube aça
caklar?.. Türkiye'de merkezi. Şube açacaklar; hangi 
yörelerde, şehirlerde; Adana'da mı, Diyarbakır'da 
mı, Antakya'da mı, nerede?.. 

3'üncü maddeye geliyorum : 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 3'üncü mad

de, bütün bentleri, fıkralarıyla tam bir ipotekler 
maddesidir. «Hedefler» adı altında düzenlenmiş, 
amaca sık sık atıf yapılmış, Türkiye mükemmelen; 
(sözde, eğer becerebilirlerse tabiî) Türk ekonomisi 
ve Türk İktisadî hayatı ipotek altına alınma görü
nümüne sokulmuştur. 

Bu hedeflerle, Holding, tam bir Tonton Ailesine 
benzemektedir; istediğiniz şekle girer, başarır, ge
reğinde insancıl davranır, gereğinde canavar ölür.; 
Tam bir Tonton Ailesi. Artık Türk ekonomisi Hol
dingin elindedir. Türk işletmelerinden hangisi ayak
ta kalacak merak ediyorum: Koç mu kalacak, Sa
bancı mı kalacak, diğerleri mü kalacak?.. Petro - do
larlar karşısında ayakta kalacak bir işletme olursa 
şaşarım; ama bunu da yadırgamıyorum. Bütçe ko
nuşmasında da arz ettiğim gibi, şöyle bir zlitıniyet 
varsa bu Memlekette, bunu yadırgamıyorum: «Ka
lan işletme kalır, güden işletme gider. Kalan sağlar 
bizimdir.» zihniyeti liste burada da vardır. Bu sefer, 
«Holding karşısında yaşayan işletme yaşasın, giden 
gitsin».. 

3'üncü maddenin (e) ve (f) fıkraları dikkati çe
kicidir. Holdingin gayeleri çerçevesinde projeler ya
pılacak, fizibilite etüdleri yapılacak, hazırlanacak, 
bunlar yürütülecek, bu hedeflere ulaşmak - hangi 
amaçlarsa- için doğrudan doğruya gerekli bir hiz
metin sağlanması veya geliştirilmesi... 
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Şimdi başa döneceğim. Holdingin amacı başın
dadır. Hedefler sıralanmıştır. O halde bu Holding, 
demin arz ettiğim o amacı gerçekleştirmek için, Tür
kiye'de doğrudan doğruya hizmetler kuracak, pro
jeler yapacak. Hangi hizmetlere, hangi hizmeti ya
pacak bu?.. Bu gaye üçün; yani tslamı geliştirmek 
için, tarihi geliştirmek için hangi projeleri yapacak
lar?.. Yoksa bunlar hazır mı?.. Belki de yürütmeye 
koyacaklardır. 

Üçüncü maddenin son fıkrasında «Zikredilen 
hedeflere ulaşabilmek için teşvik ed'ici, özendirici 
veya münsip (ne de kelimeler...) olabilmesi düşünü
len her şeyi yapmak...» deniliyor. 

Aziz üyeler; 
Bırakalım ıM devleti, iki şahıs dahi bu tip bir 

akit yapabilir mi? Sizin vicdanlarınıza soruyorum. 
Sonu beli olmayan, nereye güdeceği belli olmayan, 
kimin ne alıp verdiği belli olmayan ve her şeyiyle 
Türkiye'yi bir tahıl ambarı gibi gören bu Anlaş
ma benzeri bir akti iki şahıs yapabilir mi? 

Dikkatimi çekti; bu acaba (Türk Hükümetinin 
başka bir düşüncesi mi?.. UJbya ile siyasi ilişkilerimizi 
mıi kesmek istiyoruz?.. Sonuç o olacaktır. Hiçbir 
zaman bu Holdingte herhangi bir anlaşma söz ko
nusu değildir. Sonuçta, Libya ile siyasi ilişkiler ke
silir. Gerekirse ş'imdi kesilir; yapılmadan kesilir. 

Mumterem Hocam, aziz ağabeyim demin bazı 
hususlara değindiler; aynı hususlara ben şimdi baş
ka açı'dan yaklaşacağım. 

«Madde 6. — Türk - Libya Tarım ve Hayvan
cılık Ortak Şirketti, Türk - Libya Deniz Nakliyat 
Ortak Şirketi ve Türk - Libya Mühendislik ve Mü
şavirlik Qrtak Şirketi...» Tahmin ederim ki, her iki 
Komisyon da bu şirket statülerini getirtmişlerdir, in
celemişlerdir. Nerede sanayi üe ilgili bir şirket?.. 
Nerede endüstri?.. Ne alacağım ben bunlardan?.. 
Hangi teknolojiyi hangi Arap bana verecek?.. Niçin 
bu kadar tarım malı alıyor?.. Nerede siyasiler?.. Ne
rede Dışişleri mensupları?.. Fazla girmek istemiyo
rum, sizleri üzmeyeyim diye. 

«Madde 8 — Holding Şirketi ve tamamına sa
hip olduğu filyal şirketler (akraba şirketler demek 
efendim) herhangi bir vergi, harç ve rüsuma tabi ol
mayacaktır.» 

Dahası yar: Hocam, belki de ben İşitemedim, 
özür dilerim; kambiyo mevzuatı.... Kambiyo mev
zuatı hükümlerii haricinde tutacağız bunları ve her
hangi bir dış hesapla da mükemmelen çalışacağız.... 
Aman ne güzel, aman!.. 
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Yırtındık Bütçe - Plan Komisyonunda; Türk 
Parasını Koruma. Kanununa dikkat edin, gerekirse 
hafiftetin.... Demek ki, burada hafifleyecekmiış bu. 
Sen Türk vatandaşına, Türk şirketine, Türk holding
lerine, Türk işletmelerine her türlü kaydı koyacak
sın; buna gelince bir şey yok.... Dünyanın hangi ye
rinde var bu? Hangi anayasa ile bağdaşır?.. Hangi 
hukuk düzenliyle bağdaşır?.. Hangi eşitlikle, hangi 
hakla, hangi siyasetle bağdaşır?.. 

Dahası var : Dokuzuncu madde evlere şenlik. 
«Madde 9 — Holding Şirketinin anasözleşmesi 

Genel Kurul tarafından kabul edilecek bir kararla 
tespit edilecektir. 

îşbu maddede belirtilmeyen her türlü husus ev 
sahibi ülkenlin Ticaret Kanunu'na tabi olacaktır. 

Ana sözleşme işbu anlaşmanın bir cüz'ünü teşkil 
edecektir.» 

Holding Şirketi Genel Kurulu toplanacak, gü
zelce bir anasözleşme yapacak ve ne yapacak?.. Türk 
Ticaret Kanununa bütün İstisnaları getirecektir. 
Çünkü bu onu gerektirir; başkasını gerektirmez. 

Sonra, kim kontrol edecek bunu?.. Hani anonim 
şirketlerin genel kurullarına murakıplar gönderiyo
ruz; gönderebilir misiniz?.. Boy boy böyle bir dosya 
halinde Ticaret Bakanlığına evraklar göndeririz; 
gönderebilecek misliniz?.. 

«Madde 10 
a) Genel Kurul, Holding Şirketi'nin en yük

sek kuruludur ve üye ülkelerin şirketteki hisseleri 
oranındaki temsilcilerden terekküp eder. 

b) îşbu mukavelenin ıdiğer hükümlerinde sözü 
edilen sorumluluklara ilaveten Genel Kurul : 

i. Holding Şirketin bütün faaliyetlerine nezaret 
edecektir, 

ii. Yönetim Kurulu üyelerini tayin edecektir, 
iii. Murakıpları tayin edecektir, 
iv. Holding Şirketin hesaplarını ve murakıpla

rın raporlarını ibra edecektir.» Bitti, bu kadar; bura
da biter bu iş. Yönetim Kurulu meseleleri de başka. 
Kimler ortak olacaksa, her Ükİ ülke, herhangi bi
risi yapar, öbürü de hemen iltihak edecek; mecbur. 

Yüzde 50 bizim hissemiz var. Libya farzımuhal 
yüzde 25 hissesini Suriye'ye verdi, İran'a verdi; baş
ka yere veremez zaten. Vereceği yerleri biliyoruz; 
Dışişleri bilmiyorsa onu da öğretiriz. Ondan sonra?.. 

Biz de vereceğiz. Kime vereceğiz?.. Buyurun. 
Yönetici de yönetim kurulu, genel kurul; Tür

kiye kendi ülkesinde ken'dıi malıyla, kendli canıyla, 
her şeyiyle, buyurun efendimi sayın Arap dostları-
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mız.... Bunun için İslamî ilişkileri geliştireceğiz. Ne 
yapacağız?.. 

Çok saygıdeğer üyeler; 
Şu (konulan sermaye, benim Devletimin pancar 

üreticisine bir mevsimde ödediği paradır. 
Daha bir madde var, hem o da çok güzel. Atla

nırsa, atlanacak gayet tabiî. 
«Genel Kurul, Başkan ve Genel Müdürü seçer; 

her iki görevli her halükârda başka başka milliyete 
mensup olacak (Tabiî Türkiye ile Libya şimdi). 

Başlanlgıçta (ilk kurduk, aman ne güzel) Başkan, 
Türkiye Cumhuriyetinden, Genel Müdür ise (kim
iden?..) Lİbya Arap Halk Sosyalist Cem ahiri yeisinden 
olacaktır.»' 

ilcinizde çök değerli işletmeciler var. Herhangi bir 
işletmede genel müdür mü, yoksa başkan mı yetki
lidir? Genel Müdür mü hâkimidir işletmelere, yoksa 
başkan mı hâkimidir? Takdirlerinize sunarım. 

(Nihayet, demin Holcamın buyurdukları gilbi, 13 
üncü imadde; Allah!.. Gelen girsin, başkanı, genel 
müdürü, yönetim (kurulu üyesi, işçileri, aileleri... Da
ha?.. Daha başka bir şey kalmadı ki. Filyal şirket
ler de var, (akraba şirketler) onlarınki de. Vergiden 
muaf, rüsumdan muaf, aylık 'kazançlarını göndersin
ler, eşyalarını herhangi 'bir klonıvertiJbl dövizle ser
bestçe transfer etsinler... 

'Muhterem üyeler; 
Bir Başbakan Yardımcısı, küçücük iki tane elek

tronik cihaz için gümrükten geri çekilmiştik bu mem-
lekötlte ve yalkın zamanda. Es'kiyi söylemiyorum. Böy
le bir Devletin yapacağı anlaşma mıdır bu?. 

Nihayet, bütün bu hükümler Türk Devletinin ba
ğımsızlığına 'dokunmaktadır, egemenlik haklarına 
dokunmıaiktadır, millî çıkarlarımıza dokunmakitadır; 
ama şimdi, tam anlamıyla bağımsızlık maddesi gel'i-
yor, bağımsızlık hakkını, devlet olma hakkını yitiri
yoruz. 

,«Mıadde 15. — 
ıHoldinlg Şirketi ve alt-kuruluşları herhangi bir şe

kilde müsadere ve millileştirilmeye tabi değildir.» Eh, 
bundan sonrası pes efendim. Çok değerli hocalarım 
vardır içinizde, Uluslararası Hukukla uğraşmış hoca-
lamm 'vardır, Devletlerarası Hukukla uğraşmış hoca
larım vardır; çıksınlar buraya, «ıBiz falan tarihte dün
yada (falan ulusla, falan bilmem ne arasında böyle 
bir anlaşma buldüik Sayın Ökte» desinler; bütlün söz
lerimi geri alacağım. Bir devlet k!i, müsadere ve mil
lîleştirme hakkını peşinen bu anlaşma gibi denen şey
de yitirir, o, devjdfclik vaslfını yitirir, 

Cumhuriyet Devlettir, büyük Millettir bu Millet, 
bunlarla uğraşmaz. (Alkışlar) Gerekirse İslâm Ortak 
Pazarını kurarız. Nitelkim Sayın Devlet ©aş'kanı işa-
ret etmiştir, Hükümet Başkanımız işaret etmiştir; biz; 
İslam Ortak Pazarını Libya ile Suriye ile İrak ile 
sMısır ile vs. ile kurmayız; İslam camia'sıyla diyalog 
kurarız. Niçin bu Milleite güvenilmiyor?.. Niçin hâlâ 
bu Milletin büyüklüğüne güvenilmiyor?.. Nedir ?.. 
Ne verecek ıbana Libya?.. Ne yerebilir?.. Demin sayın 
üyemizin buyurduğu gibi, daha şu anda müteahhit
lerimin parasını ödeyemiyor ve yüzde lÖ'larl'a ödüyor. 

(Üzüldüğüm taraf şudur, bir başka noktaya daha 
temas edeyim de tekrar edeceğim efendim; 

Taraflar arasında anlaşmazlık çıktı, ne yapaca
ğız? Hakem tayin edeceğiz bir oradan, bir oradan, 
isıonra : «Taraflar kendilerini ikomitede temsil edecek 
'birer ha'kem seçecekler ve bu iki üye anlaşmazlık 
veya uyuşmazlığı çözmek N amacıyla üçüncü bir ha
kem seçeceklerdÜr.» Kim bu, nereden seçeceğiz üçün
cü hakemi OPEC'ten mi, IMiFlden mi seçeceğiz, ne
reden getireceğiz? 

Bilinmiyor mu bu devletlerin kimlere orta!k ol
duğu, 'bilinmiyor mu?.. Libya'nın nerelerle ortak ol
duğu bilinmiyor mu? Hangi tarafsız hakem gelipte 
Ib'izim ihtilafımızı çözecek, takdirlerinize bırakırım. 

lEifendim, özür dilerim yordum, Atatürk'ün bir 
sözüyle sözlerime son vereceğim ve bu Anlaşmanın 
bu Meclis tarafından reddedilmesini isteyeceğim. Baş
ka çaremiz yoktur, bu Meclis bu Anlaşmayı reddet
mek: durumundadır, Eğer Atatürkçüysen, eğer bağım
sızlık, egemenlik (halklarını hayatlarının sonuna kadar 
'koruyacak insanlar buradaysa. Atatürk l$37'de şöyle 
demiştir ': «Türkiye Cumhuriyetü Hükümeti aldatı
lır bir varîik değildir. Onu aldatabilirim düşüncesinde 
bulunanların, işte asıl onların kendileri için telafisi 
çok güç olacak derecede aldanmış olduklarına ve ola
caklarına şüphe edilmemelidir.» İşte Mustafa Kemal. 

Şimdi arz ediyorum; bu Anlaşma geri alınmama
lıdır, almasınlar geri; ama bu Anlaşma burada onay
lanmasın, reddedilsin; çünkü bu Anlaşma reddedile
cektir. Tarih huzurunda sizli, hepinizi vicdanlarınızla 
baş başa bırakıyorum; ama benim oyum rettir, ben 
tarihin huzuruna şerefle, namusla çıkmış bir Mille
tin çocuğuyum. 

Hürmetler ederim efendim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Sayın Öney, buyurunuz. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
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Benden önce konuşan değerli üyemiz Sayın Ök- j 
te çok geniş konulara gayet ayrıntılarıyla değindik
leri için ben Anlaşmanın sadece teknik bazı yönle
rine kısaca değinmek istiyorum. 

Birinci olarak dikkat mi çeken unsur şudur : An- j 
laşmanın neye matuf olduğu ve kesin amacı biraz ka
rıştırılmış gibi görünüyor. Başlangıcında yazılı iba
re şudur : «Türkiye ile diğer İslam ülkeleri arasında
ki tarihî ve tslamî ilişkileri geliştirmek amacıyla ve 
Ticaret, sanayi, teknoloj alanlarında şu şu işbirlikle
rini geliştirmek amacıyla ortak holding şirketi kurul
ması.» Anladığım kadar yla tarihî ve tslamî ilişkileri I 
geliştirmek için bir çabaya girmek gerekiyorsa, bu
nunla ilgili olarak yapılacak anlaşmalar, sözleşmeler 
farklı bir bazdadır. Bir ticarî ilişki bir sınaî işbirliği 
söz konusuysa onunla ilgili olarak geliştirilecek mad- I 
deler ve anlaşma hükümleri de bambaşka bir şeydir. 

Eğer Türkiye'nin İslam dünyası ile bugüne kadar 
geliştirilmekte olduğu ilişkileri daha hızlandırmak is- } 
tiyorsak, bunların yollarını ayrı ayrı ele almaylıyız. 
Tarihî ve kültürel ilişkileri geliştirmek istiyorsak 
pekçok ülkeyle yaptığımız gibi kültür anlaşmaları 
imzalayabiliriz veya birtakım teknik yardım anlaşma
ları imzalayabiliriz; ama böylesine bir sınaî tarımsal, 
denizcilik alanında bir ortaklık vesaire gibi ticarî 
alanlarda bir anlaşma yapmak istiyorsak o zaman 
bambaşka hükümleri ihtiva eden anlaşmalar yaparız. 

Dolayısıyla Anlaşmanın başlangıcında belirtilen 
amaç veya hedefler bir defa birbiriyle tutarlığı olma
yan şeylerdir. 

İkincisi; Anlaşma biraz fazla aceleye gelmiş gibi 
geliyor bana. Bir, iki örnek vereceğim; I 

Mesela 3 üncü madde şöyle başlıyor : «Holding 
Şirketinin hedefleri şunlardır : 

a) Maliye, sanayi, ticaret, turizm, tarım, balık
çılık ve nakliye alanlarında projeler ve diğer müma
sil faaliyetlerle ilgili olarak bir Holding Şirketinin 
işlerini yürütmek.» I 

Holding Şirketinin bir hedefleri var; bu hedef, 
«Holding Şirketinin hedefleri» hemen altındaki iba-
mek olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yuka
rıda bahsedilen ve merkezî fstanbulda kurulacak 
olan müseccel büronun veya tescil edilmiş olan büro
nun hedefleridir olsa olsa bunlar, kurulmuş olan bir 
Holding Şirketinin proje veya diğer mümasil faali
yetlerine ilişkin işlerini yürütmek. Maddenin başlığı 
«Holding Şirketinin hedefleri» hemen altındaki iba
re şu şu ile ilgili olarak Holding Şirketinin işlerini 
yürütmek. I 
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3 üncü maddenn (i) fıkrasına gelmek istiyorum, 
bu maddeden eğer bir şey anlamak kabilse lütfen Sa
yın Komisyonumuz veya Hükümet Temsilcisi izah 
buyursunlar, (i) maddesinin ifadesi şudur : «Holding 
Şirketinin yürütmekle yetkili olduğu işleri yürüten 
veya yürütmeyi teklif eden herhangi bir şahıs, firma 
veya ortaklığın işi ve aktiflerinin tamamını veya bel
li bir cüzünü iktisap etmek ve/veya taahhüt etmek.» 
Ben bundan herhangi bir şey anlamadım, bunun iza
hını istirham ediyorum. 

Altındaki (j) maddesi : «Yukarıda zikredilen he
deflere ulaşılmasına müşevvik veya münasip...» Bun
ların da hiç bir şekilde Türkçe olmadığı kanısında
yım tabiî: «..olabilmesi düşünülen diğer her türlü şeyi 
yapmak.» 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir anlaşmada nelerin yapılacağı, hele bir uluslar

arası anlaşmada, bu anlaşmaların nelere imkân ver
diği, neyin yapılacağı, neyin yapılmayacağı her halde 
çok açık belirlenmek zorundadır. Tabirimi mazur 
görsünler, ama aşırı derecede gayri cciddî bir kaleme 
alınış olduğu kanaatindeyim. Ne demek her türlü 
şeyi yapmak? 

8 inci maddeyle ilgili olarak benden önce konu
şan iki konuşmacı arkadaşımız değindiler, onların 
değinmelerine gönülden katıldığım gibi, bir değişik 
hususu daha burada gündeme getirmek istiyorum : 

Türkiye ile yabancı ülkeler arasında bir ortaklığa 
dayanan ilişkileri geliştirmek 6224 sayılı Yabancı 
Sermaye Kanunu kapsamı içinde olur esas itibariyle. 
Bu Kanun da esas itibariyle ortaklık kurduğumuz 
ülkelerle ilişkilerimizde bir eşitlik öngörür, yani her
hangi bir ülkeyle kurduğumuz bir ortaklık diğer ül
keyle kurduğumuz ortaklıktan daha öte bir şartlara 
sahip olmamalıdır. Elbette bunun istisnaları vardır; 
ama bunun istisnaları bir (a) ülkesiyle kurduğum or
taklık eğer bana çok önemli menfaatler sağlıyorsa, 
bir (b) ülkesiyle kurduğum ortaklığa göre o (a) ül
kesiyle kurduğum ortaklığa bazı tavizler getirebili
rim. 

Ne gibi şeylerdir bunlar örnek vereyim; bir filan 
ülkenin şirketiyle Türkiye'de ortaklaşa diyelim ki ma
sa üretmek üzere bir şirket kurduk. Eğer bu şirketin 
yabancı ortağı taahhüt ediyorsa ki, her yıl çok bü
yük bir ihracat geliri sağlayacaktır bu işle ve bunu 
rakamlara bağlıyorsa ki, anlaşmalar genellikle böyle
dir, o zaman ben o ülkenin buradaki faaliyetlerinde 
kendisine teşvik edici, diğer ülkelere uyguladığıma oran
la biraz daha fazla teşvik edici bazı uygulamaları ya
pabilirim. 
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Benim hassasiyetim bu Anlaşmada Libya ile or- I 
taklrktan doğabilecek yararların ne olduğuna dair de
ğil bir taahhüt bulunması, herhangi bir gösterge da
hi yoktur. Bu durumda 6224 sayılı Kanunun da te- j 
mel eşitlik ilkesini ihlal etmiş olur. Türkiye ve bunu 
diğer ülkelerle yaptığı ortaklıklarda izah edemeye- I 
ceği bir noktaya getirmiş olabilir. I 

Bir gerçeği vurgulamak için bir rakam vermek is- I 
tiyorum, Türkiye'de 100'ü aşkın yabancı sermayeli I 
şirket faaliyet göstermektedir. Çeşitli ülkelerle, en I 
fazlası Batı Almanya ile olmak üzere çeşitli ülkelerle 
Türkiye'de ortaklık halinde birçok işler yapmakta
yız. Lastik fabrikalarımız, ilaç fabrikalarımız, oto
motiv sanayiine ilişkin firmalarımız bunların hepsi I 
bu kategoridedir, onların hepsi burada vergi, rüsum I 
vesaire gibi şeylere tabidir, onların hepsi kambiyo I 
mevzuatımıza tabidir. I 

Onların bize bugüne kadar sağlamış olduğu bir- I 
takım yararlar da elle tutulur cinsten ortadadır, çok I 
büyük değilse de elle tutulur cinsten görmüşüzdür 
bunların yararlarını. Bize ne yarar sağlayacağını bil- I 
mediğimiz bir Libya ortaklığında diğer ortak ülkele- I 
rin hiçbir şekilde haiz olmadığı haklan onlara tanı- I 
manın bir maddesidir 8 inci madde, bunda büyük en- I 
dişelerim vardır. I 

13 üncü maddeye de çok değinildi. Bunun da de- I 
ğişik bir cephesine, bir nebze değinmek istiyorum. Bu I 
Holding Şirketinde çalışacak bütün yabancı persone- I 
lin, yine kazançlarının her türlü vergi ve resimden I 
muafiyeti. I 

Bir şeyi öğrenmek isterim, Sayın Komisyonumuz- I 
dan veya Hükümet temsilcimizden. Merkezi Türyike' I 
de olan bazı uluslararası kuruluşlar vardır. Örneğin : I 
CENTO veya geçenlerde burada andlaşmasını tas- I 
dik ettiğimiz, İslam Ülkeleri İstatistik Araştırma Mer- I 
kezi idi zannederim, ismini pek hatırlayamayacağım. I 
Buralarda da çalışan çok sayıda uluslararası memur ni- I 
teliğini haiz kişi vardır, yabancı kişiler, bunlar bura- I 
dan kazanç sağlarlar. Acaba, bunlar da bu tip vergi I 
resim veya harçtan muaf mıdırlar?... Eğer değillerse, I 
Türk Libya Ortak Holding Şirketinde çalışacak ya- I 
bancıların bundan muaf olması, Türkiye'de faaliyet 1 
gösteren, merkezi Türkiye'de olan diğer uluslararası I 
kuruluşlarda bulunan yabancı personel arasında, her I 
halde bizim izahımızı çok zorlaştıracak bir durum I 
doğuracaktır. I 

15 inci maddeye de çok kısaca değinmek istiyo- I 
rum. Hükümranlık haklarının falan yanında, zanne- I 
diyorum ki, hukukçu olmadığım için çok kesin sa- | 

| vunamayacağım, bilemeyeceğim; fakat zannediyorum 
ki, 15 inci madde, bizim Anayasamızın 39 uncu mad-

I desinde söylenen Devletleştirme ilkesine de aykırıdır. 
Çünkü, bildiğim kadarıyla Devletleştirme, evleviyet-
le millileştirmeyi içerir. Anayasadaki 39 uncu madde 
gereğince, Türkiye'de kamu yararının gerektirdiği 
hallerde, Türk Devleti, kendi millî bir özel sektörü
nü Devletleştirme imkânına sahiptir. Ama, Libya ile 

I ortak olarak kurulmuş olacak olan bu filyalleriyle bir
likte, ortak holdingi, hiçbir şekilde devletleştireme-
yecektir anlaşılan, kamu yararı gerektirse de; çün
kü millileştirme yasaklanmıştır bu şirket için, bu An
laşma ile. Dolayısıyla, Anayasanın 39 uncu madde
sinde yer alan Devletleştirmeye de aykırı olduğunu 

I zannediyorum. 

I Eğer böyle ise, son olarak şunu söylemek istiyo
rum. Bu Anlaşmanın ya süratle reddedilmesi, yahut 

I en azından Komisyona iade edilmesi ile Anayasaya 
I ve Türkiye'deki diğer bütün kanunlara uygunluğunun 

ciddî bir biçimde araştırılması gerektiği kanısında-
yııru 

I Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
1 Sayın Eroğlu buyurun efendim. 

I HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, Danış-
I ma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
I Türkiye ile Libya arasında akdedilen, Ortak Hol-
I ding Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma ile ilgili 
I bazı teknik bilgileri huzurunuzda açıklamaya çalışa-
I cağım, 

I Dış ilişkiler konusunda çok hassas olduğumu, dış 
I ilişkiler konusunda büyük dikkat gösterilmesi gerek-
I tiğini, her zaman savunmuşumdur. Bugün, Türkiye 
I ile Libya arasında akdedilen bu Anlaşma dolayısıy-
I la, aynı hassasiyeti göstereceğimden lütfen emin ol-
I manızı rica edeceğim. Ancak, meselenin teknik yö-
I nü olduğu kadar, meselenin Türkiye'nin hem dışti-
I caret, hem de dış ilişkiler bakımından önemli olan 
I yönü vardır. 
I Önce, konuyu bir usul meselesi olarak ele alaca-
1 ğım. Bu anlaşmanın, kamuoyunda akisleri olacağı 
I belli idi. Önceden bilinen bir şeydi. Danışma Mecli-
I sinde bu Anlaşmanın büyük bir dikkatle ele ahnaca-
I ğı da belli idi. «Görünen köye kılavuz istemez» bi-
I zim atalar sözümüz; buna nazaran, bu toplantıda 
I Dışişleri Bakanının veya Dışişleri Bakan vekilinin 
I bulunması gerekirdi. Bu kadar önemli bir konuda, 
I bir yetkilinin bu vazife ile görevlendirilmiş olmasını 
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doğru bulmuyorum, bunu açıkça ifade etmek isterim. 
(Bravo sesleri alkışlar) Çünkü, şu ana kadar konu
şan arkadaşlarım, Anlaşmanın reddini istediler. İle
riye sürmüş olduğu çok önemli nedenler vardı, se
bepler vardı. Anlaşmanın reddi söz konusu olmakta
dır. Anlaşmanın reddinin söz konusu olduğu bir top
lantıda da, Dışişleri Bakanı yetkilisinin veya bu An
laşmayı imza eden Devlet Bakanının burada bulun
masında büyük faydalar umardım, 

Efendim, şimdi Anlaşmaya geçiyorum. Önce, An
laşmanın başlığından başlayacağım. Anlaşma, «Tür
kiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist 
Cemahiriyesi Arasında Ortak Holding Andlaşması» 
Türkiye, bizim dilimizde söylenilen bir kelimedir. 
Ancak, Libya için bizim dilimizde söylenilen «Lib
ya Sosyalist Arap Halk Cumhuriyetindir. «Cemahi-
riye» kelimesi Türkçemizde mevcut değildir. Eğer bu 
kelime Arapça ise, bir anlaşma metnine Türk dilin
de olmayan bir kelime zorla sokulamaz. Bu, Türk 
diline bir saygısızlıktır. Bunu, Dışişleri Bakanlığının 
nasıl kabul ettiğini anlayamıyorum çok muhterem ar
kadaşlarım. Doğru olması icap eden, «Türkiye Cum
huriyeti ile Libya Sosyalist Arap Halk Cumhuriyeti 
Arasında Ortak Holding Şirketi Kurulması Hakkın
da Anlaşma»'dır. 

Bu, basit bir usul meselesi değildir. Bu bir isim
dir. Bu bize karşı saygılı olmanın bir sunucudur. Di
limizde biz, Avusturya'ya «Avusturya» diyoruz; 
Fransızlar «Autrıch» der, kendi dillerinde «Österre-
ich» der, eğer Almanca yanlış telaffuz ediyorsam ku
sura bakmayın, «Österreich» kelimesini biz dilimiz
de kullanmayız; alışılagelen kelime «Avusturya»'dır. 
«Cumhuriyet» kelimesi, bizim dilimizde 19 uncu yüz
yılın ikinci yarısından itibaren kullanılagelen bir keli
medir. Bir devlet şekli olarak ifadesini bulmaktadır. 
Şinasi, Mustafa Reşit Paşa için, bir konuşmasında 
dahi «Cumhuriyet» kelimesine değinmiştir. 

Söylemek istediğim, bizim dilimizde kullandığı
mız «Cumhuriyet» kelimesi yerine nasıl «Cemahiri-
ye» kelimesi kullanılabilir. Bunu ifade etmek içindi. 
Bu derecede bu konuyu önemli sayıyorum. 

Şimdi, bunun dışında müteaddit vesilelerle, Da
nışma Meclisinde andlaşmalar dolayısıyla dile getir
dik. «Lütfen, andlaşma metinleri bize doğru tercüme 
edilsin gelsin. Doğru yazılsın, güzel Türkçe ile yazıl
sın,» dedik; fakat bütün bu ısrarlarımıza ve dikkatle
rimize rağmen, şu andaki, elimizdeki mevcut an
laşma metni, bundan mahrum bulunmaktadır. 
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Size bir misal olmak üzere, son cümleyi verece
ğim. «Bu andlaşma mümzi tarafların...... «Mümzi» 
kelimesi, çok katı bir Arapça kelimedir, bizim dili
mizde «İmzacı» derler. «Mümzi» kelimesinden son
ra, hemen onun arkasından «Anayasal usulleri uya
rınca» «Anayasal» kelimesinin yanında «Mümzi» 
kelimesini kullanmakta Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 
bu konuda kendilerini çok serbest saymışlardır. 

Şimdi, efendim muhteva ile ilgili birçok önemli 
tenkitler yapıldı. Ancak, dikkatinizi çekmek istedi
ğim önemli nokta şu : Bu, bir andlaşma konusu de
ğildir. Bu. bir milletlerarası andlaşmaya konu olamaz. 
Asıl teknik bakımdan önemli olan konu budur. Ne
den olamaz?.. Milletlerarası andlaşma nedir, onu 
açıklayayım. 

Milletlerarası andlaşma, devletler veya milletler
arası kurumlar arasında karşılıklı hak ve vecibeler 
doğurmak amacıyla yeni bir durum yaratmak, mev
cut bir durumu değiştirmek veya sona erdirmek ama
cıyla yapılan irade beyanlarının uyuşmasıdır. Bu, 
bir milletlerarası andlaşmanın tarifidir. Ancak dev
letler, uluslararası kurumlar aralarında milletlerara
sı bir andlaşma akdederken, konuları bakımından ta
mamen serbest değillerdir. Devlet iradesiyle ortaya 
çıkan bir milletlerarası andlaşmada, hususî hukuka 
konu olan bir ortak holding şirketinin kuruluş esas
ları düzenlenemez. Bu bakımdan, bu andlaşmanın 
konusu milletlerarası andlaşma olmaya layık değil
dir, milletlerarası andlaşmanın konusu olamaz. Asıl 
önemli teknik konu budur. Bu hususta bilhassa dik
katlerinizi çekmek isterim. 

Nasıl olabilirdi?.. Türkiye ile Libya arasında bir 
ticaret anlaşması akdedilir. Akdedilen o ticaret anlaş
masında Türkiye ile Libya arasında tarihî, siyasî, kül
türel yakınlıklar da dile getirilerek sanayi, ziraî vesair 
alanlarda geliştirme amacıyla ortak holdingler kuru
lacağı, bu amaçla ekonomik, iktisadî gelişmelerin 
sağlanacağı öngörülebilirdi. Ondan sonra bu anlaşma 
metnine dayanılarak, merkezi Türkiye'de bulunması 
bakımından Türkiye ile Libya arasında bir ortak 
holding şirketi kurulurdu. Bu ortak holding şirketi 
Türk kanunlarına tabi olarak, Türk Ticaret Kanunu 
çerçevesi içerisinde kurulan bir şirket olabilirdi. Ha!̂  
buki bunların hiç birisi yapılmayarak bir milletler
arası anlaşmayla bir ortak holding kurulmaya çalı
şılmıştır. Devletler hukuku bakımından sakat olan, 
yanlış olan, hatalı olan budur efendim. 

Şim'di, bunun dışında, anlaşma metninde birçok 
konuya temas edeceğim. 
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(Efendim, memnun olduğum bir yön oldu; ben
den önce konuşan arkadaşlarımın hepsi müştereken, 
ortak olarak bazı maddeler üzerinde durdular; 8inci 
madde üzerinde durdular, 9 uncu maldde üzerinde 
durdular, 13 ve 14 üncü madde üzerinde ısrarla dur
dular. 13 ve 14 üncü maddelerde «Şirket müstah
demleri».. bu dej/im doğru değildir. Sayın Erginay, 
Sayın Ökte ve Sayın Öney bunların doğru olmadığını 
ifade ettiler, ben de söylüyorum : «Bütün yabancı 
müstahdemler» deyimine girmez şirketin başkanı, 
genel müdürü, yöndüm kurulu üyeleri. Bu nasıl bir 
kaleme alış şeklidir, bu nasıl formüle ediştir, akılla, 
mantıkla izah edemiyorum. 

Ayrıca 13 ve 14 üncü maddenin sakıncalı bir yö
nü daha var. Ben bunun üzerine parmak basarak 
duruyorum. Devletler umumî hukukuna, uluslararası 
hukuka göre diplomasi temsilcilerine birtakım imti
yaz ve muafiyetler tanınır. Diplomasi temsilcilerine 
tanınan bu imtiyaz ve muafiyetler, onların fonksi
yonlarının neticesidir. Burada tanınan imtiyaz ve 
muafiyetler, Türk kanunlarının dışında birtakım is
tisnaî muamelelere uğramış olmak, diplomatik imti
yaz ve muafiyetlerin çok ötesindedir. Bu da, anlaş
manın diplomasi temsilcilerine tanınandan çok daha 
fazlasını verdiğini göstermektedir. 

Efendim, madde metinleri ele alındığı için ben 
de madde metinlerini ele alayım, bir - iki kelime de 
bunlar hakkımda söyleyeyim. 

«Madde 6. — Türk - Libya Tarım ve Hayvancı
lık Ortak Şirketi, Türk - Libya Deniz Nakliyat Or
tak Şirketi ve Türk - Libya Mühendislik ve Müşavir
lik Ortak Şirketi işbu Holding Şirketinin alt kuruluş
larıdır.» 

Görülüyor ki, bir anlaşmada yer alması gerek
meyen bir konu, bir iç hukuka dayanarak hazırlanan 
şirket statüsünde yer alan bir hüküm burada anlaş
ma konusu olmuştur. Ayrıca bu ortak şirketin, Türk 
kanunlarına tabi ortak şirketin hangi şirketlerin bu 
ortak şirkete katıldığı da burada ifade edilmektedir. 
Yani bu ortak şirkete de, şirketle ilgili birtakım nor
mal olarak Türkiye'de diğer şirketlere tanınandan 
çok fazlası (Çok güzel izah buyurdular benden önce
ki arkadaşlarım) tanınmış olacak ve birtakım imti
yazlı, özel imtiyazlı durumlar yaratılmış olacaktır. 

Sayın Profesör Erginay ısrarla «Kapitülasyonlar» 
deyimini kullandı, diğer arkadaşlarım da kullandı, 
hatta ben yerimden ayrılıp kürsüye çıkarken «Kapi
tülasyon» deyimini bir defa de benim arkamdan di
le getirdi. 

Efendim, bu konu üzerinde uğraşan bir arkada
şınız olarak ifade edeyim, bu tür imtiyazlar devlet
lerin, diğer devletlere tanıdığı imtiyazların dışında 
ve üstünde imtiyazlardır, tıpkı kapitülasyon imtiyaz
larına benzer imtiyazlardır. Bu bakımdan bunu da di
le getirmekte kamu yararı, millî menfaatimiz bakı
mından gerek görüyorum. 

Efendim, Sayın Öney arkadaşım da temas etti
ler; Anlaşmanın 15 inci maddesinde «Millileştirme» 
deyimi yer alıyor ve arkadaşımızın atıf yapmış ol
duğu madde de, Anayasanın 39 uncu maddesidir. 

Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum çok muhterem 
arkadaşlar, biz Anayasada «Devletleştirme» deyimini 
kullanıyoruz, «Millileştirme» deyimini kullanımıyo-
ruz. «Millileştirme» deyimi bizim mevzuatımızda 
yoktur. Millileştirmekten maksat devletleştirmek 
değildir. 39 uncu madde, hangi hallerde devletleştir
me yapılacağını ifade etmiştir. Millileştirme batılı 
ülkelerde, FransaMa ve diğer bazı batılı ülkelerde 
sosyalist akımın etkisi altında kalarak doktrinci amaç
la yapılan bir tür kamulaştırmadır. Bizdim mevzuatı
mızda yer almayan, Anayasamızda yer almayan «Mil
lileştirme» deyimine burada, bu Anlaşma metninde 
yer verilmiştir. Bu yönüyle de Anlaşma sakattır, yan
lıştır. 

Efendim, ben şunu rica edeceğim : Bu Anlaşma
nın şu anda tasdike tabi tutülmaımasını rica ediyo
rum. Bu Anlaşmanın lütfen Komisyon tarafından ge
ri alınmasını ve Dışişleriyle, ilgililerle temas edilerek 
yeni baştan düzenlenmesini rica ediyorum. 

Ben, Türkiye'nin Libya ile ve diğer Arap ülkele
riyle siyasî olduğu kadar iktisadî İlişkilerinin kurul
masından yararlar sağlanacağı kanısındayım. Dış po
litikada millî menfaat önemli rol oynar. Millî men
faatimizin gerektirdiği hallerde Libya gibi diğer Arap 
ülkeleriyle de çok yakından iktisadî ilişkiler kurabi
liriz. Ancak, bu iktisadî ilişkiler bizim millî menfa-
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atlerimizi zedelememeli, bizim Anayasamızı ve bü
yük bir dikkatle hassasiyet gösterdiğimiz mevzuatı
mızı yok etmemelidir. 

Saygılar sunarım sayın üye arkadaşlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşdk'kür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın üyeler; 
Tasarı üzerinde görüşmelere devam etmek üzere 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.00 

ÎKlNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 16.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni tSLİMYELÎ 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 95 inci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

IV. — İBAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (DEVAM) 

4. — Millî Güvenlik Konseyi Üyesi K.K.K. Or
general Nurettin Ersin'in «MSB. Kullanım Bölgesi 
İçerisinde Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki 
Bir Kısım Arazinin Hazineye Devri» hakkındaki Ka
nun teklifinin geri verilmesine dair tezkeresi. (3/349) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyi üyesi Sa
yın Nurettin Ersinin bir tezkeresi var okutuyo
rum. 

Danışıma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 Nisan 1982 tarihli «Millî Savunma Ba

kanlığı Kullanım Bölgesi İçerisinde Kalan Atatürk 

Orman Çiftliği Mülkiyetifldeki Bir Kısım Arazinin 
Hazineye Devri» hakkında kanun teklifi. 

21 Nisan 1982 tarihimde Başkanlığınıza sunulan 
ilgi Kanun Teklifini geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K.K.K. ve M.G. Konseyi 
Üyesi v 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosyalist 
Arap Halk Cemahiriyesi Arasında Ortak Holding 
Şirketi Kurulması Hakkındaki Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı ve Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri komisyonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 122) (1) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMltSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Efendim, Komisyon tasarıyı geri alıyor. 

(Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun Tasarısı üzerinde görüşme
lere devam ediyoruz. 

(1) 122 S,: Sayılı Basmayazı 
eklidir. 

Tutanağın sonuna 

BAŞKAN — Kanun Tasarısı 
edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

Komisyona iade 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Muammer YAZAR 
ve 12 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 31 inci Maddesine İki 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ye Malî 
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işler ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/12) 
(S. Sayısı : 119) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 üncü maddesinde 
bahis konusu olan Kanun Teklifi üzerinde müzake
relere geçiyoruz. 

Danışma Meclisi üyesi Muammer Yazar ve 12 
arkadaşının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 31 inci Maddesine iki Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporları üzerinde görüşmelere başlıyo-
ruzj 

Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi buradalar mı?... 
Yok, 

Millî Eğitim Bakanlığını temsil eden herhangi bir 
yetkili bulunmadığı için, bu maddenin görüşülmesi
ni müteakip celseye bırakıyorum. 

4. — Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır 
Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Malî İşler ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/15) (S. Sayısı : 121) (1) 

BAŞKAN — 4 üncü maddede bahis konusu olan, 
Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapıların
da Görev ve Hizmetlerin yürütülmesi hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu raporu üzerinde görüşmelere başlıyo
ruz. 

Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 
Hükümet adına Sayın içişleri Bakanı Selahaütin 

Çetiner buradalar. 
Komisyon Raporunun okunup, okunmaması hu

susunu oynuza sunuyorum. Kabul edenler... Kafbul 
etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmiştir. 

(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu okundu) 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyeler işaret buyursunlar... 

Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Elimizde mevcut Kanun Tasarısını önce Bayın

dırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu kafbul etmiş. Sonra Malî işler Komisyo
nuna geldi. Biz doğrudan doğruya Tasarıyı bütünüy
le reddettik. Tasarı daha sonra Millî Savunma, Içiş-

(1) 121 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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leri ve Dışişleri Komisyonuna gitmiş ve orada da 
kabul edilmiş bulunuyor. 

Bizim Malî işler Komisyonu olarak gerekçemizi 
kısaca okumak istiyorum : 

«Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Ka
pılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı, havalesi uyarınca Komisyonumu
zun 6 Nisan 1982 tarihli Birleşiminde ilgili hükümet 
temsilcileri de hazır bulundukları halde te'kik ve mü
zakere olundu. 

Takarı, sivil hava meydanları, limanlar ve sınır 
kapılarında görev ve hizmetlerin valilerin sorumlulu
ğu ve yetkileri içinde tek elden yürütülmesini öngör
mektedir. 

Danışıma Meclisinin Malî işler ve Gümrük ve 
Tekel İşleri ile ilgili Komisyonumuz tasarı üzerin
deki görüşmelerini 5442 sayılı il İdaresi Kanunu hü
kümlerini de gözetmek suretiyle sürdürmüş ve tasa
rının İl idaresi Kanunu hükümleri uyarınca esas iti
bariyle valilerin görev sorumluluğu ve yetki kapsamı 
içinde bulunan hususları Ibu defa müstakil bir ka
nun metnimde ve bir almaçla tekrar dtmsiş bulunduğu 
keyfiyetinin tespiti ve İl idaresi Kanununda mevcut 
ibulunan sorumluluk ve yetkilerin beli bir hizmet 
ile sınırlandırılmış olarak valiye bu şekilde verilme
sinin sakıncalı sonuçlar doğuracağı yetki devrinin 
mümkün bulunmadığı hallerde daha yetki devrini ön
görerek temel ilkeleri zedeleyici ye valilik müessese
siyle bağdaşmayacağı gerekçesiyle benimsememiş 
ve reddini karar altına almıştır.» 

•Şimdi, 'benim ayrıca ek olarak da ıbir açıklamam 
var : «Valileri bir müdür durumuna getirdiği için 
Tasarıya red oyu veriyorum» diye ek bir açıklamayı 
Iben koymak gereğini gördüm. 

iBiz idarî hayata maiyet memuru olarak 'başladı
ğımız vakit, 1949 yılında, 5442 sayılı İl idaresi Ka
nunu çıktı, il idaresi Kanunu (o sırada ben Mülki
yede de izlemek imkânını buldum) Birinci idareciler 
Kongresinin almış olduğu kararlara uygun olarak 
'sürdürülüyor idi. 1946 yılında Birinci idareciler Kong
resi yapılmıştı. O zamanki Devlet ricalinin 'bütünü, 
Danıştay üyeleri, idareciler, valiler, kaymakamlar 
davet edilmek suretiyle yapılmıştı, ilk tatbikatım friz 
görmüş idik ve izmir'de ilk Hukuk işleri Müdürü 
tayin edilmek istendiği vakit bu bulunamamıştı. Böy
le Ibir mevki dahi yoktu. Ben ilk maiyet memuru ola
rak geldiğimin ertesi günü Hukuk İşleri Müdür Ve
kili oldum; çünkü kanun sözcülüğünü idarî kurul
larında yapacak birisi gerekiyordu. Hadiseyi bu ka-
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dar yakından izlemek imkânını ıbuMum. Bilahara da 
Danıştay'da uygulamaları gördüm. 

IBenim incelemelerim ve Hükümetin Temsilcisi 
olarak ıgelen arkadaşımızdan, yetkiliden sorduklarım 
'karşısında, bir tek meselede valiye ek bir yetki ve
rildiğini tespit edebilmiş değilim 'burada. Yalnız va
liyi şu hale getiriyor : 

©iz, şunu biliyorduk; Mülkiye müfettişleri her
kesi teftiş ederler; ama valiyi teftiş etmezler; ama 
kaymakamı teftiş etmezler; çünkü 'bunlar müstakil 
kişidir, 

IBana, yanında kaymakam stajyerliğinde bulundu
ğum kaymakamımız, (Bir ara bakan da olmuştur, iç
işleri Balkanı olmuştur) «Biz, yalnız seferberlik işle
rinde 'bir teftiş veririz. Bunun dışında teftiş verecek 
hiçbir işimiz yoktur.» dedi. Çünkü, valinin ve kay
makamın; bir ilçede kaymakamın, bir nahiyede na
hiye müdürünün, ıbir ilde valinin 'bütünün üzerinde 
olması, her an ayrı bir meseleyle düşünen; o konuda 
gerektiğinde teferruata iner; ama lüzumlu kişilere 
talimatlarını 'verir <ve çekilir gider. 

Şimdi, şayanı hayret ıbir durumdur, içişleri Ko
misyonu, içişlerinden gelmiş arkadaşlarımızın bu
lunduğu Komisyon; bu kaçıncı defadır müşahede edi
yorum ve üzülüyorum, üzüldüğümü 'belirtmek isti
yorum. Geçenlerde belediyeler sebebiyle kabul edil
miş olan bir tasarıda belediye hakları yeniyordu. 
Konulmasında son derece sıkıntı çektik, teknik açık
lamalarda bulunmak durumunda kaldık. Burada da 
valilerin haklarını; sanki vali ıbir müdürmü'ş gibi 
alıp bir hava meydanının tepesinde, bir hudut ka
pısının üstünde kendisine bir takım sorumluluklar 
yükleyen kişi... 

Vali blir defterdarlık yapamaz, vali bayındırlık 
müdürlüğü yapamaz, vali sağlık müdürlüğü yapamaz; 
ama vali hem sağlık müdürünü, hem bayındırlık mü
dürünü, hem defterdarı, hem veteriner müdürlüğünü, 
Millî Eğitim Müdürlüğünü kontrol eden, onlar ara
sında koordinasyon sağlayan kişidir. Vali muavinleri 
onun verm'iş olduğu yetkiye binaen kendisine vekâle
ten veyahut onun yerine olmak üzere vazifelerini ifa 
ederler. Vekâleten ifa etmeseler bile yardımcısı ola
rak ifa ederler, gaybubetinde ona vekâlet ederler. Bu 
suretle işleri ayırtması mümkündür. 

Şimdi, biz tutuyoruz 'bu Tasarı ile valiyi, hiçbir 
yetki vermeden, il idaresi Kanununda hangi yetkiyi 
vermlişlerse maddesini burada buluyorum. «Efendim 
o, o kadar, işte tam tatbik edilmiyor da, şimdi biz 
bunu daha kuvvetlendirmiş oluyoruz da..» falan 
böyle şey değil, il idaresi Kanunu merkezî bir valiyi 
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gerçek otorite haline getirmiştir ve bugün bölge teş
kilatlarını kaldırmak suretiyle valinin otoritesini tas
rih etmek, güçlendirmek kararındadır Hükümetimiz. 
Bunun için belli valileri merkeze çağırmıştır. «Bu ayrı 
ayrı bölge teşkilatları nedir?.. Bunları değiştirelim.» 
diye, 

Geçenlerde zannediyorum Sayın Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'da ifade etti
ler : Valinin otoritesinden kurtulmak için bazı idare
ler bölgelerini vilayetler çapında bölge yapmış, vi
layetin hudutlarını aşmayan 61 tane bölge oluştur
muş., 

Bunların hepsini ayıklayıp valinin otoritesini güç
lendirmek durumunda iken, Devlet bunu sağlamaya 
çalışırken tutup valinin otoritesi niçin indirilecek ve 
vali niçin teferruatlara indirilecek?.. 

Derler ki, «Vaterlaux'da Napolyon kaybetmiştir; 
çünkü, Vöterlaux'da artık Napolyon askerlerin mata-
ralarıyla meşgul olmaya başlamıştır. Hiç harp kay
betmemiş olan Napolyon orada kaybetmek duru
munda kalmıştır». 

lO sebeple, ne kadar güzel keman çalan, ne kadar 
güzel piyano, enstrüman kullananlar olursa - olsun, 
eğer orkestranın şefi iyi değilse orada iyi bir ses ala
mayız, iyi bir müzik almamıza imkân yoktur. Vali 
bir orkestra şefi gibidir. Valiye keman çaldıramaz-
sınız, valiye piyano çaldıramazsınız. Bu sebeple bu 
Tasarının kabul edilmemesi gerekir, reddedilmesi ge
rekir. 

Zaten zannetmiyorum M, ne Ulaştırma Bakanlığı
nın, ne Gümrük Tekel Bakanlığı (Ki, asıl onları il
gilendirmektedir) bu Tasarıya «Evet» demektedirler. 

iBu nedenle, Tasarının Komisyonumuzun kararı 
istikametinde reddini dilerim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen başka 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyon, buyurun efendim, 

IMlLLÎ SAVUNMA, tÇİŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapı
larında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi konusun
da valilere ve valiler adına görev yapacak mülkî ida
re amirlerine verilen görev, yetki ve sorumluluklarım 
düzenleyen Kanun Tasarısı Komisyonumuzda detay
larıyla incelenmiştir. 
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•Yurdumuzda Tasan kapsamına giren kuruluşlar 
incelendiğinde hava limanları, limanlar, liman ve 
gümrük teşkilatlarının müşterek olduğu yerler ve 
hudut kapılarımın mevcut olduğu görülür. Komisyo
numuzda sıözü edilen ıbu kuruluşların idarî yapısı, gö
revli personeller ve bunların birbirleriyle ilişkileri ve 
elimizdeki Tasan düzenleninceye kadar yapıda do
ğan aksamalar ve Tasarıya neden ihtiyaç duyulduğu 
(hususları ayrıca araştırılmıştır. 

Yaptığımız incelemede, Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Umum Müdürlüğünün 6686 sayılı Yasayla 
kurulmuş, Ulaştırma Bakanlığına bağlı, mülhak büt
çeli, hükmî şahsiyeti olan bir kuruluş olduğu görü
lür. Umum Müdürlüğün görevleri anılan Yasanın 
2 nci maddesinde üç bent halinde sayılmıştır. Bu gö
revler : 

Devlete ait olup kendisine verilen sivil hava mey
danı ve limanlarını ve bunlara ait her türlü tessileri 
işletmek, hava seyrü-sefer, telekomünikasyon ve tra
fik kontrol cihaz ve sistemlerini işletmek ve hiz
metlerini ifa etmek, Nafıa Vekaletinden teslim alı
nan hava meydanı ve limanlarının her türlü bakımı 
ve devamlı tamirlerini yapmaktır. 

Fakat, Ibir ıhava meydanında «bu işletmecilik gö
revleri yanında bu teşkilatla ilişkisi olmayan görevler 
de yürütülmektedir. Hava meydanında işletmenin ele
manı olan bir meydan başmüdürü vardır. Bu baş
müdür, işletmenin en üst düzeyde yetkilisidir; fakat 
havaalanı sadece bir işletme faaliyeti olmadığından, 
ıbu alanlarda meydan başmüdürü ile ve birbirleriyle 
yönetim ilişkisi olmayan doğrudan mensup olduğu 
bakanlıklara bağlı kuruluşlar meydana gelmiştir. Bun
lar; emniyet kuruluşu, gümrük, sağlık, itfaiye kuru
luşları olarak sayılabilir. Bu kuruluşlar müstakil ça
lışmaktadır. Birbirleriyle koordinasyon sağlayacak 
veya bunların tamamını yönlendirip denetleyecek bir 
idarî birim mevcut değildir. 

Limanların yapısı ise, 4770 sayılı Ulaştırma Ba
kanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkındaki Kanunun 
3 üncü maddesine göre, merkezde Liman ve Deniz 
İşleri Daire Başkanlığının olacağını beliriemişitir bu 
Yasa. Aynı Yasanın 18 inci maddesine göre, Devlet 
Deniz Yolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü Bakanlığa bağlı işletme olarak kurulmuştur. Bu 
İsletmenin kuruluş, idare ve yetkilerinin özel kanun
la ibelirleneceği aynı Kanunda hüküm altına alınmış
tır, 

Konuya ilişkin (6*1-8 sayılı Limanlar Kanunu, 5842. 
sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Ka

nunu, Limanlar Kanununun 2 nci maddesine daya
narak İzmir, Zonguldak, İstanbul, Trabzon, Samsun, 
Giresun limanları tüzükleri vardır. Limanlarda bulu
nan limanlbaşmüdürü veya liman reisli bu yasa ve 
tüzükler çerçevesinde limanda seyrüsefer, demirleme, 
yükleme, boşaltma hizmetlerini düzenlemektedir. Li
manlarda bu başmüdür yanında gümrük, sağlık, em
niyet ve itfaiye teşkilatları liman başmüdürü ile ve 
birbirleri ile yönetim ilişkisi 'olmayan, kendi bakan
lıklarına doğrudan bağlı kuruluşlar olarak görev 
yapmaktadırlar. 

İSınır kapılarında ise teşkilat oldukça dağınıktır. 
Kapıkule'de Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğüne 
bağlı bir teşkilat, Gümrük Muhafaza Başmüdürlü
ğüne bağlı bir teşkilat, Gar Gümrük Müdürlüğü, Yol
cu Salonu Gümrük Müdürlüğü, TIR Gümrük Mü
dürlüğü, Gümrük Muhafaza Amirliği, Sağlık Perso
neli, Turizm Bürosu ve Pasaport Bürosu vardır. 

Habur'daki sınır kapısında bunlardan ayrı vete
riner teşkilatı görev yapmaktadır. 

Uçak kaçırma ve sivil havacılığa yöneltilen sabo
taj faaliyetlerini önlemek amacı ile önemli hava alan
larımda alınacak güvenlik tedbirleri ile, buralarda 
bulunan kamu kuruluşlarınca yürütülen ftizmetler 
arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ko
nusu ilk kez 1971 yılından sonra gündeme gelmiştir. 
Bu konuda Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 

. Koordinatörlüğünde yapılan toplantılar sonucu, İç
işleri Bakanlığınca, sivil bava meydanları ve liman
ları ile, gümrük kapılarında güvenliğin ve buralarda 
görülen hizmetler arasında işlbirliği ve koordinasyon 
sağlanması hakkında Kanun Tasarısı hazırlanmış, bu 
Tasarı kanunlaşıncaya kadar ilgili kuruluşlar arasın
da protokol yapılmış ve Başbakanlığın 4.1.1973 gün 
ve 4l4-a/69 sayılı yazısı ile uygulanması emredilmiş 
bulunan bu protokol esaslarına göre, o zaman sıkı
yönetim komütanlıklarınca atanan emniyet komutan-
likları bu ıhizmeti sağlamıştır. 

Sıkıyönetimin 26.9.1973 günlü kalkması nedeniyle 
emrin yürüme olanağı kalmadığından, konu zamanın 
içişleri, Ulaştırma ve Gümrük-Tekel Bakanlıklarınca 
hazırlanan 12.9.11973 günlü yeldi maddelik bir pro-
tokolla yeniden düzenlenmiştir. Bu protokol güven
lik ve koordinasyon görevini ilgili valilere veya gö
revlendirecekleri vali yardımcısına vermektedir. Da
ha sonra prötokolda görülen aksaklikları gidermek 
üzere 28.l5.1979 gün ve 7/17694 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile bu konuyu düzenleyen bir yönetme
lik yürürlüğe konulmuştur., 
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iSon olarak da Bakanlar Kurulunun 21.12.1981 
gün ve 8/4CI18 sayılı kararı ile elimizdeki Yasa Tasa
rısının hemen hemen aynı hükümlerini taşıyan bir 
yonetmielıik kalbul edilmiş ve 6 Şulbat 1982 günlü Res
mî Gazete ile yayınlanarak bu Yönetmelik yürürlü
ğe konulmuştur. Bu Yönetmeliğe dayanılarak Istan-
bul-Yeşilköy, Ankara-Bsenboğa, İzmir Hava Mey
danları ile Edirne-Kapıkule, Mardin-Habur, Ağrı-
Gütfbulak Sınır Kapılarında mülkî idare amiri gö-
revlend'irilmesıi konusu İçişleri, Gümrük-Tekel ve 
Ulaştırma Bakanliklarınca benimsenmiş ve bu ba
kanların önerisi, Baikanlar Kurulunun 16.2.1982 günı 
ve 8/41279 sayılı Kararı ile kalbul edilmiştir. 

Bu Kararname 30 Mart 19(8(2 günlü Resmî Ga
zetede yayınlanmışıtır. İlgili yerlere İçişleri Baikan-
lığı gerekli tayinleri yapmıştır. 

Anılan Baikanlar Kurulu kararı ile belirlenen yer
ler dışında; yani mülkî idare amiri tayin edilmeyen 
sivil ıhava meydanları ve limanların dışımdaki koor-
dlinasyojıun nasıl sağlanacağı hususu ise Ulaştırma 
Bakanlığının 2.4 .(1982 günlü bir tamimi ile ayrıca dü
zenlenmiştir. 

Yukarıda arz ettiğimiz gibi, limanlar, havaalanla
rı ve gümrük kapılarında görev yapan kişi ve kuru
luşların değişik bakanlık veya genel müdürlüklere 
bağlı bulunması, bunlar arasında buralarda görev ya
pan 'hiyerarşdk amirin mevcut olmaması, koordinas
yon ve denetimin sağlanamamasına yolaçmıştır. Bu 
yetki ve sorumluluğun yönetmelik ve protoköllarla, 
genelgelerle düzenlenmeye çalışılması ise yasal boş
luğu ortadan kaldırmamıştır. 

54412 sayılı İl İdaresi Kanununda vali, Devletin 
ve hükümetin temsilcisi, ayrı ayrı her bakanın mü
messili ve yürütme vasıtası olarak tanımlanmıştır. Gö
rev tasarı ile bu kişiye veya görevlendirilecek mülkî 
idare amirine verilmektedir. 

Tasan açıklandığı şekilde olumlu bulunmuştur. 
Kabul edilifse, 10 yıldan beri genelge, protokol ve yö
netmeliklerle düzenlenmeye çalışılan konu, yasal te
mele oturtulmuş olacaktır, 

Tasarı ayrıca, İl İdaresi Kanunu ile düzenlenmiş 
olan bu yetkiyi «Mülkî idare amiri» adıyla atanan 
(başka bir görevliye devretme amacına yönelik oldu
ğundan, yeni bir yasal düzenlemeyi gerektirmiştir. 

Tasarı genelinde Komisyonumuzca benimsenmiş 
olup, maddeler üzerinde yaptığımız bazı değişiklikler 
ve bu değişikliklerin nedenleri ilgili maddelere ge
çildiğinde ayrıca açıklanacaktır, 

Sayın Sırrı Kırcalı'nın, «Valliyi müdür durumu
na getirme» konusundaki karşı oy yazısı Komisıyo-
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numuzca ayrıca değerlend'Mlmiştir. Astada bu Ta
sarıda İl İdaresi Kanununda verilen yetkiler valiye 
aynen tanınmakta ve bu yetkileri ıbir mülkî idare ami
ri aracılığı ile yürütmesi öngörülmektedir. Mülkî ida
re amirine devredilen bu yetkiler üzerinde valinin 
denetim ve gözetim yetkisi İl İdaresi Kanununda ol-
'duğu giibi yürüyeceğinden, valimin burada bir mü'dür 
durumuna düşmeyeceği kanaatine varılmıştır. 

«Valinin doğrudan görev yapmayacağı ve tefer
ruata inmemesi gerektiği» belirtilmektedir. Burada 
ıgene valiyi teferruata indiren bir durum yoktur. Gö
revlendirilen bir mülkî amir bu görevi yapacaktır. 
Ayrıca mülkî amir görevlendirilmeyen yerlerde Güm
rük-Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca görevlendiri
len 'yetkiliyi de vali denetim ve gözetimi altına alan 
ibir Tasarıdır, 

(Bu nedenlerle, Komisyonumuz Tasarıyı genelin
de benimsemiştir ve ka)bulünün uygun olacağı kanaa
tindedir, 

Madldeler üzerindeki görüşlerimizi ayrıca sırası 
geldiğinde açıklayacağız. 

Arz ediyorum efendim, teşekkür ederim, (Alkış
lar.) 

IBAŞKAN — Teşe'kkür ederim Sayın Banaz. 
(Sayın Bakan, bir açıklama yapmaya lüzum gö

rüyorlar mı efendim?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI SBLAHATTİN ÇETİ-

NBR — Bvet efendim, müsaade buyurursanız. 

İBAIŞKAİN — Rica ederim, buyurun efendim. 
IİÇİŞLEIRÎ BAKANI SBLA1HATTÎN ÇETt-

NEIR — Sayın Başkan, Danışıma Meclisinin değerli 
üyeleri; 

İçişleri Komisyonunun Sayın Raportörü yaptığı 
açıklama ile benim ifade etmek istediğim bütün hu
suslara değindi. Onun için ben uzun bir açıklamada 
bulunmayacağım,; 

'Bu Kanun, hudut kapıları yerinde görülerek, va
lilerle görüşülerek, Ankara^da valiler toplantısında 
konuyu teferruatı ile ele alarak görülen lüzum üze
rine hazırlanmıştır. Ayrıca, illgili bakanliklararası 
müteaddit alt düzeyde, bakanlar düzeyinde müza
kereler yapılmış, ittifak halimde bulunulmuş, Bakan
lar Kurulunda müteaddit defalar tartışılmış, nihaî 
şekle sokulmuştur. Bilahara, Hükümet Tasarısı ola
rak Yüce Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

iBiMin kapıları kapsamamaktadır. Habur, Gürbu-
lak, Kapıkule giibi en kritik kapıları kapsamaktadır. 
Malumunuzdur, büyük 'bir işçi akımı mevcuttu, bü
yük bir TIR akımı mevcuttur, 5442 sayılı İl İdaresi 
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Kanununun hükümleri, valinin kapılarda düzenli, 
kaordineli, başarılı ve güvenilir bir hizmet yapma
sına yeteri görülmemiştir. Bu maksatla bu Kanun 
Tasarısı huzurlarınıza sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür edefim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerinde müzakereler sona er-

miştiir., 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Sivil Hava Meydanları, limanlar ve Sınır Kapıla
rında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında 

Kanuni Tasarısı 

Amaç : 
IMAIDDE 1. — Bu Kanun, sivil hava meydanla

rında, limanlarda ve sınır kapılarında, güvenlik ve 
giriş - çıkışla ilgili görev ve hizmetlerin bir otorite 
altında düzenli, sürekli ve etkin bir biçimde yerine 
getirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

'BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. 

IBuyurun Sayın Bilge. 
'NEIOİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar;1 

1 inci madde üzerinde sadece üslup, ifade bakı
mından bir değişiklik yapılması lazım geldiği kanaa
tindeyim ve o yolla da bir önerge veümiş ıbulunu-
yorulm. 

Tasarının 1 inci maddesi şöyle diyor : «Bu Ka
nun, sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır 
kapılarında, güvenlik ve giriş-çıkışla ilgili görev ve 
(hizmetlerin bir otorite altımda düzenli, sürekli ve 
etkin bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla düzen-
lenmişiCir.» 

ıŞimdü, aradaki kelimeleri çıkartacak olursak, 
hastaki «ıBu Kanun, şu amaçla düzenlenmiştir :» 
şeklinde ifade edilmek isteniyor.. 

Kanımca, üslup bakımından «Kanunla düzenlen
miştir.» yahut «Kanun düzenlemektedir.» gibi tabir
ler kullanılmaz, «Kanun, şu amaçla yapılmıştır.» 
denmesi lazım gelir. Böyle yapmamak için, cümle
nin baş tarafındaki «Kanun» kelimesini, «Bu Kanu
nun amacı» şeklinde değiştirir ve sonunu da «yerine 
getirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.» dersek, ifade 
dalha doğru olur kanaatindeyim. Yan'i ş'öyleki; değiş
tirilmiş şeklini okuyorum; «Bu Kanunun amacı, si
vil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapıla
rında, güvenlik ve giriş-çıkışla ilgili görev ve hizmet

lerin bir otorite altında düzenci, sürekli ve etkin bir 
biçimde yerine getirilmesini düzenlemektir.» Kanu
nun amacı budur. Bu şekildeki bir ifadenin daha düz
gün, daha yerinde olduğu kanaatindeyim ve bu hu
susta da bir önerge verdim. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Blge. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRiCALI — Madde üze' 

rinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, buyurun Sayın 

Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Maddeyi okurken, il idaresi Kanununu tekrar 

hatırlamada büyük yararlar olduğuna inanıyorum. 
«Kanunun amacı : 
Madde 1. — Bu Kanun, sivil hava meydanların

da, limanlarda ve sınır kapılarında, güvenlik ve gi
riş-çıkışla ilgili görev ve hizmetlerin bir otorite al
tında düzenli, sürek! ve etkin bir biçimde yerine 
getirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.» 

Eifendlim, vali ilde ne yapar, bir bakalım : Vali, 
4 üncü maddenin son fıkrasında belirtilen adlî ve as
keri teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, mü
essese ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, be
lediye ve kıöy idareleriyle bunlara bağlı tekmil mü
esseseleri denetler, teftiş eder. Bunların tamamı, bu 
denetleme ve teftişi, bakanlık ve genel müdürlük 
müfettişleriyle veya bu dairelerin amir ve memur
ları ile de yapabilir.: 

Yine, valinin görevlerini .sayan 9 uncu maddenin 
(ç) fıkrası «Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet 
kararlarının verdiği yetküyi kullanmak ve bunların 
yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel 
emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.» 

'Bakalım sınırlarda ne yapıyor valiler, boş mu 
duruyorlar? Biz hudutlarda kaymakamlık falan yap
tığımız zaman hiç öyle otoritemiz falan yokmuş de
mek ki... Böyle bir şeyi ben hissetmedim hiç bir za
man; riiçin arkadaşlar ıhissetmlişler bilmiyorum. 

illi linçi maddenin (b) bendini okuyorum : «Mem
leketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı em
niyetiyle ilgili bütün işleri, yürürlükte bulunan hü
kümlere göre sağlar ve yürütür.» Bu, valinin bizatihi 
vaziifesi. Bu Kanunla ne vermiş olduğumuzu bir türlü 
anlayamıyoruz, biz. 

(ç) fıkrası : «Jandarma, polis, gümrük muhafaza 
ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve üst
lerinin, iil içine münhasır olmak üzere geçici veya 
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sürekli olarak vali tarafından yerleri değiştirilebilir 
ve bundan hemen İçişleri, Gümrük ve Tökel Ba-
kanluklanna bilgi verir.» 

Valinin bütün yetkilerini okursam, bu Kanunun 
niçin getirildiğini gerçekten anlamaya imkân yok
tur. Yani, valinin hangi bakımdan otoritesi noksan 
ve neyi düzenleyemüyor limliş ki, (Benlim anlayama
dığım bu) burada bu Kanuna ihtiyaç duyulmuş ve 
bu Kanun getirlmliıştir?.. Demek ki, valilerde bir 
zafiyet var; valiler bunları otorite altına alamıyor
lar ve hizmet yapamıyorlar. O halde, yarın sağlık 
hizmetlerinde bir mesele olsa, sağlık hizmetleri için 
valiye özel vazife vereceğiz, Millî Eğitim ile ilgili 
ıbirtakım konularda, üniversiteler, ilkokullar, lise
lerin organizasyonu 'bahis konusu olsa, valiye bu 
sefer Millî Eğitim ile ilgili (Bir de sağlık konuları 
var, bu konuda çocukların sağlığı da çok önemli 
fallan dliye) vazife vereceğiz. Katiyen, il idaresi Ka
nununun gerektirmediği bir Kanun Tasarısıdır, 
maddenin gerekçesi yoktur ve gereği de yoktur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen başka üyemiz?.. 
Yok. N 

Komisyon söz istiyorlar mı?.. 
MlLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ ve DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTtBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, bu kanunlar, hem elimizde olduğu şekilde, hem 
ide Kanunun amacı şeklinde düzenlenebilmektedir. Bu 
nedenle bu «Amaç» maddesinin bu şekilde düzen
lenmesinde bir saikmca görmüyoruz Komisyon ola
rak. O nedenle lilk önergeye katılmıyoruz. 

Sayın Kırcaıh Beyin belirttiği hususlara gelince: 
Hava limanları ve sanır kapılarında 'il teşkilatına 
bağh olmayan kuruluşlar vardır. Bunların arasında 
koordinasyonu sağlama gereği vardır, bunların üze
rinde otorite sağlama gereği vardır. Bu nedenle bu 
Kanuna gerek duyulmuştur ve amaç buna yönelik 
olduğu (için de, İl İdaresi Kanununun İ l /B mad
desi, il teşkilâtına bağh olmayan bu kuruluşlar üze
rinde gerekli otoriteyi sağlamaktan uzaktır. O ne
denle Kanunun kabul edilmesini Komisyonumuz 
uygun görmektedir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 
Sayın Bakan bir açıklama yapacaklar mı efen

dim?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI SeLAHATİN ÇETÎ-

MER — Sayın Başkan, | 

Mesele, valiye yetki vermek meselesinden ziya
de, vali adına hudut kapılarında görevlendirilecek 
mülkî idare amirine, valinin devredeceği yetkileri 
sıralamak ve onu yetkilendirmek meselesidir. Bu ne
denle Hükümetimiz olarak, aynen kabul edilmesini 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kırcadi. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Yerimden so

racağım; ondan sonra cevaplandırmaya çalışacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, yalnız soru. Müza
kereler bitti. Tekrar cevaplamaya imkân kalmaya
cağını takdir edersiniz. 

Buyurun sorun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Gerçekten 

soru Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — «Cevaplamaya çalışacağım.» diye 

ifade ettiniz de onun idin, ona mani olmak üzere 
söylüyorum. 

Buyurun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Valinin, İl 
İdaresi Kanununun verdiği yetkilerin hudutları içeri
sinde bulunup da hangi teşkilata sözünü geçiremediği 
ve otoritesi altında olmadığının bana bir misalini 
gösterebilirler mi şu hüküm muvacehesinde; «Vali
ler, birkaç ile şamil memuriyetlerinin kendi illerindeki 
işlerini de gözetim ve denetime yetkilidirler.» Madde 
15, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru Komisyonda. Buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ ve DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, bu, valilerin görev, yetki ve sorumluluklarının, 
bölge idareleri ve İktisadî Devlet Teşekkülleri üze
rinde tartışmalı olduğu, MEHTAP raporunda da be
lirlenmiştir. Bu tartışmalı duruma son vermek için 
bu Tasarı ortaya gelmiştir. 

Söyleyeceğimiz bundan ibarettir efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru?.. Yok. Önergelere geçiyorum; veriliş sıra

sına göre okutuyorum. Sayın Necip Bilge'nin öner
gesi, 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ederiz. 
Bu Kanunun amacı, sivil hava meydanlarında, li

manlarda ve sınır kapılarında güvenlik ve giriş - çı-
I kışla ilgili görev ve hizmetlerin bir otorite altında 
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düzenli, sürekli ve etkin bir biçimde yerine getiril
mesini düzenlemektir. 

Necip BİLGE Mahir CANOVA 
'BAŞKAN — Diğer bir önerge, Sayın Yarkın ve 

Sayın Vardall'ın. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 inci maddesinde geçen, «bir otorite 

altında» deyiminin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif öderiz. 

İsa VARDAL Şerafettin YARKIN 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

BAŞKAN — Metne aykırı bir ifade taşımış ol
ması itibarıyla, Sayın Yarkın ve arkadaşlarımın öner
gesini öncelikle muameleye koymak durumundayım. 

Komisyon ve Hükümet bu önergeye katılıyor 
mu?.. Birinci maddenin ikinci satırında, «bir otorite 
altında» ibaresinin metinden çıkartılması istenmek
tedir; 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ ve DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, Komisyonumuz bu konuda ısrarlı değildir, Yü
ce Kurulun takdirine sunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, buyurun efendim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, çok kısa oldu

ğu için, müsaade ederseniz yerimden konuşmak isti
yorum, 

Tasarının amacı zaten belli. Bu nedenle, «bir oto
rite altında» ibaresinin tekrar metinde kullanılması 
fazla bir durum ifade ediyor. Bu ibare çıkarıldığı 
zaman, madde metni zaten amaçlanan durumu açık
lamış oluyor. Bu nedenlerle bu ibarenin çıkarılması
nı teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Birinci maddenin ikinci satırındaki, 
«bir otorite altında» ibaresinin çıkartılmasını Sayın 
Yarkın, Sayın Vardal ve Sayın Uzunoğlu istemek
tedirler. 

Hükümet?.. Katılıyorlar mı efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Başkan, Danışma Meclis'inin değerli üyele
ri; 

Hükümetimiz, «bir otorite altında» kelimelerini 
koyarken, meseleye daha çok açıklık getirmek, otori
teden sıyrılmak isteyen hudut kapılarında belirli ki
şileri, daha kesin anlamıyla mülkî idare amirinin 
otoritesi altında bulundurmak ilkesini güttü. Bu ba
kımdan, ben Hükümet temsilcisi olarak, «bir otorite 
altında» kelimelerinin kalmasına mütemayilim; ama , 

j Yüce Heyet, aksi k'anaatta olursa, ona da iştirak ede
rim. Yani aksi kanaat belirirse, ona da aynen katı
lırım. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — «Otorite» aslında 

bir yetkidir ve bütün Devlet dairelerinin, idarenin 
kullandığı bir şeydir. Yani kanunda ayrıca, «otorite» 
kelimesinin kullanılmasına ihtiyaç yoktur. «Otorite» için 
yeni Hukuk Lügatında şöyle bir deyim vardır : «Otori
te; yetki, emretme kudreti demektir ve dahilde ha
kimiyeti kullanma, emretme kudret ve yetkisi devle
tindir, devlet bu yetkisini idare organları ve memur
ları aracılığıyla yürütür.» Yani bütün yasalarda bu 
böyledir, onun için fazla bir deyimdir, yani buna ih
tiyaç yoktur. Zaten diğer maddelerdeki yetkiler, o 
yetkilerin kullanılmasıdır otorite. Bu bakımdan, bu 
deyime ihtiyaç yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hazer, buyurun efendim; önergenin aley

hinde.. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bir ihtiyaçtan doğan bir düzenleme için bazı ted
birler alınmış, bazı deyimler kabul olunmuştur. «Bir 
otorite altında» ibaresini çıkardığınız takdirde, bu 
Kanun muallâkta kalır. Bir ihtiyaç doğmuş; muhte
lif yönetimlere ait memurları, görevlileri bir otori
te altında tutmak ihtiyacı doğmuş, onun için bir ka
nun hazırlanmıştır. İl İdaresi Kanunu mevcut olma
sına rağmen, böyle bir ihtiyaç doğmuş olduğuna 
göre, buna yeni terimler, yeni kelimeler kullanmak, 
ne fazlalıktır, ne de bizim sistemimize aykırı bir ifa
de tarzıdır. «Bir otorite altında» toplamak demek, 
o dağınık çalışmaları zaman içinde kontrol etmek, 
yönetmek ve icap ettiği zaman da bunları durdur
mak, tanzim etmek maksadına matuftur. 

O itibarla, kelimelerin olduğu gibi kalması la
zımdır, aksi takdirde şimdiye kadar yapılan hizmet
ler, hazırlanan metin hiçbir şey ifade etmez. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın önerge sahiplerinin önerilerini oylarınıza 

sunuyorum : «Bir otorite altında» ibaresinin metin
den çıkartılmasını isterler. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
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Sayın Necip Bilge'nin önergesini bir daha okutup 
oyunuza sunuyorum; Hükümet ve Komisyon katıl
mamaktadırlar Sayın Necip Bilge'nin önergesine. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ederiz. 
Bu Kanunun amacı, sivil hava meydanlarında, 

limanlarda ve sınır kapılarında güvenlik ve giriş - çı
kışla ilgili görev ve hizmetlerin bir otorite altında 
düzenli, sürekli ve etkin bir biçimde yerine getiril
mesini düzenlemektir. 

Necip BİLGE Mahir CANOVA 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılmıyor. Bu itibarla 'dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

Filhal katılıyor mu Komisyon ve Hükümet?.. 
Katı surette oylamak için soruyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ ve DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Katı
lıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, son durum
da katılmaktadır. Ka'tî surette 1 inci maddeyi, öner
gede ifade edildiği istikamette oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Sayın Necip Bilge'nin 
teklif ettiği şekilde 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun, sivil hava meydanla
rında, limanlarda ve sınır kapılarında görevli kuru
luşların görev ve hizmetlerinin denetimini, bunlar 
arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasını, 
Valilerin bu konulardaki görev, yetki ve sorumluluk
larını kapsar. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyelerimiz?.. Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; 

Tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için özür dile
rim. 

Efendim, bu maddede bir «Koordinasyon» keli
mesi de bulunmaktadır. Bugünkü ilk Oturumda ar
kadaşlarımızdan Sayın Gözübüyük, «Bazı yabancı, 
Frerikçe kelimelerin kullanılmasının doğru olmadığı
nı» ifade etmişlerdi. «Koordinasyon» Fransızca bir 
kelimedir. Gerçi kullanılmaktadır ve bu da, Sayın 
Gözübüyük'ün ifade ettiği gibi, sadece düzenlemek 

değil, ahenkli bir şekilde düzenlemektir; yani bir ta
birle bir zamanlar kullanılıyordu, Eşgüdümlü olarak; 
muhtelif kimseler tarafından ayrı ayrı değil, hep bir
likte, ahenkli bir şekilde düzenlemek manasını ifade 
etmektedir. Bu itibarla burada, «Bunlar arasında iş
birliği ve eşgüdüm sağlanmasını» denebilir veya «iş
birliği» kelimesi bulunduğuna göre, ötekini de ifade 
edebileceği için, «ve koordinasyonu» kelimesi de çı
karılmak suretiyle, madde düzenlenmiş olabilir. 

Bu itibarla berideniz, ya bunun yerine «eşgüdüm» 
şeklindeki kelimenin kullanılmasını veyahutta bu ka
bul edilmediği takdirde, tamamen çıkarılmasını öne
riyorum. Hangisinin kabul edileceğini kesin bir şe
kilde kestiremediğim için, ayrıca bir önerge verme
dim. Burada kesin, nihaî olarak şöyle söyleyebilirim; 
«işbirliği» kelimesi bulunduğuna göre «ve koordinas
yonun sağlanması» tabirinin çıkarılarak, «işbirliğinin 
sağlanması» şeklinde ifade edilebilir. 

Takdir Yüce Heyetindir. 
BAŞKAN — Teşekkür e'derim Sayın Bilge. 
Bu madde üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz?.. Yok efendim. 
Sayın 'Bilge'nin şifahî teklifini, ancak Komisyon 

kabul öderse oylamak imkânına sahibim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ ve DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim bura'da, «işbirliği» sözcüğünün koordinasyonu 
kapsadığı kanaatinde değiliz. «Koordinasyon» keli
mesinin Tasarıda olduğu gibi kalmasını uygun görü
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, bu tabir üzerinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Büyük 

bir üzüntüyle ifade edeyim ki, mülkiye müfettişli
ğimden gelen arkadaşımız tamamen yanlış konuş
muştur. Ben, öğleden sonra buradaki maruzatımı, 
gelişigüzel değil, dünyanın en büyük kamuslarımdan 
inceleme, araştırma yaparak Yüce Meclise arz ettim. 
Binaenaleyh, arkadaşlarımızın mütalaası tamamen 
yanlıştır, Sayın Bilge'nin mlütalaası tamamen doğru
dur. Buradaki «koordinasyon» kelimesini biraz evvel 
kökünden izah ettik, Fransızcasından izah ettik, hâlâ 
itiraz ediyorlar. «Koordinasyon» düzen vermek ma
nasına geliyor. Bu, düzenleştirme olabilir. İşbirliği de 
bu manaya geliyor. Ne demek işbirliği?.. Birtakım 
unsurların bir arada ahenkli bir şekilde faaliyetini 
temin ve yürütmektir. Bu itibarla buna itirazı katiyen 
kabul etmiyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü-
yüL 

Madde üzerinde söz almak isteyen başka üye?.. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, söz istiyo

rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Özür dilerim; bu kelimeler üzerinde bu teferru
at üzerinde sürdürülen münakaşalar, tartışmalar ba
zen lüzumlu, bazen de lüzumsuzdur. Bazı kelimeler 
vardır, yabancıdır, ama Türkçeye girmiştir; vokabu-
lerimize, teşkilatımıza, idaremize, girmiştir ve alışıl
mıştır. Şim'di, «koordina'syon»un yerine ne koyalım?.. 
«Uyum» koymak lazım, «işbirliği» başka şey, «Ko
ordinasyon» başka şey, «korporasyon» başka şey. 
Türkiye'de, askerî idarede olsun, sivil idarede ol
sun, «koordinasyon» sözü resmî kayıtlara geçmiş; ya
ni konuşulan, kullanılan, anlaşılan, bilinen sözlerden 
birisidir. Zaman gelir onun yerine başka bir kelime 
bulabilirsek, onu da kullanırız, fakat şimdi; işıb'irliği 
artı koordinasyon kaldırdınız mı, sadece oradaki 
mesele işbirliği değil, bir de uyum sağlamaktadır. O 
ayrı teşkilatları bir arada çalıştırmak var, bir de bir
biriyle uyumlu çalıştırmak vardır, ikisini de kapsasın 
diye iki ayrı terim kullanılmıştır. Bence hiç yadınga-

i 

nacak, fazla görülecek bir hal de yoktur. Böyle kabul 
olunursa maksat anlaşılır, Kanun işlerlik kazanmış 
olun 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen başka 

bir üye var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Bakanımızın bu konuda görüşleri var mı? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Başkan, Komisyonun değerli üyeleri; 
Bir kelimenin çıkması veya başka birisinin ilave

si hususunda Yüce 'Mecliste belirecek temayüle Hü
kümet temsilcisi olarak aynen iştirak edeceğim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bir önerge ve

riyorum efendim, imzaya sunduk. 

BAŞKAN — Lütfen süratli hareket etmenizi rica 
ediyorum. 

2 nci maldde ile alakalı olarak verilen bir öner
geyi okutuyorum efen'dim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 2 nci maddesindeki 

«ve koordinasyonun» kelimesinin çıkarılmasını arz 
ederi m J 

Alâeddin AKSOY 
BAŞKAN — Sayın Bilge ile Sayın Gözübüyük'ün 

diğer bir önergeleri var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Maddedeki «koordinasyon» kelimesi yerine 
«uyum» kelimesinin konulmasını arz ederiz. 

Necip BİLGE Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, diğer önergeye iştirak 

ediyor musunuz efendim, yoksa ayrıca oylanmasını 
mı istiyorsunuz?.. 

ALÂEDDİN AKSOY — İştirak ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — «Koordinasyon» kelimesinin yeri
ne, «uyum» kelimesinin kullanılması istenmeikteddr. 
Daha vazıh hale geldiği için tekrar sormak ihtiya
cındayım. Komisyonun cevabını rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Ko
misyonumuz «koordinasyon» kelimesinin aynen kal
masının uygun olacağı kanaatindedir. 

BAŞKAN — Uygun olacağı kanaatindesİniz. Hü
kümet de Genel Kurulun takdirine bırakmaktadır. 

Bu itibarla, Komisyon katılmadığı için, önerge
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyunuza su
nuyorum: Dikkate alınmasını kabul edenler.... Ka
bul etmeyenler.,.. Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

2 nci maddeyi tekrar okutarak oyunuza suna
cağım. 

(Madde 2 tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka

bul edenler.... Etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 3 ü okutuyorum. 
(Tanımlar : 
MADDE 3. — Bu kanunda geçen : 
a) Sivil hava meydanı deyimi, iç ve dış seferle

rin yapılmasına açık sivil hava alanlarını ve hava 
limanlarını!, 

b) Limanlar deyimi, deniz limanlarındaki giriş-
çıkış kapılarını, 

c) Sınır kapıları deytimi, karayolu sanır kapıla
rını, 

d) Vali deyimi, sivil hava meydanlarını, liman
ları ve sınır kapılarını sınırları içine alan illerin 
valilerini, 
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e) Bakanlık veya genel müdürlük deyimi, bu- ı 
ralardaki hizmet kuruluşlarının bağlı bulunduğu ba- I 
kanlık veya bağımsız genel müdürlükleri, I 

£) Mülkî idare amiri deyimi, ilgili valinin bu I 
kanuna göre yetki devri yaptığı sivil hava meydanla- I 
ronda, limanlarda ve sınır kapılarında görev yapan I 
vali yardımcıları ile kaymakamları, I 

lifade eder. I 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak I 

isteyen sayın üyemiz?.. I 
Buyurun Sayın Ergimay. I 
AKtF ERGÎNAY — 'Kısa olduğu için müsaade 

ederseniz yerimden arz etmek istiyorum efendim. I 
Bu maddenin (f) fıkrasındaki «Yetki devri» ifade- I 

simlin anlamı yok kanaatimce. Bir vali yetki devret- I 
mez kaymakama veya vali yardımcısına; onu görev- I 
İendirir, emıir verir. Bu itibarlar, yetki devri hallinde I 
kendisinin mesuliyeti kalkar ortadan. Validen bu I 
mesuliyetin kalkmasını Sayın Komisyon istiyorsa ay- I 
n dava. Bu itibarla, bence «Görevlendirdiği» şeklün- I 
de düzeltilmesi uygun olur. Eğer iştirak ederlerse I 
mesele yok; ama ijjştirak etmezlerse önerge vereceğim. I 

BAŞKAN — Siz her ihtimale karşı lütfen öner- I 
genlizi hazırlayın. I 

AKtF ERGÎNAY — Peki efendim. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste- I 

yen başka üyemiz?.. Yok. I 
Komisyon?.. I 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, Tasarının tamamı incelendiğinde görülecektir ki, 
burada mülkî idare amirinin vali adına resen kullan- I 
dığı yetkiler vardır ve bu devredilen yetkilerdir ve 
mülkî idare amiri tarafından bizzat kullanılan yet
kilerdir. Vali bu kullanılan yetkiler üzerinde dene
tim yetkisini ayrıca kullanmaktadır. Bu nedenle bu I 
«Yetki devri» deyiminin doğru olduğu kanaatindeyiz. I 

Arz ederim. 
AKİF ERGİNAY — Önerge veriyorum efen

dim, 
BAŞKAN — Bekliyorum Sayın Ergıinay.... 
Sayın Erginay'ın önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa I 
3 üncü maddenin (f) bendindeki «Yetki devri» 

ifadesinin «Görevlendirdiği» şeklinde değiştirilmesini 
arz ederim. 

Akif ERGİNAY 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Bakanın görüşlerini rica ediyorum. I 
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İÇİŞLERİ BAKANI SEFAHATTİN ÇETt-
NBR — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

«Görevlendirdiği» kelimesi yerine «Yetki devri 
yaptığı» ibaresinin disiplin bakımından daha etkili, 
daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Böyle kalmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon ve aynı zamanda Hükümet bu önerge

ye katılmamaktadır. Bu itibarla 'dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Sayın Ergi
nay'ın önergesinin dikkate alınmasını kabul eden 
üyelerimiz.... Etmeyenler.... Dikkate alınması kabul1 

edilmemiştir. 
3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle.... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Hangi konuda soracaksınız? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Madde üzerin

de efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sorum çok kı

sa olduğu içlin yerimden arz etmek istiyorum. 
Efendim, tasarılarda genellikle «Deyim» kelime

sinin yanlış kullanıldığı birkaç kanun tasarısı görü
şülürken tartışıldı. Deyim başka bir mana ifade et
tiğine göre, bu «Deyim» kelimesi yerine «Sözünden» 
desek, Komisyon acaba kabul buyururlar mı? Çün
kü, «Vali» deyim değildir efendim, «Vali» isimdir 
yahutta sözdür. «Vali sözünden şu anlaşılır, liman 
sözünden şu anlaşılır, sınır kapıları sözünden şu an
laşılır» dliye açıklık getirmek istiyorum. Deyim de
yince başka bir mana ifade eder; hatta bir örnek ver
miştim. «Sıcakkanlı» bir deyimdir, ne sıcağı vardır, 
ne kanı vardır; başka bir mana ifade eder. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, Komisyonumuz tabirin yerinde kullanıldığı ka
naatindedir; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, buyurun. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, ben «Mülkî 

idare amiri» deyimi üzerinde duracağım. Malumları 
olduğu veçhile, bir ide İçişleri Bakanlığını temsil 
eden en yüksek görevliye «mülkî idare amiri» denir, 
bildiğim kadarıyla; oysa burada ikindi bir kişi aynı 
isim, aynı rütbeyle yahut deyimle görevlendirilımiş. 
Bu acaba bir kargaşalığa meydan vermiyor mu? Ko
misyondan bunu öğrenmek istiyorum. 



Danışma Meclisi B : 95 17 . 5 s 1982 O : 2 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MlLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, burada kastedilen en büyük mülkiye amiri de
ğildir. Bu Kanuna göre getirilmiş bir mülkî amirlik 
sıfatı vardır ve bu yetkileri vali ve mülkî amir adına 
kullanacaktır, onun vekili olarak kullanacaktır. Bu 
nedenle Tasarıda kalmasında bir mahzur yoktur, ye
rinde olduğu kanaatindeyiz. 

M. YILMAZ ÖZMAN — Sayın Başkan, yerim
den bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özman. 
M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, denizyolu, 

havayolu, karayolu belli, fakat demiryolu için bir 
açıklama var mı acaba? 

BAŞKAN —Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, Tasarımız bu haliyle gelmiş ve bu halliyle tar
tışılmıştır. Demiryolları konusunda Hükümetin ayrı 
bir görüşü var mı, bilemiyorum. 

Teşekkür ederim. 
M. YILMAZ ÖZMAN — İlavesi gerekir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederini. 
Sayın Bakan bu konuda görüş rica edebilir mi

yim? 
İÇİŞLERİ BAKANI SEİLAHATTİN ÇETİ-

NEIR — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
«Deyimi» kelimesinin Kanun Tasarısında aynen 

kalmasına taraftarız. 
«Mülkî idare amiri» tabiri valiyi, vali muavinini 

ve kaymakamı da kapsar. Onun da aynen muha
faza edilmesine taraftarız. 

Demiryollarını burada zikretmeye lüzum görme
dik, hudut kapısının içerisindedir, büyük bir prob
lem yoktur, tarife de almaya gerek duymadık. 

Arz edenim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
3 üncü madde üzerinde söz alan başka bir ar

kadaşımız yok. 
Bu itibarla 3 üncü maddeyi Komisyondan geldi

ği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 3 üncü madde Komisyondan geldiği 
şekliyle kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okuituyorum, 
Valinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları : 
MADDE 4. — Vali, bu Kanun kapsamına giren 

yerlerdeki kuruluşlara ait görev ve hizmetlerin, ka-

t nunda önlgörülen biçim ve ölçüde yerine getirilmesi 
I amacıyla : 
I a) Sivil hava meydanlarında, limanlarda Ve sınır 
I kapılarında gerekli güvenlik önlemlerini almak ve uy-
I gulanmasını sağlamakla, 
I b) Giriş ve çıkışların güven içerisinde ve dü-
I zeııli bir hiçimde yapılması için gereken önlemlerin 
I alınmasını ve uygulanmasını sağlamakla, 
I c) Çeşitli kuruluşlarca yürütülen hizmetleri bu 
I Kanunun maksadına uygun olarak denetlemekle, 
I d) Hizmetlerle ilgili yatırımların zamanında ger-
I çekleştir'ilmesi için gerekli gördüğü önlemleri belir-
I lemek ve bunların uygulanması için ilgili bakanlık, 
I genel müdürlük ve diğer kamu ve özel kuruluşlara 
I önerilerde bulunmakla, 
I e) Hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir bi-
I çimde yürütülmesi için görevli kuruluşlar arasında 
I işbirliği ve koordinasyon sağlamakla, 
I Görevli, yetkili ve sorumludur. 
I BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
I isteyen sayın üyemiz?.. 
I Sayın Bilge, buyurun efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, sayın arka-
I daşlar, yine ifade bakımından madde üzerinde du-
I racağım. Bu maddenin (d) bendinde «Hizmetlerle il

gili yatırımların zamanında gerçekleştirilmesi için 
I gerekli gördüğü önlemleri belirlemek ve bunların uy-
I gulanması için ilgili bakanlık, genel müdürlük ve di-
I ğer kamu ve özel kuruluşlara önerilerde bulunmaM'a 
I ıgörevîi ve yetkilidir.» 

Şimdi, «kamu ve özel kuruluşlara» tabiri geçi-
I yor. «Kamu ve özel kuruluşlara» tabiri kanımca 

doğru değildir. Çünkü kamu kuruluşları denir, özel 
kuruluşlar denir. Bu itibarla bunların birbirine uy
gun bir şekilde yazılalbiimesi için, «Diğer Kanunsal 
ve Özel Kuruluşlara» demek daha doğru olur. Çün
kü, aksi takdirde, kuruluşlara Idoğru, fakat kamu ku-

I ruluşlara deyimi doğru değildir. Onun için orada 
doğru olabilmesi için «Kamu kuruluşlarına ve özel 
kuruluşlara» demek, yahutta ikisini birden kuruluş-

I larla birleşjtirebilmek için «Kamusal ve özel kuru
luşlara» şeklinde söylemek daha doğru olur kanaa-
'tindeyim. Takdir Yüce Heyetindir. 

IBAŞKAIN — Teşekikür ederim Sayın Btilge. 
4 üncü madde üzerinde söz almak isteyen başka 

'bir üyemiz?.. Yok. 
Komisyon?.. 
ıMİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REİMZİ BANAZ — Efen
dim bu «Kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara» 
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olarak düzeltilmesi Komisyonumuzca uygun görül
müştür. 

Arz ederim,. 
'BAŞKAN — Bu değişikliğe Hükümet katılıyor 

mu?.. 
ÎÇİŞUERİÎ BAKANI SELAHATTİN ÇETI-

NEiR — Öneriye aynen katılıyorum sayın Başkan, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederdim. 
IBu madde üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz?.. Yok. 
Sayın Bilge'nin (d) fıkrasındaki ibarenin «Diğer 

kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara» şeklinde de
ğiştirilmesine ait önerisine Komisyon ve Hükümet 
katılmaktadır. Bu değişiklikle 4 üncü maddeyi oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Bu 
değişiklikle 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 indi maddeyi okutuyorum. 
Valinin Yelki Devri : 
MADDE 5. — Vali, bu Kanunla kendisine veri

len yetkileri sivil halva meydanı, liman ve sınır ka
pılarında görevlendirilen vali yardımcısına veya kay
makama devredebilir. 

Vali, mülkî idare amlirine devrettiği yetkilerin bu 
Kanunun amacına uygun olarak kullanılmasını ve 
işlerin yürütülmesini izlemek, gözetlemek ve denet
lemekle yükümlüdür. 

Vali, bu Kanuna göre devrettiği yetkileri ve bu 
Kanunla mülkî idare amirlerine tanınan diğer yetki
leri gerektiğinde bizzat kullanır. 

'BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen üyemiz?.. Yok. 

ı5 inci maddeyi Komisyondan (geldiği şekliyle oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 5 
indi madde kabul edilmiştür. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Mülkî idare amirlerinin görevlendirileceği yerler : 
ıMlADDE 6. — Bu kanuna göre mülkî idare amir

lerinin görevlendirileceği sivil hava meydanları, li
manlar ve sınır kapıları, İçişleri, Ulaştırma ve Güm
rük ve Tekel Bakanlıklarının ortak önerisi üzerine 
Balkanlar Kurulunca kararlaştırılır,. 

IBu yerlerde mülkî idare amirinin izin, hastalık gi
bi nedenlerle görevinde bulunmaması ya da görev-
lend'irilmemesi halledinre vali tarafından vekil tayin 
lendirilmemesi halterinde vali tarafından vekil tayin 
edilir, 

IBAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen üyemiz?.. Yok. 
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6 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Diğer sivil hava meydanları, limanları ve sınır 

kapıları : 
MADDE 7. — Bakanlar Kurulunca kararlaştırı

lacaklar dışında kalan sivil hava meydanları ile li
manlarda otorite, işbirliği ve koordinasyon, Ulaştır
ma Bakanlığınca; sınır kapılarında ise Güirnrük ve 
Tekel Bakanlığınca görevlendirilecek bir yönetici ta
rafından sağlanır. Valinin, 4 üncü maddede belirtilen 
görev, yetki ve sorumlulukları bu sivil hava meydan
larında, sınır kapılarında ve limanlarda da geçerli
dir. 

Valiler, gerektiğinde bu yerlerde hizmet veren ku
ruluşların amir, memur ve işçileri hakkında bu kanu
nun V2, 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen yet
kileri kullanırlar. 

IBAŞKAN — 7 nci madde üzerimde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

7 neti maddeyi oyunuza ısunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

'8 inci maddeyi okutuyorum : 
Aratma Yetkisi : 
MADDE 8. — Mülkî idare amiri, gerektiğinde, 

sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapı-
lannda binaları, uçakları, gemileri ve her türlü deniz 
ve kara taşıtlarını, giren - çıkan yolcular ile buralar
da görevli kamu ve özel kuruluşlar personelinin üst
lerini, araçlarını ve eşyalarını aratmaya yetkilidir. 

Arama emri yazılı olarak verilir, ivedi durumlar
da sözlü olarak verilen emir derhal yerine getirilir ve 
en kısa zamanda yazı ile teyit edilir. 

Arama emirleri gümrüklü alanlarda gümrük ele
manlarınca, diğer yerlerde ise genel kolluk görevlileri 
tarafından geoiktirilmeksizin yerine getirilir. 

İBAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

IBu'yurun Sayın Erginay. 
AKlF ERötNAY — ElfendÜm, kısa bir şey. 
ISayın Başkan, bu binaların aranmasında bir mül

kî amirin emir vermesi zannediyorum bu Kanun ba
kımından sakıncalı. Çünkü binaların mesken masu
niyeti anlamında mahkeme kararıyla aranabileceği 
hükmü vardır. Acaba bu hususta Komisyon ne dü
şünüyor? 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim, 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
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Biraz evvel arkada'şlarımızidan bazdan bir eksik
lik tespit edildiğini söylediler .ki, gün geçtikçe, yani 
müzakereler ilerledikçe bu eksiklik biraz daha fazla
ca göze çarpar vaziyette. Bu eksiklik beride bir en
dişeyi rnudip oluyor, bunu arz etmek için söz aldım. 

Simidi, Tasarıda hava limanlarını denetim altına 
'alıyor, yani val'ilere tam bir denetim yetkisi vermek 
suretiyle denetim altına alıyor. Sınır kapılarını de
netim altına alıyor, deniz limanlarını denetim altına 
alıyor; fakat demiryollarıyla giriş ve çıkışları dene
tim dişıöda tutuyor. Sayın Bakan biraz evvel bunu 
düşünmediklerini ve kanunun kapsamına almak iste
mediklerini ifade buyurdular. 

;$imldi bende hâsıl olan endişe şu oldu ; Kanunun 
amacı nedir?.. Kanunun amacı, sınır kapılarından ya
pılacak. olan kaçakçılıkları önlemek, kaçak giriş-çıkış-
ları önlemek ve sınır kapılarına bir disliplin vermek
tir. Bu defa ben eridişe ederini ki, bu kaçakçılık ve
ya kaçak giriş-çıkışlar demiryoluyla yapılmaya baş
lanacaktır. Yani nereyi açık bulursa bu kabil ka-
nunlsuz faaliyetler, o kapıdan, açık kapıdan girmeye 
çaiışacaklarttır. 

İBu hususta bilmiyorum Komisyon bir şey düşüne
cek midir, Hükümet Bir şey düşünecek: midir? Mad
deler ilerledikçe bunun açıklığı, eksikliği biraz daha 
meydana çıkmaktadır. Bu hususta Komisyonun ve 
Hükümetin dikkatini çekmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
iNECtP BİLGE — Sayın Başkan, müsaadeniz 

olursa, kısa olduğu için buradan konuşayım. 
IBiraz önoe Sayın Arkadaşımız Erginay belirtti, 

binaların aranması meselesi ortaya konuldu. Eğer bu 
bina bir konut niteliğindeyse, hâkim kararı olmia-
'dıkça aranama'miası lazım gelir. Anayasanın 116 ncı 
maSddesi, hakim kararı olmadıkça aran'amayacağını 
açıkça belirtmektedir. Bunun dışında bir şey ise o 
ayrı. Bu konunun açiklanmasını fioa edeceğim, bir. 

İkincisi de, yine 8 inci maddenin 1 inci fıkrası
nın sön satırında, biraz önce başka bir madlde dola
yısıyla belirttiğim gibi, «kamu ve özel» kelimele
ri «kuruluşlar» kelimesiyle birteştirilmiş'tir. «Kamu 
kuruluşları ve özel kuruluşlar» demek lazım gelecek
tir, yükarı'da yaptığımız şekilde. «Kamu ve özel ku
ruluşlar personelinin üstlerini» dîyor. «Kamu kuru
luşlar personeli,» bu doğru olunuyor, «Kamu kuru
luşlarıyla özel kuruluşlar personelinin.» Yani «Ka
mu» dan sonra bir «Kuruluşlarıyla» kelimesinin ek
lenmesinin uygun olacağı kanısındayım. 

IBAlŞKlAIN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?,., 
'MİLLÎ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KATİBİ REMZİ BANAZ — 
Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 

Burada ,Sayın Erginay ve Sayın Bilge'nin belirt-
tikleri binalar limanlar ve sınır kapılarında bulunan 
görevle ilgili binalardır, şahıs konutları değildir. Bu
ralarda arama yapmanın özel bir yasayı gerektireceği 
veya hâkim kararını gerektireceği kanatinde değiliz. 
Umumî yerlerdir buralar. 

AKİF ERGİNAY — Mesken değilse, tamam... 
(BAŞKAN — Zabta geçti, efendim, 

. MİLLÎ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — 
İkindisi, Sayın Uyguner'in belirttiği demiryolu me
selesi var. Burada demiryolları eğer bir gümrük ka-
plsıridan geçiyorsa veya bir sınır kapısından geçi-
yorisa, zaten kapsamın içindedir. Yani, bir demiryo
lu deyince, sınır kapısında olmayan, bir Konya'daki, 
bir Kayseri'deki demiryolunda böyle bir yetkinin bu
lunması gereği Hükümetçe görülmemiştir, böyle bir 
gerek duyulmamıştır; ama bu demiryolu sınır kapı-
sıntian geçiyorsa, zaten orada sınır kapısı vardır ve 
mülkî amirin yetkisi de mevcuttur; dolayısıyla Ya
sanın kapsamına girmektedir, arzımız bundan ibaret 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
İBÂŞKAN — Buyurun Sayın Özman. 
M. YILMAZ ÖZMAN — Mesela Sirkeci girişi, 

demiryolu gümrüğü ora'da yapılır. Sizce bir sınır 
kapısı mıdır bu? 

BAŞKAN — Teşekkür dderim Saym Özman. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — 
Tasarı Sirkeci demiryolu istasyonu için böyle bir 
koordinasyon kurulması gerektiğini vurgulamamak-
tadır ve böyle bir teklifle gelinmemiştir, orada böyle 
bir ihtiyaç duyulmamıştır; hizmetler herhalde normal 
yürüyor. Hükümet bu görüştedir, biz de ilave edil
mesi gereğini duymadık, arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Buyurun Sayın Özman. 

M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim biraz evvel 
de belirttiğim gibi, bir açık kapı olacaktır. İcabında 
vali burayı koordine edebilmelid'ir, benim anladığım 
budur, 
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ıBAŞKAN — Hükümet bir görüş ekleyecekler mi 
efendim, vaki mütalaalar üzerine? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİ-
NBR — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Komisyonla aynı görüşteyiz. Kanun hudut kapı
larını kapsıyor, hudut kapılarındaki demiryolları da 
zaten gümrük bakımından yetki içeririnde kalıyor. 
Ben ayrıca bir açıklama getirilmesini Hükümet söz
cüsü olarak uygun görmüyorum, arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Buyurun Sayın İnal.; 

SAUİM İNAL — Her ne kadar 3 üncü madde 
geçmiştir; ama orada .«Sınır kapıları» deyimi içer-
slinde içine «'Karayolu ve demiryolu sınır kapıları» 
ifadesli mündemiç olursa tahmin ediyorum bütün so
runlar çözülmüş olur. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 
Komisyonun tekabbül edip, onu bir yere oturt

ması (Teklifiniz kendileri tarafından benimseniyor 
ise) gerekir. 

Efendimi bu madde üzerinde söz aimalk isteyen 
başka bir üyemiz?.. Yok, 

Sayın Aksoy'un bir önergemi var, okutuyorum. 

Sayım Başkanlığa 

Oörüşülmekte olan 8 inci maddedeki, «Sınır kapı
larında binaları» ifadesinin, «Sınır kapılarındaki hiz
met binaları» olarak düzeltilmesini arz ederim. 

Alâeddın AKSÖY 
BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo

rum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim Korn'isyanumuz, bu «Binalar» sözcüğünün aynen 
kalmasını uygun görmüştür. 

Arzı ediyorum. 
ALAEDOİN AKSÖY — Efendim bir açıklama 

yapabilir miyim? 
'BAŞKAN — Açıklamak isıtüyorsunuz önergenizi, 

'buyurun efendim. 
ALAEDDÎN AKSOY — «Hizmet binaları» de

mediğimiz takdirde ileride mesken masuniyetini ih
lal edebilecek tasarruflarda bulunulabilir. Binaena
leyh, bu ifadenin ve açıklığın getirilmesi gereklidir. 

Arz ederim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBuyıırun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar;! 

Maddede sözü edilen «Mesken» terimi, bizatihi 
mesken alarak kullanılan binalardır. Çünkü, sınır 
kapılarına yakın köylerde, hatta sınır kapıları civa
rında ibirçok evler kaçakçılık maksadıyla kullanıl
maktadır uygulamada, yani kaçakçüar, kaçak mal
larını burada gizlemektedirler, içeriye sokulan kaçak 
mallar burada gizlenmektedir, hatta bunlar arasında 
birbirine açılmış kapılar, yani evden eve, damdan da
ma geçen, geçiş yerleri temin edilmek suretiyle bir
takım kaçakçılık hareketleri buralarda ayarlanmak
tadır,, 

Madde öyle zannediyorum ki, bu gibi eylemlere, 
işlemlere engel olmak için vazödilmüştir. Yoksa, Ko
misyonca ifade edildiği gibi, sınırdaki hizmet bina
ları kastedilmiemiştir, Komisyonun bu hususu düzelt-
mesfi lazım zabıtlara geçirilmesi bakımından. 

Saygılar sunarım, 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTM REMZİ BANAZ — Efen
dim, burada gerektiğinde arama yapılacaktır; bir de 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 
Kanunda, mülkî idare amirlerine gerektiğinde konut
ları arama yetkisi zaten verilmiştir, yenilik getirme
mektedir; herhangi bir ihbarda zaten mülkî idare 
amiri hâkim kararı almadan Kaçakçılığın Men ve 
Takibi Hakkındaki Kanuna göre konutları arayabil
mektedir, bir yenilik gelmemiştir, bu nedenle aynen 
kalması uygun olacaktır. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Sayın Biİge'nin bir teklifi vardır, 

onu benimsiyor iseniz, ona göre oylamak isterim? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Onu 
'benimsiyoruz efendim. 

ALAEDDİN AKSOY — Önergemi geri alıyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy'un önergesi geri ve-
rilm'iştir,, 

Sayın Bilge, 8 inci maddenin üçüncü satırında, 
«Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar» şeklinde de
ğiştirilmesini şifahen teklif etmişlerdi. Komisyon be-
nimlsemıekltedir. 

İBu değişiklikle 8 inci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Bu değişiklikle 
>8 inci madde kalbul edilmiştir.; 

Madde 9 u okutuyorum : 
Halber İletme ve Yardımlaşma : 
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MADDE 9. — Gerekli önlemlerin zamanında I 
alınması amacı ile emniyet, jandarma, seyyar janıdar- I 
ma, gümrük, gümrük - muhafaza ve diğer kamu ku- I 
ruluşları elde ettikleri bilgileri, kendi görev alanla- I 
rında gereğirii yapmakla birlikte, o yer mülkî idare I 
amirine hemen iletmek ve mülkî idare amirinin iste- I 
mi üzerine birbirlerine personel, araç ve gereç yardı
mı yapmakla yükümlüdürler. I 

İBAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde sıöz almak I 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. I 

9 uncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. I 

Madde 10 ü okutuyorum : I 
İlgili Bakanların Denetlemeleri : I 
MADDE 10. — Mülkî idare amirlerinin bu Ka- I 

nuna göre yürüttükleri hizmetler, bu yerlerde hizmet 1 
kuruluşu bulunan Bakanlarca denetlenebilir. Denet- I 
leme sonucu düzenlenecek değerlendirme raporları, I 
sicil raporu verilmesinde, yükselme ve atamalarda 
gözonünde tutulmak üzere İçişleri Bakanlığına ve il- I 
gi'li Valiye gönderilir. I 

'BAŞKAN — .10 uncu madde üzerinde söz almak 
iisteyen sayın üyemiz?.. Yok. I 

'10 uncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul 1 
edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kaJbul edil- I 
mistir. 

Madde l'l i okutuyorum : 
Mülkî İdare Amirinin Değerlendirmesi : 
MADDE İli. — Mülkî idare amiri, hizmet ku

ruluşlarının amir ve memurları hakkında sicil rapo- I 
ru verilmesinde, yükselme ve atamalarda gözonünde I 
tutulmak üzere değerlendirme raporu düzenler. Bu 
raporlar ilgili bakanlık ve genel müdürlüklere gön
derilir. 

İBAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. Yoik. 

İli inci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1!1 indi madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 1(2 yi okutuyorum : 
Disiplin Kovuşturması: 
MADDE V2. — Mülkî idare amiri, sivil hava j 

meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında gö
revli amir, memur ve işçiler hakkında dfoipl'in ko
vuşturması yapmaya veya yaptırmaya, kovuşturma 
sonucu uyarma ve kınama cezası Vermeye, daha ağır 
disiplin cezası verilme&ini gerektiren hallerde durumu f 
ilgili mercilere bildirmeye yetkilidir. 

İBAŞKAN — li2 nci madde üzerinde söz almakı 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok... I 

I 12 nci maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul 
I edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 
I Madde 113 ü okutuyorum : 
I ISoruşturma ve Görevden Uzaklaştırma : 

IMADDE 113. — Mülkî idare amiri, hizmet kuru
luşlarında görevli amir ve memurlar hakkında soruş-

I turma açmaya, soruşiturmaları bizzat yapmaya veya 
I yaptırmaya, bu amaçla bakanlık veya genel müdürlük -
I lerden müfettiş istemeye, Mömurin Mühakematı Hak-
I kındaki Kanunla ilgili olmayanların evrakını doğru-
I dan o yer Guımlhuriyet Savcılığına göndermeye yet-
I kilidir. 1609 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
I Hizmetin gerektirdiği hallerde, görev başında 
S kalmalarında sakınca görülen personel valinin muva

fakati alınarak mülkî idare amirlerince görevden 
I uzaklaştırılır ve durum valilikçe, ilgili bakanlık ve 
I genel müdürlüğe bildirilir. 
I ^BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
I isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
I il'3 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Kalbul etmeyenler... 1'3 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
j 114 üncü maddeyi okutuyorum : 

Takdirname ve Ödül : 
MADDE 14. — Mülkî İdare Amiri, görevinde 

olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan-
I lardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olanlara takdirname verebilir. Verilen takdirnameler 
I sicile ıgeçer. Gerekli gördüklerinin ödüllendirilmesi 

için ilgili kuruluşlara öneride bulunur. 

Iâ5l7 sayılı Kanuna talbi olmayan personelin, özel 
yasaları gereği Ödüllendirilmelerim' kuruluşların bağlı 

I olduğu teşkilattan ister. 

İBAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz al-
I mak isteyen?.. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, bu-
| rada valilere nazaran daha üst bir yetki verildiğini 

ıgörüyoruim, mülkî idare amirlerine. İl idaresi Ka
nununun 20 ndi maddesıinde «Valiler, gereken hal
lerde il mensuplarına takdirname verirler. Tayinleri 
merkeze ait olanlar hakkındakii takdir ve tecziye 
muamelelerini ilgili makamlara bildirirler» Valiliğin 
takdir edemediği bir kişiyi mülkî idare amir, yani 

f vali muavini veyahut kaymakam bu takdirlerini bildir
isin demek... Ben burada karışmak istemiyorum bu 
ikonuya artık, yani bana göre hiçbir tarafı geçerli 

I değil, ama tam bir çelişki oluyor. 
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IBAŞKjAlN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Söz almak isteyen başka bir üyemiz?.. 
Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, bu konu İl İdaresi Kanununun 'dışında, Dev
let Memurları Kanunuyla da ayrıca düzenlenmiştir. 
«Adliye ve askeriyeye dalhıil memurlar dışında, vali, 
il içindeki bütün memurlara takdirname verefbilir.» 
Buralda verilen takdirname, zaten daha önce geçen 
maddelerle de ayrıca vaİye aynen tanınmıştır; mül
kî idare amirine tanınan yetkileri vali bizzat da kul
lanabilir. Bu şimdi vali muavinine verilen bir yet
kidir. 

Zaten 657 sayılı Kanuna taibi olmayan persone
llin, özel yasaları gereğince ödüllendirilmesini isteme 
ayrıca hükme bağlanmıştır. Bu haliyle geçmesinde 
bir sakınca olmadığı kanısındayız efendim. 

BAŞKAN — Başka bir görüş?.. 
Buyurun Sayın Aksoy. 

, ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım; 
Ödüllendirme keyfiyetini 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununa bağlamanın pek gereği olmadığı 
kanısındayım. Zira 657 sayılı Kanun değiştirilip, 
başka bir sayılı kanunla ileride mevzubahis olabi
lir. Bu bakımdan, bu madde boşlukta kalır. «Kendi 
kanunlarına göre ödüllendirilir» dersek, personel ka
nunlarına göre, herhalde kanunun devamlılığını sağ
lamış oluruz. 

IBunu arz etmek istedim. 
iBAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Afcsoy. 
Komisyon katılıyor mu?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Buna 
katılmıyoruz efendiım.ı 

Evet, 657 sayılı Kanun şu anda ana bir kanundur. 
Bütün değişiklikler bu yasa üzerinde yapılmaktadır. 
O nedenle kalmasında bir sakınca yoktur. O görüşte
yiz. 

BAŞKAN — Sayın Banaz, 14 üncü maddenin son 
cümlesi... Burada fail noksan gibi görünüyor. Filha
kika, biz Divan olarak müzakerelere katılmak duru
munda değiliz; ama bir hatadan kaçınmak için size 
duyurmak istedim. 

NECtP BİLGE — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECtP BİLGE — Bu maddede zat âlinizin işa

ret etmiş olduğunuz bir eksiklikte şurada gözükü
yor : Birinci cümle sonunda nokta var, «Verilen tak
dirnameler sicile geçer.» Ondan sonra gelen cümle-
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nin faili yok; «...Gerekli gördüklerinin ödüllendiril
mesi için ilgili kuruluşlara öneride bulunur.» Bende-
nizce bu cümle «...Takdirname verebilir» fiilinden son
ra bir noktalı virgül koyup, «...Gerekli gördüklerinin 
ödüllendirilmesi için ilgili kuruluşlara öneride bulu
nur» cümle biter. Ondan sonra «Verilen takdirname
ler sicile geçer»; son cümle olarak bunu oraya geti
recek olursak, madde daha düzgün olur diye düşü
nüyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
Komisyon?.. 
MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, bunu görüştük efendim. 

Bu «657 sayılı Kanuna tabi olmayan» la başlayan 
cümleyi, «...Öneride bulunur»dan sonra devam eder
sek konu çözümleniyor efendim. Yani, tek fıkra ha
linde «...Öneride bulunur» nokta ve devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Tekrar eder misiniz efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Şimdi 
efendim, 14 üncü maddeyi bir fıkra, yani bir parag
raf halinde düzenliyoruz. «...Öneride bulunur»dan 
sonra bu «657 sayılı Kanuna tabi olmayan persone
lin, özel yasaları gereği ödüllendirilmelerini kuruluş
ların bağlı olduğu teşkilattan ister» diye devam edi
yoruz. 

Ayrı bir fıkra olarak değil, devam eden cümle 
olarak. Çünkü başta mülkî idare amiri var... 

BAŞKAN — «...Bulunur»dan sonra, noktalı vir
gül koyuyorsunuz ve devam ediyorsunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Evet, 
noktalı virgül koyuyoruz ve devam ediyoruz. Dolayı
sıyla aynı özne bunu kapsamına alıyor efendim. 

NECİP BİLGE — Müsaade ederseniz, kürsüden 
tekrar bir daha izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECtP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; 
Maddeyi şu şekilde düzenlersek herhalde daha 

doğru olur diye düşünüyorum. Yani, düzenlenmiş ol
duğunu kabul ettiğim şekilde okuyorum. «Mülkî idare 
amiri görevinde olağanüstü gayret ve çalışmasıyla ba
şarı sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna tabi olanlara takdirname verebilir» noktalı vir
gül «Gerekli gördüklerinin ödüllendirilmesi için ilgili 
kuruluşlara öneride bulunur» noktalı virgül «657 sa
yılı Kanuna tabi olmayan personelin özel yasaları ge
reği ödüllendirilmelerini kuruluşların bağlı olduğu teş-
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kilattan ister.» Ayrı bir fıkra olarak, «Verilen takdir
name sicile geçer.» Böyle düzenlersek, daha uygun 
olur1 diye düşünüyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Uygun
dur efendim. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz?.. Evet. 
14 üncü madde Sayın Bilge'nin teklif ettiği veç

hile... 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «657 

sayılı»dan sonra «Devlet Memurları» ifadesinin kul
lanılması gerekir; ne olduğu belli olmaz. Çünkü şu 
anda 2 tane 657 sayılı kanun var. İkincisi, «Özel ya
saları» kelimesi. Kanunlarda, Başbakanın da genelgesi 
geldi, yasa kelimesi kullanılmayacak, kanun kelimesi 
kullanılacaktır, değiştirilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — İkisine 
de katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen o zaman teklifinizi verin. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — «657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayan perso
nelin, özel kanunları gereği ödüllendirilmelerini...» di
ye devam ediyor. 

Bu «Verilen takdirnameler sicile geçer» 
BAŞKAN — Evet. Müsaade ederseniz bu maddeyi 

vaki tadillerle şu şekilde okuyorum. 

Madde 14, — Mülkî idare amiri görevinde ola
ğanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayanlar
dan 6567 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olanlara takdirname verebilir; gerekli gördüklerimin 
ödüllendirilmesi için ilgili kuruluşlara öneride bulu
nur; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olmayan personelin özel kanunları gereği ödüllendi
rilmelerini kuruluşların bağlı olduğu teşkilattan ister. 

Verilen takdirnameler sicile geçer. 
Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler.... Kabul etmeyenler.... 14 üncü madde 
bu tadil şekliyle kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
İzin : 
MADDE 15. — Mülkî idare amini, bu kuruluş

ların o yerdeki en büyük amirlerinin yıllık izinle
rinin kullanma zamanı hakkında görüş bildirmeye 
ve ilgili amirin görüşünü alarak bütün personele ma
zeret izni vermeye yetkilidir. 
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BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. 

Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Müsaade ederseniz 

kısa bir maruzatta bulunacağım. 
Maddedeki «.... Bu kuruluşların» deyimi (Şeklin

deki deyim) açık değil, hangi kuruluşlar olduğu beli 
değlil. Diğer geçmiş maddelere bakarak, bunlar eğer 
kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar anlamında kulla
nılırsa; burada tashih edilmesinde yarar vardır Sa
yın Başkanım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇlŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim, burada kastedilen Tasarının kapsamında bulu
nan kuruluşlardır ve açık olduğu kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

15 inci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmeyenler.... 15 inci madde kabul edilmiştir. 

Madde: 16'yı okutuyorum. 
Yazışmalar ; 
MADDE 16. — Bakanlıklar ve kuruluşlar, Bakan

lar Kurulunca kararlaştırılacak yerlerdeki kuruluşları 
ile yazışmalarını mülkî idare amirliği aracılığı ile ya
parlar. 

Ancak, teknik konularda, istatistik! bilgileri içeren 
konularda ve malî konularda kendi kuruluşları ile 
doğrudan yazışma yaparlar. 

Bu kuruluşların üst makamları ile yapacakları 
yazışmalarda da aynı yöntemler uygulanır. 

Bu Kanun kapsamına giren yerlerde yapılacak 
yatırımlar konusunda, ilgili valinin görüşü alınır. Ya
tırımların her safhasında valiye bilgi verilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üyemiz?.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun .Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim; burada tekrarlar var. 

«Teknik konularda», «Konularda», «Konularda». 
Onun için bunu çıkarmak uygun olur. Ancak, «Tek
nik, istatistik! bilgiler, malî konularda» denirse, ya
ni Kanun metni usule daha uygun olur, daha veciz 
olur. Böyle devamlı şekilde aynı kelimeyi tekrara 
lüzum yok, faydası da yok. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir başka görüş var mı efendim?.. Yok. 
Komisyon, buyurunuz efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞÎŞLERÎ 

KOMİSYONU KÂTÎBÎ REMZÎ BANAZ — Efen
düm; 

Burada; «Tekniik konularda, istatistikî bilgileri 
içeren (konularda ve malî konularda» deniliyor. 

Şimdi, «Teknik» kelimesinden sonra «Konular
da» yi çıkarırsak «Teknik, istatistikî bilgileri içeren 
konularda» gibi, yani istatistikî bilgilerin teknik ola
cağı gibi bir sonuca da varılabilir, yanlış anlamaya 
varılabilir. 

Bu haliyle geçmesinde hiç bir mahzur görmüyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyonumuz benimsemiyor. 
16 ncı maddeyi bu şekliyle, Komisyondan geldiği 

şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... Et
meyenler.... 16 ncı madde kabul edilmiştir. 

Madde 17'yi okutuyorum. 
Yardımcı personel ve büro hizmetleri : 

MADDE 17. — Mülkî idare amirlerine yardım
cı olmak ve büro hizmetlerini yürütmek üzere ge
rekli personel kadroları, büronun demirbaş, kırtasiye 
ve benzeri ihtiyaçları ile müıllkî idare amirinin taşıt 
ve lojman ihtiyacı İçişleri Bakanlığınca karşılanır. 

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

17 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmeyenler.... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 18'i okutuyorum. 
Teknik Hizmetler : 

MADDE 18. — Sivil hava meydanlarında, liman
larda ve sınır kapılarında görevli kuruluşların işlet
mecilik bakımından özellik arz eden hizmetleriyle 
teknik nitelikteki görev sorumlulukları özel mev
zuatları uyarınca ilgili bakanlıkların, genel müdür
lüklerin ve kuruluşların görevlilerince yerine getirilir. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 
Bu maddede «Özel mevzuatları» deyimi var. Ma

lumları olduğu üzere mevzuat çoğuldur, ayrıca «Lar» 
ekinin eklenmesine gerek bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇÎŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Mev
zuat çoğuldur; uygun efendim. Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Başka bir görüşü olan var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Katılmaması 

lazım Komisyonun. Bu kuruluşlara ait mevzuatlar
dır. Her kuruluşun bir mevzuatı vardır. Mevzuat ço
ğuldur bizatihi; ama o kuruluşun, diğer kuruluşların 
mevzuatları vardır. Kanıma göre isabetlidir «Mev
zuatlar» sözü. 

BAŞKAN — Evet, 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım; müsaade

nizle kısa olarak buradan arz edeceğim. 
Efendim; 
İkinci satırımda; «özellik arz eden hizmetlerfiyle 

teknik nitelikteki görev sorumlulukları» tabiri geç
mektedir. «Görev sorumluluğu» diye bir kavram 
olmasa gerek. Sadece «Görevleri» demek yetişirdi. 

«Görevleri ve sorumlulukları» dese belki olur; fakat, 
«Görev sorumlulukları» tabiri fazla olur. Bu itibarla, 
«Teknik nitelikteki görevlileri, özel mevzuatlara uya
rınca» denilmesi ve «sorurnluilukları» tabirinin çıkar
tılması uygun olur kanaatindeyim. 

ALÂEDDİN AKSOY — «Ve» ilavesiyle. 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, lütfen. 
Buyurun, söz istemişseniz veriyorum efendim, bu

yurun, 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım; 
Araya «Ve» koyduğumuz takdirde, «Görev ve 

sorumlulukları» olur. Katılıyorum ben de ona. 
«.... özel mevzuatları uyarınca ilgili bakanlıkların, ge
nel müdürlüklerin ve kuruluşların görevlilerince ye
rine getirilir.» 

BAŞKAN — «Nitelikteki görev ve sorumluluk
ları özel mevzuatları» diyorsunuz. 

Buyurun Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — «Ve» 
ilavesine katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
«Mevzuat» a? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — «Mev
zuat» a; kanaatimizi belirttik efendim. 

BAŞKAN — Yani «Mevzuat» oluyor. 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BAN AZ — «Mev
zuatı» olarak kalıyor. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Komisyon, Sayın Aksoy'un ikinci satırdaki, «Gö

rev» 'den sonraki «Ve» kelimesi ilavesini, «Görev 
ve sorumlulukları» ve aynı zamanda «Özel mevzuat
ları» ifadesinde, «Lan» nın kaldırılmak suretiyle 
«Mevzuatı» şeklinde tadilini kabul etmektedirler. 

Bu şekilde tadıilleriyle maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 19'u okutuyorum. 
İhtiyaçların Bildirilmesi : 
MADDE 19. — Mülkî idare amiri, hizmetlerin 

yoğunlaştığı dönemlerde İlgili bakanlık ve genel müdür
lüklere personel, ödenek ve geçici yevmiyeli personel 
lihtiyaçlarını bildirir. Bütçe ve kadro imkânları da
hilinde bu istekler yerine getirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak İsteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

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

Madde 20'yî okutuyorum. 
Askerî Kurum ve Kuruluşlar : 
MADDE 20. — Bu Kanun kapsamına giren yer

lerdeki askerî kurum ve kuruluşlar (jandarma hariç) 
bu Kanun kapsamı dışındadır. 

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

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Etmeyenler.... 20 nci madde Ikabul edilmiştir. 

Madde 21'i okutuyorum. 
Yönetmelik : 
MADDE 21. — 18 nci maddede sözü edilen hiz

metler, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük 
ve Tekel, Ulaştırma ve Kültür ve Turizm Bakanlık
larınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu ta
rafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.* 

ETHEM AYAN — Burada Kültür ve Turizm 
desek ve.... 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, buyurun efendim. 

HALİL GELENDOST — Burada ne kadar süre 
içinde yönetmeliğin çıkartılacağına dair zaman belir
tilmemiş. Genel olarak bu yönetmelikler gayri muay
yen zamanlarda çıkarılıyor veya hiç çıkartılmıyor. 

Bu bakımdan, «Altı aylık süre içerisinde çıkarulması» 
şeklinde bir ibarenin konması uygun olur kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Evet, bir müddet verilmesini isti
yor Sayın Gelendost. 

Sayın Ayan, buyurun efendim. 
ETHEM AYAN — Tamam efendim benimki. 
BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Efendim; değiştirilmişse 

bilmiyorum, aynı maddede Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı diyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Kültür ve Turizm 
Bakanlığı. 

BAŞKAN — Öyle efendim madde. 
Sayın Barangil, buyurun. 
İBRAHİM BARANGİL — Aynı şeyi söyleyecek

tim efend'im. 

BAŞKAN —• Komisyon buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Efen
dim; 

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Komisyonu
muzca değiştirilmiştir, kabul ettiğimiz metin öyle
dir. 

Bu yönetmelik için altı aylık birs ürenin konul
masını Komisyonumuz uygun görmektedir. 

BAŞKAN — Evöt, lütfen muayyen bir yerine 
koyunuz ve metni bildiriniz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Bura
da efendim, «Bakanlar Kurulu tarafından altı 
ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle...» 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hangi tarih
ten itibaren? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren. 

«Müştereken hazırlanarak, Balkanlar Kurulu ta
rafından Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay 
içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.» 

BAŞKAN — «Kanunun yayımı tarihinden altı 
ay içinde» diyorsunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Evet, 
altı ay içinde. 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

ye kalkıyoruz. Diğer taraftan da, kanunlarımızın 
çokluğundan şikâyet ediyoruz. Bu balcımdan, yönet
melikle çözülebilecek bir konu idiyse niçin kanun ha
zırlanıyor?.. Kanunla çözülmesi gereken bir husus 
ise, niçin yönetmelik hazırlanıyor?.. Bunun cevabı 
açıkta; 

Diğer taraftan işletme, yönetim, denetim organi
zasyon sistem ve teçhizatları kendilerine özgü nitelik 
ve nicelik taşıyan hizmet yerleri birbirine benzer 
hale getirilerek bir çözüme kavuşturulmak istenmiş
tir, kifayetsizdir. 

Öte yandan, sözü geçen hizmet yerlerindeki gö
revliler özel kanunlarla görev ve sorumluluk almış
lardır. Örnek: olarak 4770, 6382 ve 6686 sayılı ka
nunlar. Bu kanunlar halen yürürlükte iken, bu ka
nunların görev ve sorumluluk yüklediği ilgili kuru
luş ve bakanlık mensuplarının bu görev ve yetkileri
nin valilere devri anılan kanunlara ters düşmektedir. 

Ayrıca, bu Kanuna aykırı hükümlerin yürürlük
ten kalktığına dair hir maddemiz de yoktur. 

Arz ettiğim 4 sebeple bu Kanun Tasarısının aley-
hindeyim, aleyhte oy vereceğim. Arz eder, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Bir noktayı açıklamakta fayda mülahaza ediyo

rum, 
Bize verilmiş olan bir önergeniz yok. Yalnız, ken

di Komisyonunuzda; Bayındırlık, Ulaştırma Komis
yonunda verdiğiniz bir muhalefet şerhi var. O mu
halefet şerhi, içişleri, Dışişleri ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu üzerinde müzakere açıldığı için 
okunmamıştır. Bilgilerinize sunarım. 

Tasarının lehinde söz almak isteyen üyemiz?.. 
Yok. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü Danışma 
Meclisince kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 
(Alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Bakan, teşekkür ederim 
Sayıv Komisyon. 

VEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

«Bakanlar Kurulu tarafından kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 6 ay içinde yürürlüğe konulacak 
yönetmelikle belirlenir». 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
4 üncü satırda, «Tarafından» sözcüğünden son

ra, «Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay için
de» ibaresinin eklenmesi suretiyle maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, 
bu ilaveyle kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük : 
MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

sayın üyemiz?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir, 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

sayın üyemiz?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 23 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde leh ve aleyhte 
söz almak isteyen sayın üyemiz?.. Buyurunuz Sayın 
Tosyalı, 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Tasarı, Komisyonumuzda görüşülürken, 5 mad
delik esaslı bir gerekçemiz vardı; fakat burada okun
madı. 

Diğer taraftan 6 Şubat 1982 günlü Resmî Gaze
tede, sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapı
larında görev ve hizmetlerin yürütülmesi hakkında 
yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 
konmuş ve 3 aydanberi uygulanmaktadır. 

Şimdi, (Tasarının aleyhinde konuşuyorum.) yö
netmelik ile çözeceğimiz bir konuyu kanunla çözme-

5. — Danışma Meclisi üyelerine, «19 Mayıs Ata
türk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kendi 
illerinde kutlama ve Komisyonlara çalışma imkânı 
sağlamak üzere, 20 Mayıs 1982 Perşembe günkü Bir
leşimin yapılmamasına dair Aydın Tuğ ve arkadaş
larının önergesi. 

BAŞKAN — Bir önergemiz vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Danışma Meclisi sayın üyelerinin bir bölümü, 19 

Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
nı kendi illerinde kutlamak maksadıyla Başkanlıktan 
izin talebinde bulunmuşlardır. Gerek bu üyelerimize 
raiha't bir kutlama imkânı vermek, gerek çalışma ih
tiyacında bulunan komisyonlara o gün çalışma im-
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kânı yaratmak için, 19 Mayısı izleyen 20 Mayıs 1982 
Perşembe günkü birleşimin, yapılmamasını arz ve tek
lif ederiz. 

Aydın TUĞ 
Feridun ŞaJkir ÖĞÜNÇ 

Öztürk TEKELÎ 
Ragıp TARTAN 

Necmettin NARLIOĞLU 
Avni MÜFTÜOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu önerge bir ara verme önergesi değildir. Ko

misyonlar bu süre zarfında çalışmalarına devam edc-

Ertuğrul Zekai ÖKTE 
Lütfullah TOSYALI 
Cavidan TERCAN 

Adli ONMUŞ 
Doğan GÜRBÜZ 

çeklerdir. Yalnız 20 Mayıs 1982 günü Genel Kural 
toplantısı bu önergeye göre yapılmaması talep edil
mektedir. Biraz evvel arz ettiğim şartlar için'de öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

Tekrar ifade ediyorum. Bu bir ara verme öner
gesi değildir ve komisyonlar çalışmalarına bu süre 
zarfında devam edeceklerdir. Yalnız 20 Mayıs günü 
Genel Kurul toplantısı yapılmayacaktır. 

24 Mayıs 1982 Pazartesi günü saat 14.00''de top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 18.25) 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 

^5 ÎNCl BİRLEŞİM 

17 Mayıs 1982 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İl
gili Yetki Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/15İ2) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma ta
rihi : 29.4.1982) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosyalist 
Arap Halk Cemah'iriyesi Arasında Ortak Holding 
Şirketi Kurulması Hakkındaki Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı ve Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri komisyonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 122) 
(Dağıtma tarihi : 7.5Jl 982) 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Muammer YAZAR 
ve 12 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 31 inci Maddesine İki 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Malî 
îşler ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/12) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 4.5.1982) 

4. — Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır 
Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hak-
kırida Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Malî İşler ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/15) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.5.1982) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 122 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosyalist Arap Halk Cemahiriyesi 
Arasında Ortak Holding Şirketi Kurulması Hakkındaki Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları. (1 /134) 

TC 
Başbükanltk 

Kanunlar ve Kararlat Tetkik Dairesi 27 Ocak 1982 
Başkanlığı 

Sayı : 18/101-1157/01015 

DANIŞMA iMEOLİSt BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı BakanOar Kurulunca 26.1.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti Oe Libya Sosyalist Arap Halk Cenı^hiriyesi Arasında Ortak Holding Şirketti Ku
rulması Hakkındaki Anlaşmanın Onaylanmasının [Uygun Bulunidiuğumıa İDalir Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinli arz ederini. 

Bütend ULUSU 
Başbakan 

GEREKÇE 

Türk, Libya, Araip ve diğer Islaim ülkeleri arasında mevcut tarihî ve kültürel i'liskilıeri gelü'şltirmek ve işitiralkçi 
ülkeleri sanayi ve tarım alanlarında daha iyi teknolojik imkânlara kaıvu t̂urmialk amacıyla 19 Kasım 1981 tari
hinde Trablus'ta Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgult Özal ile Libya Arap Halk Sosyalist Cema-
hüriyesi İktisat Sekreteri Abou Zaid Omar Dourda ara 51 nida bir Ortak Holding Şirketi kurulması hakkında An
laşma imızalanimıişltır. 

Ho'lding Şirketü'nin mlüseccel bürosu İstanbul'da kâinidir. 
Şirketin temel hedefleri, maliye, sanayi, ticaret, tu izm, tarım, balıkçılık ve nakliye alanlarında projeler 

ve diğer benzer faaliyetlerle ilgili olarak bir Holding Şirketi'nin işlerini yürütmektir. 
Holding Şirketti 'nün röslmî sermayesi 500 000 000 Dolaradır. 
Şirket bütün Maim ülkelerinin katılmalarına açıktır. 
Holding Şirketi herhangi bir şekilde müsadere veya mnlîle#ıitaeye talbii değÜldir. 

Şirket, uluslararası finans piyasasında mıevcult her tfürfti imkândan ve özellikle Arap ve Mam malî ku
rumlarından istifade edecektir. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Mali İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/134 
Karar No. : 29 

Mali İşler Komisyonu Raporu 

1 Nisan 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

«Türkiye Cumhuriyetli ile Libya Sosyalislt Arap Halk CemahMIye'sii Arasında Oritak Holding Şirketi Kurul
ması Halkkındalki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun» tasarısı havalesi uyarınca 
Komisyonumuzun 1 Nisan 1982 tarihli BMeşiminde ilgili hülklüm'dt temsilcileri de hazır bulundulkları halde 
ıtdtkik ve müzakere olundu. 

L Tasarı, Türkiye Cumhüırîîyetli ile Libya Arap Halk Soısyalislt Cemahiriyesi arasında ortak holding şirketi 
kurulması hakkında 19 Kasım 1981 tarihlinde imzalanan anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasını ömgör-
mıdkitedir. 

Türikiye, L'ibya Arap ve diğer İslam ülkeleri arasımda mevcut tarihî ve kültürel ilişjklileri gelişitktndk, sanayi 
ve tarım alanlarında ileri teknolojiyi uygulayabilmek amacıyla yönelik sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ülkemiz yararına görülmek suretiyle Komli'syoınumuzca da bertimsenıniştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının ismi ile metnli arasımda Âkit Taraf Libya Devletine lişkin farklı bir ifade tarzının kullanıldığı 

görülmüş ve keyfiyetin Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Kkrfsyonumun dikkatine sunulması uygun gıörül-
müşltür. 

İşbu raporumuz gereğince ifası dileğiyle Yüksek Bakanlığa saygı ile sunulur. 

eymm Sırrı K1RCAL1 
(Başkan 

Hilmi SABUNCU 
KMp 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

M. Velid KURAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN 
Başkanveküi 

Mustafa ALPDÜNDAR 
(Üyö 

Kamer GENÇ 
Üye 

Oörtüsjmelerde bulunamadı 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
•Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRİBÜZ 
İÜye 

Söz hakkım saklıdır 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
(Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1!22) 
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Millî Savunma İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu 

Esas No. : 1/134 
Karar No. : 47 

4 Mayıs 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türküye Oımihurıtyeltii il© Libya Sosyalist Arap Halle CemaMriyesi Aralsunda Ortak Holding Şirketi Kurul
ması Haikkındalki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi ile 
konuya ilişiklin Malî İsler Komisyonu raporu, ekli belgeler, İgiM Bakanlık temailöistinıiın de .katılması i e Ko
misyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümiü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerdklçesi uygun görüldü. 

Tasarının birinci maddesinin anlaşma metalinin başlığıma uygun hailde düzenlenm'esi gerektiği yolundaki 
Mıalî tşdier Komisyonu Raporu Komisyonumuzca da benimsendi. Tasarının birinci maddesi anlaşma metninin 
başlığına uygun haile gdCMlerek, diğer maddeler Balkanlar Kumlundan gelen şekli ile aynen kabul edildi. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
IBaşkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başlkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üy* 

Ali DİKMEN 
lüye 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
'Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Hdit ZARBUN 
Üye 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 122) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile (Libya Sos-
yaffisi Arap H A CemalıMyesi Ara
sımda Ortak Hofldiioı|g ŞMcelti Ku
rulması ıHaMkiin/daki Anlaşmanın 
OnayBanmasımuı Uygun Buluııdu-

ğunia Dair Kanlun Tasarısı 

MADDE 1. — 19 Kasım 1981 
Itarlılin'de Tralblus'ita İmzalanan 
«Türlk'iye Cumhuriyeti ile Libya 
Arap Halk Sosyaflöıst Cemahliroıyesıi 
Arasında Orltalk Holding Şirlket'i 
Kurulması Ha!k!kıttdatoi Anlaşma' 
nın Onaylanması uygun bulunımuş-
ıtur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hlü-
külmlfârini Balkanlar Kurulu yürü
tür. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türîdye Cumhuriyeti ıüe Libya Sos
yalist Arap Halk CenıahMyasi Ara
sımda Ortak Holdling Şirketi Ku
rulması IHalklkındafki Anlaşmanın 
Omayknımasınnn Uygun [Bufhıııidu-

ğuııia Dair Kaniim Tasanisı 

MADDE 1. — Tasarınım 1 noi 
maddesi aynen kabul edilmüşjtir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilrnıişftir. 

MADDE 3. — Tasarınım 3 noü 
maddesi aynen kabul edikriişitir. 

MİLLÎ SAVUNMA - fÇfİŞJLBRt 
VE DIŞİŞLERİ! KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ffie ILibyia Sos
yalist Arap Hale OemıahiJriyesi Ara
sımda Ortak HöIdNg Şirketi Ku-
ruSmaısı Hakkımdaki Anlaşmanın 
OnayBaramasınıın Uygun BnlIundUr 

ğuna Dair Kamun Tasarısı 

MADDE 1. — 19 Kasım 1981 
'tarihinde Trablus'la imzalanan 
«Türkiye Cumihuriyeti ile Libya 
Sosyal'islt Arap Halik GeanafoMyesi 
Arasımda Orltalk Holding Ş'irkelti Ku-
rulmaisı Haikkındaikıi Anlaşmanın 
Onaylanımialsı Uygum bulunmuştur. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmlişitlir. 

MADDE 3. — Tasarımın üçün
cü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edi'lmıişDir. 

26 . 1 . 1982 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T._ Özal 

Adalet Bakanı 
C, Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr, Ş. Tüten 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

Köy işyerli ve Koop. Bak. 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. 7\ Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Snor Bakanı 
V. Özgül 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 11212) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÎBYA SOSYALİST ARAP HALK CEMAHİRİYESÎ ARASINDA 
ORTAK HOLDİNG ŞİRKETİ KURULMASI HARKINDA ANLAŞMA 

Türk, Libya Arap ve diğer İslam ülkeleri arasındaki tarihî ve Islamî ilişkileri geliştirmek ve iştirakçi üd'ke-
ler arasıınlda sanayi ve tarım alanlarında diaiha îyi teknolojik imkânlara salhip olmak amacıyla Mümzî Taraflar 
beraberce bir Onta'k Holding Şirketi kurulması için anılaşmaya varımışlaı(dır. 

Aşağıda kayıtlı işbu hususlar üzerimle mutabık kalınmıştır : 
Ma'dde 1 

Kısa atfıyla ISCO diye anılan İslam Ülkeleri Ortak Holding Şirketi kurulmuştur. 

Madde 2 
Holding Şirketinin müseccel bürosu İstanbul'da kâindir. Sözkonüsu büro, Y«oetim Kurulunun kararı uya

rınca Türkiye içinde başka bir mahale veya diğer herhangi: bir ülkeye naklefdMeblir, bürodar açabilir. 
Madde 3 

Holding Şirketinin hedefleri şunlardır : 
a) Malîye, sanayi, tioareit, tunizm, tarım, baljlkçıük ve nakliye, alanlarında projeler ve ,düğer. mümasil faa

liyetlerle ilgili olarak bir Holding Şirketinin işlerini yüıültmek, 
b) Projelerin gelişmesi ve işlemesi amacıyla finansör, öncü, kalkırtdırıcı, danışman, yönetici ve düzenle

yici olarak işleri yürütmek, 
c) Uygun gördüğü üye ülkelerde herhangi bir şirket, firma'veya malî kuruluşa iştirak'etmek, hisse satın 

almak veya iştiraklerini elden çıkarmak, 
d) Diğer herhangi bir şirket veya şirketler toplu hığürtdar hüsse jseneHiteri ve.tafoviier satın almak maksa

dıyla şirket kurmak ve kurulmasına yardım etmek, 

e) Holding Şirketin gayeleri çerçevesine giren herhangi bir proje hakkında fizibilite etüdü hazırlamak,ve/ 
veya yürütmek, 

f) Yukarıda sözü etliden hedefe ulaşmak için direkt olarak gerekli herhangi bir hizmetin sağlanması veya 
geliştirilmesi,; 

g) Uygun görülecek şekilde, herhangi bir şirket, firma veya teşebbüs için acentalık, mümessillik, mü
dür veya memur sağlamak veya bunların görevlerinibizzat ifa etmek ve bu meyatida» büro ve ikametgâh 
kolaylıkları sağlamak, 

h) TürMyeMe veya herhangi bir üye ülkede herhangi bir. sıfat, aıltırida herhangi bir1 gayrimenkulu satın 
almak, kiralamak, mübadele veya iktisap etmek, idare ve tasarruf .jeitmek, 

i) Holding Şirketinin yürütmekle yetkili olduğu işleri yürüten veya yürütmeyi teklif eden herhangi bir 
şahıs, firma veya ortaklığın işi ve aktiflerinin tamamını veya belli bir cüzünü iktisap etmek ve/veya taahhüt 
etmek, 

j) Yukarıda zikredilen hedeflere, ulaşılmasına müşevvik veya müns%> olabilmesi düşünülen • ddğer her 
türlü şeyi yapmak. 

Madde 4 
Holding şirketi elli yıllık bir süre için kurulmuştur. Genel Kurul; -sena erdirilmesine dair bir karar alma

dıkça 50 yıllık.süre otomatik olarak ellişer yıl olarak uzatılır. Holding'Şirketi kendi süresini aşan dönem
ler için taahhütlere girebilir. 

Madde 5 
Holding Şirketr'nin resmî sermayesi 500 000 000 (beşyüz möyon) Amerikan' Doları olacaktır. Bu ser

maye her biri 1 000'er (bin) Dolar değerinde 500 000 (beşyüz bin> münferit hisse serfedi şeklinde bölüne
cektir. 

Anılan hisse senetleri değer itibariyle, aşağıdaki tarzda paylaşılacaktır : 
a) Libya Arap Dış Yatırım Şirketi hissenin % 50'si (yüzde ellisi), 
b) Türk Hükümeti tarafından tayin edilecek Türk şirketleri hissenin % 50'si (yüzde ellisi). 

Danışma'Meclisi (S.-Sayısı :,lt22) 
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Madde 6 
Türk - Libya Tarım ve Hayvancılık Ortak Şirketi, Türk - Libya Deniz Nakliyat Ortak Şirketi ve Türk-

Libya Mühendislik ve Müşavirlik Ortak Şirketi işbu Holding Şirketi'nin alt kuruluşlarıdır. 

Madde 7 
Taraflar, Holding Şirketi'ne bütün İslâm ülkelerini katılmaya davet etmek hususunda anlaşmışlardır; 

böyle bir durumda üye ülkeler hisse senetlerini yeni iştirakçi üyeye Holding Şirketi'ndeki hisseleri oranında 
transfer edeceklerdir. 

Madde 8 
Holding Şirketi ve tamamına sahip olduğu filyal şirketler herhangi bir vergi, harç ve rüsuma tâbi ol

mayacaklardır. Keza iştirakçi ülkelerdeki kambiyo mevzuatı hükümleri haricinde tutulacaklar ve herhangi 
bir dış hesapla serbestçe çalışacaklardır. 

Madde 9 
Holding Şirketi'nin ana sözleşmesi Genel Kurul tarafından kabul edilecek bir kararla tespit edilecektir. 
îşbu maddede belirtilmeyen her türlü husus ev sahibi ülkenin Ticaret Kanunu'na tâbi olacaktır. 
Ana sözleşme işbu anlaşmanın bir cüz'ünü teşkil edecektir. 

Madde 10 
a) Genel Kurul, Holding Şirketi'nin en yüksek kuruludur ve üye ülkelerin şirketteki hisseleri oranın

daki temsilcilerden terekküp eder. 
b) îşbu mukavelenin diğer hükümlerinde sözü edilen sorumluluklara ilâveten Genel Kurul : 
i. Holding Şirketin bütün faaliyetlerine nezaret edecektir, 
ii. Yönetim Kurulu üyelerini tayin edecektir, 

iii. Murakıpları tayin edecektir, 
iv. Holding Şirketin hesaplarını ve murakıpların raporlarını ibra edecektir. 

Madde 11 
Holding şirketi, asgarî altı ve azamî on üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilecektir. 
Kuruldaki her üyelik şirket sermayesinin en aşağı 50.00Q.— (elli bin) hisse senedi ile temsil edilmelidir. 
Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine yılda en aşağı dört defa toplana

caktır. Bu toplantılardan asgarî bir tanesi Türkiye'de yapılacaktır. 
Kurulun bütün kararları basit çoğunlukla alınacaktır. Kurul üyelerinin görev süresi üç yıl olacaktır; bu 

süre eşit aralıklarla birden fazla uzatılabilinir. 

Madde 12 
Genel Kurul, Başkan ve Genel Müdürü seçer; bu iki görevi, her halükârda aynı milliyete mensup iki 

şahıs ifa edemiyecektir. Başlangıçta Başkan, Türkiye Cumhuriyetinden, Genel Müdür ise Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesinden olacaktır. 

Madde 13 
Bütün yabancı müstamdemler (Başkan, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri, İşçiler ve Aileleri) her

hangi bir vergi ve rüsuma tâbi olmayacaklar ve aylık kazançlarını, ödeneklerini ve şahsî eşyalarını herhan
gi bir konvertibl dövizle serbestçe transfer edeceklerdir. 

Madde 14 
Temettüler ve yatırımların toplam satışı veya tasfiye halinde, bilançonun onayını takip eden otuz gün 

zarfında transferler her türlü vergi ve rüsumdan masun olarak yapılacaktır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı ; 122) 



— 7 — 

Madde 15 
Holding Şirketi ve alt - kuruluşları herhangi bir şekilde müsadere veya millileştirilmeye tâbi değildir. 

Madde 16 
Holding Şirketi uluslararası finans piyasasında mevcut her türlü imkândan ve özellikle Arap ve İslâm 

malî kurumlarından istifade edecektir. 

Madde 17 
Taraflar arasında anlaşmazlık veya uyuşmazlık zuhuru halinde çözüm için dostane yollara başvurula

caktır; ancak üç aylık bir süre zarfında başarı sağlanamazsa, bu durumda dava bir tahkim komitesine ha
vale edilecektir. Taraflar kendilerini komitede temsil edecek birer hakem seçecekler ve bu iki üye anlaş
mazlık veya uyuşmazlığı çözmek amacıyla üçüncü bir hakem seçeceklerdir. Hakemin kararı nihaî sayılacak 
ve Taraflar buna riayetle mükellef olacaklardır. 

Madde 18 
îşbu Anlaşmaya tadilât mümzi taraflardan herhangi birince yapılabilir; ancak sözkonusu tadilât hak

kında her iki tarafın da mutabık kalması gerekir. 
îşbu Anlaşma Türkçe ve Arapça dillerinde ve aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha olarak 19 Ka

sım 1981 (22 Muharrem 1402) tarihinde Trablus'da imzalanmıştır. 
îşbu anlaşma mümzi tarafların anayasal usulleri uyarınca onaylanacak ve onay belgelerinin teatisinden 

sonra yürürlüğe girecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Libya Arap Halk Sosyalist 
Turgut ÖZAL Cemahiriyesi adına 

Devlet Bakanı ve Başbakan Abou Zaid Omar DOURDA 
Yardımcısı İktisat Sekreteri 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1212) 
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Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Smır Kapılarında Görev ve 
Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, Ulaştırma, İmar ve İskan, Turizm ve Tanıtma, Malî İşler 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. 
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TC 
Başbakanlık 21 Eylül 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-176/05768 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.9.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Sivil hava. meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında görev yapan kişi ve kuruluşlar değişik bakan
lık veya genel müdürlüklere bağlı bulunmaktadır. Bu kuruluşların aynı amaca dönük, uyumlu ve etkin bir 
çalışma düzeni içerisine girmesi bugüne kadar gerçekleştirilememiş, başta yurt ekonomisi için büyük önem 
taşıyan turizm sektörü olmak üzere diğer hizmet sektörleri bu durumun neden olduğu aksaklıklardan önem
li ölçüde zarar görmüştür. 

öte yandan sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında iç ve dış güvenliğin, uçak seferle
rinde huzur ve emniyetin gereği gibi sağlanması aynı nedenler ve aksaklıklar dolayısı ile mümkün olama
mıştır. 

İşaret olunan hususlar üzerinde muhtelif kuruluşlarca yapılan araştırmalar, sorunların esas itibariyle 
sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında hizmetlerin düzenli, sürekli ve etkin bir şekilde 
yürütülmesinden sorumlu bir otoritenin mevcut olmayışından ileri geldiğini ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Yeşilköy, Esenboğa, Adana (Şakirpaşa) ve Çiğli hava alanlarının bulunduğu illerin valileri veya görev
lendireceği vali yardımcılarının buralarda güvenliği ve hava liman ve meydanlarında bulunan kamu kuruluş
ları ve özel kuruluşların hizmetleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamaları, diğer hava alanlarında 
il valisi ile DHM'nin en büyük amiri tarafından bu görevin yerine getirilmesini sağlayan bir protokol ha
zırlanmış ve 12.9.1973 tarihli bu protokol içişleri, Ulaştırma ve Gümrük ve Tekel bakanlarının imzası ile yü
rürlüğe girmiştir. Bu protokole göre, ilk uygulama Yeşilköy Hava Limanında yapılmıştır. 

Protokolde görülen aksaklıklar üzerine müşterek çalışmalar sonucu hazırlanan «Karayolu Sınır Kapış
ları ile Uluslararası Trafiğe Açık Hava Limanlarında Güvenliğin ve Bu Yerlerde Hizmet Veren Kuruluşlar 
Arasında İşbirliği ve Eşgüdümün Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik» 28.5.1979 tarih ve 7/17694 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konmuştur. 
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Kanun tasarısı, yukarıda değinilen hususlar dikkate alınarak, ihtiyaçları karşılayacak güçte bir otoritenin 
teşkili amacıyla hazırlanmış; muhtelif bakanlıklara mensup aynı seviyedeki memurlardan birinin diğerleri 
üzerinde hiyerarşik bir otorite haline getirilmesi kamu yönetimi ilkeleri açısından ve yürürlükteki mevzuatımız 
yönünden mümkün olamayacağından yetki ve sorumluluk, İl İdaresi Kanununda «Devletin ve Hükümetin 
temsilcisi, ayrı ayrı her bakanın mümessili ve yürütme vasıtası» diye tarif edilen valiye tevcih edilmiştir. An
cak kendisinin günümüzde çok artmış olan meşguliyetleri dolayısıyla bu göreve yeteri kadar zaman ayırama-
yacağı dikkate alınarak, bahis konusu yetkilerini mahallinde görev yapacak bir vali yardımcısına veya kayma
kama devredilmesi öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun düzenleniş amacı gösterilmiştir. Genel gerekçede bu konuda geniş ve ayrıntılı 
bilgiler verilmiştir. 

Madde 2. — Kapsam maddesidir. Açıktır. 

Madde 3. — Kanunun birçok maddesinde yer alan bazı deyimlerin tanımları yapılmak suretiyle, gereksiz 
tekrarların önüne geçilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 4. — Kanun kapsamına giren sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında hiz
metlerin düzenli, sürekli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesi; görevli kuruluşların görev ve hizmetlerinin 
denetimi, bunlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konularında; valinin görev, yetki ve so
rumlulukları belirlenmiştir. Esasen 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun valilere verdiği görev, yetki ve sorum
luluklara paralel olan bu yetkilerin, bu yasada yer alması bu yerlerde bulunan kuruluşların büyük bir kıs
mının kuruluş özellikleri ve iller kuruluşu içinde yer almayışı sonucu olmuştur. 

Madde 5. — Valilerin sözü edilen yerlerle her zaman doğrudan ilgilenmesi, görevlerinin ağırlığı ve hiz
metlerin yoğunluğu nedeni ile mümkün olamayacağından, genel gerekçede açıklanan nedenlerle yetkilerini 
mahallinde görev yapmak üzere atanacak mülkî idare amirine devredebilecekleri öngörülmüştür. Vali devret
tiği yetkilerin bu kanunun amacına uygun olarak kullanılmasını her zaman denetleyecek, yürütümünü izle
yecektir. Bu yetki devrinin doğal bir sonucudur. Vali devrettiği yetkileri ve bu Kanunla mülkî idare amirle
rine verilen yetkileri gerektiğinde bizzat kullanabilecektir. Madde bu amaçla düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında hizmetlerin büyük bir kısmı Ulaş
tırma Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı kuruluşlarca yürütülmektedir. Genel güvenliğin sağ
lanması yanında, mahallinde görevlendirilecek mülkî idare amirlerinin atama ve değerlendirilmeleri yönün
den İçişleri Bakanlığı da bu yerlerde önemli bir görev üstlenmektedir. Bu durum gözönünde tutularak mül
kî idare amiri görevlendirilecek yerlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmasında, adı geçen üç bakanlığın 
ortak önerileri uygun görülmüştür. 

Madde 7. — Mülkî idare amiri görevlendirilmeyecek sivil hava meydanları ile limanlarda işbirliği ve 
koordinasyonun hizmetlerin ağırlığı gözönünde tutularak valinin denetiminde Ulaştırma Bakanlığınca sınır 
kapılarında ise Gümrük ve Tekel Bakanlığınca görevlendirilecek bir yönetici tarafından sağlanması uygun 
görülmüştür. 

Madde 8. — Aratma yetkisinin ne şekilde kullanılacağı, aramanın nerede, hangi görevlilerce yapılacağı 
açık olarak gösterilmiş ve görevlilerin, özel yasaları gereği belirlenen hizmet alanlarında bir sürtüşmeye mey
dan verilmesi düşünülmüştür. 

Madde 9. — Güvenliğin sağlanılmasında, haber iletmenin yeri ve önemi, bugün herkes tarafından kabul 
edilmektedir. Haber iletmekle yükümlü görevlilerin kendi görev alanlarında gereğini geciktirmeksizin ye
rine getirmeleri ve mülkî idare amirlerinin istemi üzerine birbirlerine her türlü yardımı yapmaları öngörül
müştür, 
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Madde 10. — Bakanlar Kurulu üyelerinin valilerin taltif ve tecziyelerini Bakanlar Kurulundan isteye
bilecekleri 5442 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Valinin yetki devri yaptığı mülkî idare amirlerinin hizmetle 
ilgili bakanlarca denetlenebilecekleri hususu düzenlenmiştir. Denetleme sonucu düzenlenecek değerlendirme 
raporlarının, sicil raporu verilmesinde, atama ve yükselmelerde gözönünde tutulması uygun görülmüştür. 

Madde 11. — 10 ncu maddeye paralel olarak düzenlenmiştir. Mülkî idare amiri hizmet kuruluşlarında 
görevli amir ve memurlar hakkında değerlendirme raporu düzenleyebilecektir. 

Madde 12. — Mülkî idare amirinin disiplin kovuşturması ile ilgili yetkileri düzenlenmiştir. 

Madde 13. — Mülkî idare amirinin soruşturma ve görevden uzaklaştırma hususlarındaki yetkilerinin sı
nırı gösterilmiştir. 

Kanun kapsamına giren yerlerdeki hizmetlerin teknik özelliği soruşturmanın, o işi bilen kişilerce yürü
tülmesini zorunlu kılacağından, ilgili bakanlık ye genel müdürlükten müfettiş istenebileceği, genel konularda 
soruşturmanın bizzat mülkî idare amirince yapılabileceği ifade edilmek istenmiştir. Mülkî idare amiri so
ruşturmayı gerektiren hususlarda, muhakkik tayin ederken hizmet kuruluşlarının özellike üst görevlerinden 
yararlanacaktır. 

1609 sayılı Kanun hükümlerinin saklı olacağı hususu bazı suçların özelliği gözönünde tutularak maddeye 
konmuştur. 

Madde 14. — Takdirname ve ödül verilmesi hususları düzenlenmiştir. 

Madde 15. — İzinler düzenlenmiştir. 

Madde 16. — Yazışmaların mülkî idare amiri aracılığı ile yapılması ilkesi benimsenmiştir. Hizmetlerin 
özeliği dikkate alınarak, yazışmaların gecikmelere neden olmaması için 2 nci bent düzenlenmiştir.. Yatı
rımlar konusunda valilerin görüşlerinin alınması ve her safhada valinin bilgi sahibi olmasi hususu da 4ncü 
bentle düzenlenmiştir. 

Madde 17. — Madde açıktır. 

Madde 18. — Bu yerlerdeki hizmet kuruluşlarının, özel mevzuatlarına göre görevlerini yürütecekleri 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 19. — Madde açıktır. 

Madde 20. — Madde açıktır. 

Madde 21. — 18 nci maddede sözü edilen hizmetlerin maddede sayılan bakanlıklarca müştereken hazır
lanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirleneceği hususu düzen
lenmiştir. Bu hizmetlerin özelliği, böyle bir yönetmeliğin yayınlanmasını gerektirmektedir. 

Madde 22 ve Madde 23. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 1İ21) 
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Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve 25 Şubat 1982 
İskân, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu Raporu 

Esas No. : 1/15 
Karar No. : 9 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 9 ve 11 Şubat 1982 tarihlerinde yapılan toplantılarında ilgili Hükümet 
temsilcilerinin de iştirakiyle görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerin görüşülmesine karar verildi, 

Tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri aynen kabul edildi. 

3 ncü maddenin (a) bendindeki «uygun» kelimesi yerine «açık» kelimesi kullanılmak suretiyle değiştiri
lerek kabul edildi. Zira bir hava meydanının uygunluğu değil fiilen trafiğe açık olmasının tanımda daha 
doğru bir kriter olduğu, uygun olup da açık olmayan hava meydanında esasen bu kanun uygulamasının ya
pılmayacağı hususu bu değişikliğin gerekçesini teşkil etti. 

3 ncü maddenin diğer bentleri tasarıdaki şekli ile aynen kabul edildi. 

4 ncü madde üzerinde yapılan görüşmelerde (Turistin ülkeye giriş ve çıkışında yapılacak her türlü hiz
metlerin bütünlüğü ve sürati yönünden gerekli tedbirleri almakla) şeklinde (f) bendi eklenmesi yolundaki 
önergeye iştirak edilmeyerek 4 ncü madde Hükümetten gelen şekliyle kabul edildi. 

5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeler tasarıdaki şekliyle aynen kabul edildi. 

11 nci madde yeniden kaleme alınarak (Mülkî idare âmiri hizmet kuruluşlarının amir ve memurları hak
kında, sicil raporu verilmesinde yükselme ve atamalar da gözönünde bulundurulmak üzere bu Kanun kap
samına giren hizmetleri için gerektiğinde değerlendirme raporu düzenler, bu raporları ilgili bakanlık ve ge
nel müdürlüklere gönderir) şeklinde düzenlendi ve bu haliyle kabul edildi. 

12 nci madde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Anayasa yönünden tartışılarak aynen kabul 
edildi. 

13 ncü madde işçi - memur ayırımı yapılıp yapılmaması yönünden tartışma konusu oldu ancak tasarı
daki şekliyle aynen kabul edildi. 

14 ncü madde de ( sicile geçer, gerekli bulunur» 657 sayılı Kanuna tabi . ) 
şeklinde, tertibi düzeltilerek aynen kabul edildi. 

15 nci madde de aynen kabul edildi. 
16 nci madde de teknik alet ve yatırımlar için validen görüş alınmaması karşıt görüşüne rağmen son 

bent : ( görüşü alınır ve yatırımların ) şeklinde, tertibi düzeltilerek aynen kabul edildi. 
17 nci madde de aynen kabul edildi. 
18 nci madde de aynen kabul edildi. 
19 ncu madde (Mülkî idare amiri, hizmetlerin yoğunlaştığı dönemde ilgili bakanlık ve genel müdürlük

lere araç - gereç, personel, ödenek ve geçici yevmiyeli personel ihtiyaçlarını bildirir. 
Bütçe ve kadro imkânları dahilinde bu istekler yerine getirilir) şeklinde düzenlenerek kabul edildi. 
20 nci madde aynen kabul edildi. 
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21 nci madde : (Bu Kanunda sözü edilen hizmetlerle ilgili uygulama esasları, İçişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Kültür ve Turizm bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak ve Ba
kanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir) şeklinde yeniden düzenlenerek ka
bul edildi. 

22 nci madde aynen kabul edildi. 

23 ncü madde aynen kabul edildi. 

Raporumuz havalesi gereğince diğer komisyonlara gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip 

Halil EVLİYA 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 

Lütfullah TOSYALI 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 

Ayhan FIRAT 
Söz hakkım saklıdır. 

Başkanvekili 

Mehmet AYDAR 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Üye 

Mustafa YÜCEL 
Üye 

Bulunamadı. 
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KARŞI OY YAZISI 

Sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında, güvenlik ve giriş - çıkışla ilgili görev ve hiz
metlerin ifasında önemli aksaklıkların bulunduğu ve bunun da bir otorite boşluğundan ileri geldiği gerçek
tir. Bu görev ve hizmetlerin bir otorite altında düzenli, sürekli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini ka
nun yoluyla sağlamak muhakkak ki yerinde bir girişimdir. 

Ancak aşağıda açıklanan sebeplerle «Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve 
Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin açıklamalarından, mev
cut aksaklıkları giderecek nitelikte değildir. 

1. Kanun tasarısının, ilgili kuruluş ve bakanlıkların konuya ilişkin görüşleri alınmadan hazırlanmış bu
lunduğu kanaati hâsıl olmuştur. Bu durumda ilgili bakanların, tasarıyı imzalamış olmaları gerçek manada 
yeterli görülmemiştir. 

2. Sivil hava meydan ve limanları, uluslararası kuruluş ve konferanslar marifetiyle geliştirilmiş, özel 
anlaşmalara bağlanmış standartlar uyarınca işletilen yerler olup, bu yerlerin işletilmesi, hizmetlerinin düzen-
lendirilmesi, yönlendirilmesi, denetim ve yönetimi özel eğitim ve tecrübe yoluyla kazandırılan yüksek düzey
de ihtisası gerektirmektedir. 

Keza limanlar ile sınır kapılarındaki hizmetler de ayrı ayrı kendilerine özgü nitelik taşımaktadır. 

işletme, yönetim, denetim, organizasyon, sistem ve teçhizatları kendilerine özgü nitelik ve nicelik taşıyan 
hizmet yerlerini, birbirine benzer hale getirerek hazırlanan kanun tasarısı kifayetsiz kalmıştır. 

3. Sözü geçen hizmet yerlerindeki görevliler, özel kanunlarla görev ve sorumluluk almışlardır. (Örnek; 
4770, 6382, 6686 vb. kanunlar) Bu kanunlar halen yürürlükte iken, bu kanunların görev ve sorumluluk yük
lediği ilgili kuruluş ve bakanlık mensuplarının bu görev ve yetkilerinin valilere devri, anılan kanunlara ters 
düşmektedir. 

4. Sivil havacılık ve limanlar konusunda Bakanlar Kurulunda halen iki ayrı kanun tasarısının görüşül
mekte olduğu ve ayrıca 6 Şubat 1982 günlü Resmî Gazetede yayınlanan «Sivil Hava Meydanları, Limanlar 
ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik» in yürürlüğe girmiş bulun
duğu gerçekleri karşısında işbu kanun tasarısının filhal kanunlaşmasına gerek olmadığı kanaatini uyandırmış
tır, 

5. Sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında kamu kuruluşları dışında özel hukuk hü
kümlerine tabi pek çok kuruluşlar da vardır. Valilerin, kanun tasarısında yer alan boyutlarda, bu türlü ku
ruluşlara vaki müdahalesi; kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen Anayasa hükümlerine aykırılık teşkil ede
ceğine dair ciddî tereddüt ve endişeler uyandırmıştır. 

Bu sebeplerle kanun tasarısının reddi rey ve mütalaasında olduğumuzu arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Atalay PEKÖZ Lütfullah TOSYALI Hidayet UĞUR 
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Malî tşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İsler Komisyonu 
Esas No. : 1/15 
Karar No. : 32 

6 Nisan 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı, havalesi uyarınca Komisyonumuzun 6 Nisan 1982 tarihli Birleşiminde ilgili hükümet tem
silcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı, sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında görev ve hizmetlerin valilerin sorumluluğu 
ve yetkileri içinde tek elden yürütülmesini öngörmektedir. 

Danışma Meclisinin malî İşler ve Gümrük ve Tekel İşleri ile ilgili Komisyonumuz tasarı üzerindeki 
görüşmelerini 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerini de gözetmek suretiyle sürdürmüş ve tasarının İl 
İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca esas itibariyle valilerin görev sorumluluğu ve yetki kapsamı içinde bulu
nan hususları bu defa müstakil bir kanun metninde ve bir amaçla tekrar etmiş bulunduğu keyfiyetinin tespi
ti ve İl İdaresi Kanununda mevcut bulunan sorumluluk ve yetkilerin belli bir hizmet ile sınırlandırılmış 
olarak valiye bu şekilde verilmesinin sakıncalı sonuçlar doğuracağı yetki devrinin mümkün bulunmadığı 
hallerde dahi yetki devrini öngörerek temel ilkeleri zedeleyeceği ve valilik müessesesi ile bağdaşmayacağı ge
rekçeleri ile benimsememiş ve reddini karar altına almıştır. 

İşbu Raporumuz gereğinin ifası dileği ile Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

Mt Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞEN GÜN 
Çekimserim. 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Muhalifim. 

Şerhim eklidir. 
Üye 
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MÜSPET OY GEREKÇESİ 

Valileri bir müdür durumuna getirdiği için tasarıya ret oyu verdim. 
S. Sırrı KIRCALI 

AYRIŞIK OY 

«Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» nın maddelere geçilmeksizin reddedilmesine; 

I - 5442 sayılı ti İdaresi Kanununun içerdiği esasların bir kısmının değiştirilmesi konusunun Bakanlar Ku
rulu gündeminde olması; 

II - Aslında valilerin bölgelerinde tüm kuruluşları her yönü ile denetlemelerinin yetkileri içinde bulun
ması; 

Neden olmuştur. 
Oysa 5442 sayılı Kanunda değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz kesin olarak belli değildir. 

Bakanlar Kurulunda olduğu ileri sürülen değişiklik tasarısı bu Kurulca kabul edilip Danışma Meclisine 
sunulsa dahi, yasalaşıp yasalaşmayacağı hususunda şimdiden bir şey söyleme olanağı yoktur. 

Yeni Anayasanın Merkezî İdareyi nasıl düzenleyeceğinin belli olmaması nedeni ile Bakanlar Kurulunun 
tasarıyı, şimdilik ele almayı uygun görmediği de görüşmeler sırasında ifade olunmuştur. 

Bu durumda tasarının ele alınmasının Anayasanın halk oyuna sunulmasına kadar uzayacağını da kabul 
etmek gerekecektir. 

Halbuki, günümüzde tüm ülkelerde insan toplulukları, düşünce ve eylem yönünden, çok kısa sayılabile
cek dönemler içinde değişikliklere uğramaktadırlar. Dünyanın bir ucunda ortaya çıkan olaylar kısa sürede 
diğer ülkeler topluluklarına sirayet edebilmekte, bu arada beyaz zehir ticareti ile silah kaçakçılığı da bey
nelmilel hüviyete bürünmektedir. 

Bu olaylar, idareleri, yurttaşlarını en azından polis devleti olma zorunluluğu nedeni ile korumak için, et
kin, sürekli, çok yönlü ve çabuk tedbir almak çarelerini aramaya itmektedir. Devletler, birçok olaylar kar
şısında ancak ortak tutum ve davranış içine girmek suretiyle müessiriyet sağlayacaklarını anlayarak bu konu
larda anlaşmalar yapmak zorunda dahi kalmaktadırlar. 

Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki valilerin, 4442 sayılı Yasa hükümlerine göre, bölgelerindeki (KİT'ler 
dışındaki) kuruluşları denetleme yetkileri varsa da, kamu hizmetlerinin her gün biraz daha artarak idare 
amirlerinin işlerini çoğaltıp yoğunlaştırması bu işlerin mutlaka çok daha etkin ve sürekli biçimde yapılması 
icabeden bir bölümü için özel bir yasa çıkarılarak hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında, bu 
yetkilerin (daha belirgin ve yeknesak olarak) vali adına; vali muvinleri veya kaymakamlarca yerinde sürdü
rülmesini olumlu karşılamamak için bir neden görmüyorum. Bu yüzden yasanın reddi yolundaki çoğunluk ka
rarına karşıyım. 

Ragıp TARTAN 

Damıma Meclisi 0. Sayısı : 121) 
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Millî Savunma, İçişleri ve De ler i Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 29 Nisan 1982 

Esas No. : 1/15 
Karar No. : 46 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve gerekçesi, konuya ilişkin Bayındır lık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu ile Malî İşler Komisyonu Raporlaırı ilgili Ba kanlık temsilcisinıin de (katılmaları ile Komisyonumuzca 
incelenip görüşüldü. 

Taşanının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görüldü. 

Yapılan incelemede Sivil HaVa meydanları, liman 1ar ve sınır kapılarında, görev yapan İkisi ve kuruluşla
rım değişik 'bakanlık ve genel müdürlüklere bağlı olduğu anlaşılmıştır. Bu durum belirtilen kuruluşlar ara
sımda koordinasyon ve denetim noksanlığı yaraıtmıştır. Uçak kaçırma olayları başladıktan ısonra konu gün
deme gelmiş ve 1971 yılından sonra konuya ilişkin bıir yasa tasamı hazırlanmıştır, ©u arada, koordinasyon 
ve denetim görevi Sıkıyönetim Komutanlarınca atanan Emniyet Komutanlıkları tarafından sağlanmıştır. Sı
kıyönetim 26 . 9 , 1973 tarihinde kalkması nedeniyle Emniyet Komutanlıklarınım görevi kalmadığından, bu 
"boşluğu döldurabilmek için 12 9 . (1973 tarihinde içişleri, Ulaştırma ve Gümrük ve Tekel 'Bakanlıkların
ca bir protokol imzalanarak koordinasyon ve denetim görevi Mülkî Amirlere verilmiiştir. Anılan protokolda 
görülen aksaklıkları gidermelk üzere Balkanlar Kurulunun 28 . 5 . 1979 gün ve 7/17694 sayılı kararı ile bir 
yonetmelik hazırlanmış, dama sonra bu yönetmelik yetersiz bulunmuş, elimizdeki tasarının büyük ölçüde aynı 
hükümlerini taşıyan bir yönetmelik Bakanlar Kurulunun 21 « 12 , 1981 gün ve 8/4018 sayılı kararıyla ka
bul edilerek 6 , 2 . 1982 günlü Resmî Gazetede yayım lanmıştır. 

Bu yönetmeliğe dayanarak Istaribul Yeşilköy, Ankara Esenboğa, izmir Hava Limanları ile Edirne Ka
pıkule, Mardin Haibur, Ağrı Gürbulalk sınır kapılarında Mülkî İdare Amiri (görevlendirilmesi Bakanlar Ku
rulunca karalaştırılmış Ibu kararname 30 . 3 , 1979 gün ve 17643 sayılı Resmî Gazetede yayımlaınmııştır. 
Belirtilen yerlere İçişleri IBakaniığımca atamalar yapıl mıştıır. 

Konunun yönetmeliklerle düzenlenmesi yasal boş luğu ortadan kaldırmamıştır. 544)2 sayılı İl İdaresi Ka
nununda, Vali ve Kaymakama elimizdeki tasarıda da mevcut yetkiler tanınmışsa da, sivil hava meydanları, 
limanlar ve sınır kapılarında M teşkilatına bağlı olmayan kuruluşların mevcut olması, Vali yerine buralara 
atanacak Mülkî İdare Amirlerine, valiye tanınan bazı yetkilerin tanınması gereği, bu tasarının hazırlanma
sının ayrıca gerekçesi olmuştur. 

Maddeler üzerinde (Komisyonumuzca yapllaın incelemede tasarının birinci, ikinci, dördündü, beşinci, se
kizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci, oniıkinci, ön üçüncü, ondördündü, lonbeşincıi, onaltıncı, onsekizinıci, 
ondokuzuncu, yirminci, yirmiikıimoi 've yirmiüçüncü maddeleri hükümetten gelen şekli ile aynen benimsen
miştir. 

Tasarımın 3 ncü maddesinin (a) bendi, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskam, Turizm ve Tanıtma Komis
yonu görüşüne uyularak, «uygun» kelimesi «açik» olarak değiştirilmek suretiyle, ayrıca «Sivil hava alanla
rını» tabirinden ısonra «ve» kelimesi ilave edilerek ika bul edilmiştir. 

Tasarımın 7 inci maddesinin ikinci fıkrası, 6 ncı maddenin ikinci fıkrası olarak düzenlenmiş ve vekil 
tayini Valiye bırakılımıştıır. 
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Tasarının 17 inci maddesi incelenmiş, anılan yerlerde gjörev yapan Mıüılkî Amire yardımcı olmak ve büro 
'hizmetlerini yürütmek üzere gerekli personel kadrolarının, büromun (demirbaş, kırtasiye ve benzeri ihti
yaçlarının !da İçişleri Bakanlığımca karşılanması benimsenmiş madde buma göre değiştirilmiştir. Yirmibirinci 
maddede geçen, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının adı, Kiül'üiiır ve Turizm Bakanlığı olarak düzeltilmiştir. 

Raporumuz Danışıma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Efref AKINCI 
İBaşkan 

Remzi BAN AZ 
(KâMp 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
IBa^kanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üyd 

İmzada bulunamaıdı 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
(Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
İSözcü 

Ender ÖbNER 
Üye 

îmıza'da bulunamıadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
lüye 

Halit ZARBUN 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sivil Hava Meydanları, limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanun, sivil hava meydanlarında, Umanlarda ve sınır kaplılarında, güvenlik ve giriş - çı
kışla ilgili 'görev ve hizhıeftlerin bir otoralte altında düzenli, sürekli ve eltkin bir biçimde yerine gdfcirimesi ama
cıyla düzönlenmiişfâr. 

Kapsam •' 

MADDE 2. — Bu Kanun, sivil hava meydanlarında, 1'imanliarda ve sınır kapılarında görevli kuruluşların 
görev ve hdarnıeltlerinin dendüimıini, bunlar arasında işbirliği ve koordinasyonsun sağlanımaı&ını, valilerin bu 
konulardaki görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. 

Tanımlar : 

MADDE 3. — Bü Kanunda geçen : 

a) Sivil hava meydanı deyimi, iç ve dış sieferierin yapılmasına uygun sivil hava alanlarını, hava limanlarını, 
b) Limanlar deyimi, deniz limanlarındaki giriş - çıkış kapılarını, 
c) (Sınır kapıları deyimi, karayolu sınır kapılarım, 
d) Vali deyimi, sivil hava meydanlarını, limanlan ve sınır kapılarım sınırları içine alan illerin valilerini, 
e) Bakanlık veya genel müdürlük deyimi, buralardaki hizlmet kuruluşlarının bağlı bulunduğu hakanlık ve

ya bağımsız genel müdürlükleri, 
f) Mülkî idare amiri deyimi, ilgili valinin bu kanuna göre ydtki devri yaptığı sivil hava meydanlarında, 

limanlarda ve sınır kaplılarında görev yapan vali yardımcıları ile kaymakamlar». 
İfade eder. 

Valinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları !. 

MADDE 4. — Vali, bu Kanun kapsamıma giren yerlerdeki kuruluşlara ait görev ve hizmetlerin, kanunda 
öngörülen biçim ve ölçüde yerine getirilmesi amacıyla : 

a) Sivil hava meydanlarında, limanıLarda ve sınır kapılarında gerekli güvenlik önlemlerini almak ve uy
gulanmasını sağlamakla, 

b) Oiriş ve çıkışların güven içerisinde ve düBenli bir biçimde yapılması' için gereken önlemlerin alınmastnj 
ve uygulanmasını sağlamakla, 

c) Çeşitli kuruluşlarca yürütülen hizmeltleri bu Kanunun maksadına uygun olarak denetlemekle, 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR ve İSKÂN, 
TURİZM ve TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Sivil Hava Meydanları, limanlar ve Sımr Kapılan 
ımda Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hak

kında Kamın Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunda geçen : 

a) Sivil hava meydanı deyimi, iç ve dış seferle
rin yapılmasına AÇIK sivil hava alanlarını, hava li
manlarını, 

b) Limanlar deyimi, deniz limanlarındaki giriş -
çıkış kapılarını, 

c) Sınır kapıları deyimi, karayolu sınır kapıları
nı, 

d) Vali deyimi, sivil hava meydanlarını, liman
ları ve sınır kapılarını sınırları içine alan illerin va
lilerini, 

e) Bakanlık veya genel müdürlük deyimi, bu
ralardaki hizmet kuruluşlarının bağlı bulunduğu Ba
kanlık veya bağımsız genel müdürlükleri, 

f) Mülkî idare amiri deyimi, ilgili valinin bu 
kanuna göre yetki devri yaptığı sivil hava meydan
larında, limanlarda ve sınır kapılarında görev yapan 
vali yardımcıları ile kaymakamları, 

ifade eder. 

MADDE 4. — Tasannın 4 ncü maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sivil Hava Meydanları, Ilimanlar ve Sınır Kapılarında 
Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanım 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarınım birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının «ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Tanımlar : 

(MADDE 3. — Bu kanunda geçen : 

a.) iSilvil bava meydanı deyimi, iç vte dış seferle
rin yapılmasına açik sivil hatva alanlarını ve hava li
manlarını, 

ib) (Limanlar deyimi, deniz limanlarındaki girtiş-
çıkış kapılarını, 

c) Sınır kapıları deyimi, karayolu sınır kapılarını, 

d) Vali deyimi, sivil hava meydanlarını, liman
ları ve sınır kapılarını sınırları içine alan illerin va
lilerini, 

e) Bakanlık veya geneli müdürlük deyimi, bura
lardaki hizmet kumluklarının bağlı bulunduğu 'bakan
lık veya 'bağımsız genel müdürlükleri, 

f) ıMülikî idare aimıiri deyimi, ilgili valinin bu 
«kanuna göre yetki devri yaptığı sivil hava meydanla
rında, limanlarda ve sınır -kapılarında ıgörev yapan vali 
yardımcıları ile kaymakamları, 

lifade eder. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

d) Hizmetlerle ilgili yatırımların zamanında gerçekleştirifcnıesi için gerekli gördüğü önlemleri belirlemdk ve 
bunların uygulanması için ilgili balkanlıık, genel müdürlük ve diğer kamu ve özel kuruluşlara önerilerde bulun
makla, 

e) Hizmetlerin düzenli, dtlklin ve verimli bir biçimde yürütülmesi için görevli kuruluşlar araisında işbirliği ve 
koordinasyon sağlamakla, 

Görevli, yetkili ve sorumludur. 

Valinin Yetki Devri : 

MADDE 5. — Vali,' bu Kanunla kendisine verilen yetkileri sivil hava meydanı, liman ve sınır kapılarında 
görevlendirilen vali yardımcısına veya kaymakama devredebilir. 

Vali, mülkî idare amirine devrettiği yetkilerin bu Kanunun almacına uygun olarak kullanılmasını ve işlerin 
yürütülmesini izlemek, gözetletmek ve denetlemekte yükümlüdür. 

Vali, bu Kanuna göre devrettiği yetkileri ve bu Kanunla mülkî idare amirlerine tanınan diğer yetkileri ge
rektiğinde bizzat kullanır. 

Mülkî İdare Amillerinin görevlendirileceği Yerler : 

MADDE 6. — Bu Kanuna göre mülkî idare amirlerinin görevlendirileceği sivil hava meydanları, İmanlar 
ve sinir kapıları, İbişleri, Ulaştırma ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının ortak önerisi üzerine Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılır, 

Diğer Sivil 'Hava Meydanları, Limanlan ve Sınır Kapıları : 

MADDE 7. — Balkanlar Kurulunca kararlaisltırılacakter dışında kalan sivil hava meydanları ile limanlarda 
otorite, işbirliği ve koordinasyon Ulaştırma Bakanlığınca görevlendirilecek bir yönetici, sınır kapılarında İse 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca görevlendirilecek bir yönetici tarafından sağlanır. Valinin 4 ncü maddede be-

' lirtillen gtorev, yetki ve sorumlulukları bu sivil hava meydanlarında, ısınır kapılarımda Ve limanlarda da geçerlidir. 
Mülkî idare amirinin izlin, hasltalık gibi nedenlerle görevinde bulunmaması ya da görevlenidirilmemıesi hal

lerinde yUkarıda'ki fıkra hükümleri uygulanır. 
Valiler, gerektiğinde bu yerlerde hizmet veren kuruluşların amir, m'emur ve ikileri hakkında bu Ka

nunun 1'2, 13 ve 14 ncü maddelerinde belirtilen yetkileri kullanırlar., 

Aratma Yetkisi ; 

MADDE 8. — Mülkî idare amiri, gerektiğinde, sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapıların
da binaları, uçakları, gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren - çıkan yolcular ile buralarda görevli 
kamu ve özel kuruluşlar personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratmaya yetkilidir. 

Arama emri yazılı olarak verilir. İvedi durumlarda sözlü olarak verilen emir derhal yerine getirilir ve 
en kısa zamanda yazı ile teyit edilir. 

Arama emirleri gümrüklü alanlarda gümrük elemanlarınca, diğer yerlerde İse genel kolluk görevlileri tara
fından geçirilmeksizin yerine getirilir,' 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

IMADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mülkî idare amirlerinin görevlendirileceği yerler : 

MADDE 6. — Bu kanuna göre mülkî idare amir
lerinin görevlendirileceği sivil ha'va meydanları, li
manlar ve sınır kapıları, İçişleri, Ulaştırima ve Güm
rük ve Tekel Bakanlıklarının ortak önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Bu yerlerde mülkî idare amirinin izin, hastalık gibi! 
nefdenlerle 'görelinde bulunmaması ya da görevlenldiriıl-
memesi ıhallerinıde vali taralfınldan vekil tayin edilir. 

Diğer sivil hava meydanları, limanları ye sınır 
kapıları : 

'MADDE 7. — Balkanlar Kurulunca kararlaştırıla
caklar dışında kalan sivil 'hava meydanları ile duman
larda otorite, işbirliği ve koordinasyon, Ulaştırma Ba
kanlığınca; sınır kapılarında ise Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca görevlendirilecek 'bir yönetici tarafından' 
sağlanır. Valinin, 4 ncü ma'ddede belirtilen görev, yet
ki ve sorumluluıklan bu sıivil hava meydanlarında, sınır 
kapılarında ve limanlarda da geçerlidir. 

Valiler, gerektiğiride bu yerlerde hizmet veren ku
ruluşların amir, memur ve işçileri hakkında bu kanu
nun 12, 13 ve 14 ncü maddelerinde belirtilen yetkileri 
'kullanırlar., 

'MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesii Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Haber İletme ve Yardımlaşma : 

MADDE 9. — Gerekli önlemlerin zamanında alınması amacı ile emniyet, jandarma, seyyar jandarma, 
gümrük, gümrük - muhafaza ve diğer kamu kuruluşları elde etiüikleri bilgileri, kendi görev alanlarında gereğini 
yapmakla birlikte, o yer mülkî idare amirline hemen iietaek ve mülkî idare amirinin istemi üzerine birbir
lerine personel, araç ve gereç yardımı yapmakla yükümlüdürler. 

İlgili Bakanların Denetlemeleri : 

IMADDE 10. — Mülkî idare amirlerinin bu Kanuna göre yüriiltitükteri hizmetler, bu yerlerde bizimelt ku
ruluşu bulunan Bakanlarca denetlenebilir. Denetleme sonucu düzenlenecek değerlendirme raporları, sicil ra
poru verilmesinde, yükselme ve atamalarda gözönünde tutulmak üzere İçişleri Bakanlığına ve ilgili Valiye gön-
denilir. 

Mülkî İdare Amirinin Değerlendirmesi : 

MADDE T'l. — Mülkî idare amiri, hizmet kuruluşlarının amir ve memurları hakkında, sicil raporu veril
mesinde, yükselme ve atamalarda gözönünde tultulmalk üzere değerlendirme raporu düzenler. Bu raporlar il
gili bakanlık ve genel müdürlüklere gönderilir. 

Disiplin Kovuşturması : , 

MADDE 12. — Mülkî idare amiri, sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarımda görevi amir, 
'memur ve işçiler hakkında disiplin kovuşturması yapmaya veya yaptırmaya, kovuşturma sonucu uyarma ve k* 
nama cezası vermeye, daha ağır disiplin cezası verilmes'inli gerektiren hallerde durumu ilgili mercilere bildirme
ye yetkilidir. 

Soruşturma ve Görevden Uzaklaştırma : 

MADDE 13. — M'ülikî idare amiri, hizimet kuruluşlarında görevli amir ve memurlar hakkında soruşturma 
açmaya, somşturlmafarı bizzat yapmaya veya yaptırmaya, bu amaçla bakanlık veya genel müdürlüklerden 
müfetJtiş istemeye, Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunla ilgili olmayanların evrakını doğrudan o yer 
Cumhuriyet Savcılığına göndermeye yetkilidir. 1609 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Hizmetin gerektirdiği hallerde, görev başında kalmalarında sakınca görülen personel Val'inin muvafakati alı
narak müllkî idare amirlerince görevden uzaklaştırılır ve durum valilikçe, ilgili bakanlık ve genel rriüdürlüğe 
bildirilir. 

Takdirname ve Ödül : 

MADDE 14. — Mülkî idare amiri, görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayanlardan 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olanlara takdirname verebilir. Verilen takdirnameler sicile geçer. 
Gerekli göfdükleriniin ödüllendirilmesi için ilgili kuruluşlara öneride bulunur. 

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelin, özel yasaları gereği ödüllendirilmelerin'i kuruluşların bağlı ol
duğu teşkilattan ister. 
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t(Baymdırli!k, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mülkî İdare Amirinin Değerlendirmesi : 

MADDE 11. — Mülkî İdare Amiri Hizmet Ku
ruluşlarının amir ve memurları hakkında, sicil rapo
ru verilmesinde yükselme ve atamalarda gözönünde 
bulundurulmak üzere bu Kanun kapsamına giren 
"hizmetleri için gerektiğinde değerlendirme raporu 
düzenler, bu raporları ilgili Bakanlık ve Genel Mü
dürlüklere gönderir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Takdirname ve Ödül : 

MADDE 14. — Mülkî İdare Amiri, görevinde 
olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan
lardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olanlara takdirname verebilir. Verilen takdirnameler 
sicile geçer, gerekli gördüklerinin ödüllendirilmesi 
için ilgili kuruluşlara öneride bulunur, 657 sayılı Ka
nuna tabi olmayan personelin, özel yasaları gereği 
ödüllendirilmelerini kuruluşların bağlı olduğu teşki
lattan ister. 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kaJbul edilmiştir. 

MADDE HO. — Tasarının onuncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir,, 

MADDE 1.1. — Tasanmm oribirinci maddesi Ko« 
misyonumuzca aynen kalbul ekiilmıiştir, 

MADDE ,1(2. — Tasarının oniikinci maddesi Ko« 
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının onüçimcü maddesi Ko-. 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen ka'but edilmiştir, 
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<Hü!lcürrsetiû Tefktif i) 

İzin : 
MADDE 15. — Mülkî idare amiri, bu kuruluşların o yerdeki en büyük amirlerinin yıllık izinlerinin kul

lanma zamanı hakkında görüş bÜdüfrneye ve ilgili amirin görüşünü alara'k bütün personele mazeret izni ver
meye yetkiKdir., 

Yazışmalar : 

MADDE 16. — Bakanlıklar ve kuruluşlar, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak yerlerdeki kuruluşları ile 
yazışmalarını mülkî idare amirliği aracılığı ile yaparlar. 

Ancak, teknik konularda, Mâtistikî bilgileri içeren konularda ve malî konularda kendi kuruluşları ile doğ-
rudan yazışma yaparlar. 

Bu •kuruıluş'ların İM makamları ile yapacakları yazışmalarda da aynı yöntemler uygulanır. 
Bu Kanun kapsamına giren yerlerde yapılacak yatırımlar konusunda, iflgüli valkün görüşü alınır. Yatırım

ların her safihasında valiye bilgi verilir. 

Yardımcı Personel we Büro \Hizmetleri : 

MADDE 17. — Mülkî idare amirlerine yardımcı olmak ve büro Hizmetlerini yürütmek üzere gerekli per
sonel kadroları ile büronun demirbaş, kırtasiye ve benzeri •ihtiyaçları valinin istemi üzerine süvil hava mey
danlarında ve limanlarda Ulaştırma Bakanlığınca, sınır kapılarında ise Gümrük ve Tekel Bakanhğınca karşı
lanır. 

Müfflcî idare amirinin taşıt ve lojman ihtiyacı içişleri Bakanlığınca karşılanır. 

Teknik Hizmetler : 

MADDE 18. — SiVil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında görevli kuruluşların işletme
cilikbaktaıından özeMc arz eden hizmetleriyle teknik nMkteki görev sorumlulukları özel mevzuatları uya
rınca ilgili bakanlıkların, genel müdürlüklerin ve kuruluşların görevlilerince yerine getirilir. 

İhtiyaçların Bildirilmesi : 

MADDE 19. — Mülkî idare amiri, hizmetlerin yoğunlaştığı dönemlerde ilgüli bakanlık ve genel müdür
lüklere personel, ödenek ve geçici yevmiyeli personel ihtiyaçlarını bildirir, ©ütçe ve kadro imkânları dahi
linde bu istekler yerine getirilir. 

Askerî Kurum ve Kuruluşlar p . 

MADDE 20. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki askerî kurum ve kuruluşlar (jandarma hariç) bu 
Kanun kapsamı dışındadır. 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yazışmalar : 

MADDE 16. — Bakanlıklar ve kuruluşlar, Ba
kanlar Kurulunca kararlaştırılacak yerlerdeki kuru
luşları ile yazışmalarını mülkî idare amirliği aracılığı 
ile yaparlar. 

Ancak, teknik konularda, istatistik! bilgileri içe
ren konularda ve malî konularda kendi kuruluşları 
ile doğrudan yazışma yaparlar. 

Bu kuruluşların üst makamları ile yapacakları ya
zışmalarda da aynı yöntemler uygulanır. 

Bu kanun kapsamına giren yerlerde yapılacak ya
tırımlar konusunda ilgili valinin görüşü alınır ve ya
tırımların her safhasında valiye bilgi verilir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İhtiyaçların Bildirilmesi : 

MADDE 19. — Mülkî İdare Amiri, hizmetlerin 
yoğunlaştığı dönemlerde ilgili bakanlık ve genel mü
dürlüklere araç - gereç, personel, ödenek ve geçici 
yevmiyeli personel ihtiyaçlarını bildirir. Bütçe ve kad
ro imkânları dahilinde bu istekler yerine getirilir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi 
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. (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

'MADDE 15. —- Tasarının onbeşinci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

'MADDE 16. — Tasarının onaltıncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul ckjilmıiştir. 

Yardımcı personel ve büro hizmetleri : 

MADDE 17. — Mülkî idare amirlerine yardımcı 
olmak ve büro hizmetlerini yürütmek üzere gerekli 
personel kadroları, büronun dernıiıtbaş, kırtasiye ve 
benzeri Ih'tiyaçlan ite mülkî İdare amilinin taşıt ve 
lojman ihtiyacı İçişleri Bakanlığınca karşılanır. 

(MADDE 18. — Tasarının onsekizdnci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul ediifaiştir. 

(MADDE 19. — Tasarının ondokuzuncu maddesi 
Kamisyonuımuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2û. — Tasarının yirminci maddesi Ko-
rnisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 
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(Hüöatmeüa Tökjüfi) 

Yönetmelik : 

MADDE 21. — 18 ndi maddede sözü edSAen hizmetler İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Te
kel, Ulaştırma ve Turizm ve Tanıtma bakanlıklarınca müştereken hazırlanaralk Bakanlar Kurulu tarafından 
yürürlüğe konulacak: yönetmelikte belirlenir. 

Yürürlük : 

MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

14.9.1981 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

ZA Baykan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk^ 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. V. 

K, Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. Sos. Yrd. Bak. 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Escner 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Müİlî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
S. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Af. R. Güney 

Kültür Balkanı V. 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Af. özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tat». Kay. Bak. 
5. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

Yönetmelik : 

MADDE 21. — 18 nci maddede sözü edilen hiz
metler, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük 
ve Tekel, Ulaştırma, Kültür ve Turizm Bakanlıkla
rınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu ta
rafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirle
nir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 ncı maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• « m 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yönetmelik : 

MADDE 21. — 18 nci maddede sözü edilen hiz-
mdtlLer, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardim, Gümrük ve 
Te'kel, Ulaştırma ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca 
müşterekten hazırlanarak Bakanlar Kurukı tarafından 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir. 

MADDE 22. — Tasarının yirmiikinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının yirmiüçüncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 30 Nisan 1982 
Sıra No. : 359 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14 Nisan 1982 gün ve 06-1463 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile IMemilş lolldüğunuz «Komisyonlar Bülteni» ne esas oSmak' üzere hazırlanan Komisyonumuzun 
6 aylık çalışma <ve üş durumunu gösterir form iişikte sunulmuştur., 

Bilgilerinize arz ederîm. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Orhan ALDIKAÇTI 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

ANAYASA KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihinden 30 Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

Tasan 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 
Görüş 
Yasama Dok, 

TOPLAM 

Adedi Sonuçlanan 
Komisyonda 

Kalan 

2 

5 

2 
1 

2 

5 

2 
— 

— 

— 

•i: 

10 1 

No. : 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

Ö z e t i İşlem 

«Danışma Meclîsi Üyesi Yavuz ALTOP'un Yasama Doku
nulmazlığına İlişkin Başbakanlığın Yazısı» «Komisyon Gündeminde. 
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Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanlığı 
Sayı : 278/99 

5 Mayıs 1982 

DANIŞMA MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14 Nisan 1982 tarih ve 064463 sayılı yazınız, 

İçitüzüğüımlüzün 46 noı madldösi uyarımca 23 Ekim 1981 - '30 Nisan 1982 sonu iltJilbariyle Kiomisyonumuza 
gelen tasan ve ıteMifleriın durumlarını gösterir liste ilişikte gön'derilfmiştir.. 

Bilgilerine arz ederim. 
Turgut KUNTER 

Bütçe •> Plan Komisyonu 
Başkanı 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihinden 30 Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 

TOPLAM 

Adedi Sonuçlanan 

52 
13 

47 
4 

65 51' 

iKomisyon'da 
Kalan 

5 
9 

14 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFLERİN 

No. : 

2/23 

2/24 

1/124 

1/186 

2/27 

Ö z e t i İşlem 

6245 Sayılı Kanunun 33 üncü Maddesinin (B) Bendinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2599 Sayılı Kanunla 
Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fıkrasına Bir Unvan 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanun Tasarısı. 

28.6.1966 Tarihli ve 766 Sayılı Tapulama Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine 
Fıkra ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi. 

Görüşüldü. Rapor hazırlanıyor. 

Görüşüldü. Rapor hazırlanıyor. 
Gündemde. 

Gündemde. 

Alt Komisyonda. 
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No, : ö z e t i ! İşlem 

2/29 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Değişik 41 inci 
Maddesine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

1/153 Y, öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanun Tasarısı. 
1/108 Kültür Varlıklarını Koruma Kanun Tasarısı. 
2/4 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Bir Fıkranın Kaldırıl

masına İki Madde ve Bir Fıkrada Değişiklik Yapılmasına ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

2/32 Sağlık Personeli Hakkında Kanun Teklifi. 
2/33 Adalet Mensuplarına Tazminat Verilmesine Dair Kanun 

Tekiffi. 
2/35 Mehmet Hilmi Oğlu Tahir KARAOĞUZ'a Vatanî Hizmet 

Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi. 
2/36 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile 

Değişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu 
Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkra
sının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi. 

1/140 Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanun Tasarısı. 

Alt Komisyonda. 
Beklemede. 
Beklemede. 

Beklemede. 
Beklemede. 

Beklemede. 

Beklemede. 

Beklemede. 
Beklemede. 
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re 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Sayı : 304 

3 Mayıs 1982 

Konu : Komlisıyona galen tasarı ve tekliflerin durumu halkkında. 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14 Nisan 1982 tarih ve Kanunlar Md. 06-1463 sayılı yazınız., 
Komisyonumuza 23 Ekim 1981 tarihinden 30 Nisan 1982 tarihine kadar gelmiş bulunan tasarı ve tek

lifler ile iş durumunu bildiren iste ekte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz öderiım^ 

Rıfat BAY AZIT 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu Başkanı 

ADALET KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihinden 30 Nisan 1982 Tarihime Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

Adedi 

Tasan 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 
Görüş 

TOPLAM 78 

Sonuçlanan 

56 

Komisyonda 
Kalan 

42 
8 

27 
1 

3'8 
6 

İH 
1 

4 
2 

16 
— 

22 

No. 

KOMtSTOHDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

Ö z e t i 

1/45 Yeminli ve Serbest Malî Müşavirlik Kanunu Tasarısı. 
1/62 Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı. 
1/186 28.6.1966 Tarihli ve 766 Sayılı Tapulama Kanununda Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

1/187 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkın
da 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklenme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname. 

İşlem 

Alt Komisyonda görüşülüyor . 
Görüşmeler devam ediyor. 

Bütçe - Plan Komisyonundan gö
rüş bekleniyor. 

5 Mayıs 1982 gündeminde görü
şülecek. 
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No, : ö z e t i 

2/1 Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK ve 9 Arkadaşımn 
Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine ilişkin Yasa Teklifi. 

2/3 Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 9 Arkadaşının 634 
Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 33 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi. 

3/9 Eşref Özcan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık TezkeresL 

3/10 Veli Acar Hakkındaki Ölüm Cezasımn Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

3/11 Halil (Fevzi) Uyguntürk Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

3/12 Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesi
ne Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

3/13 Adem Özkan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesi
ne Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

3/14 Muzaffer Öner Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

3/15 Osman Demiroğlu Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Başbakanlık Tezkeresi, 

3/16 Cafer Aksu (Altıntaş) Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Ge
tirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi, 

3/17 Hüseyin Çaylı Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesi
ne Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

3/18 Ahmet Mehmet Ulubay (Ulugbay) Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

3/19 Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesi
ne Dair Başbakanlık Tezkeresi, 

3/20 Şevkiye Ersen Hakkındaki Ölüm Cezasımn Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi^ 

3/21 Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse ile Süleyman Karaköse Hak
larındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başba
kanlık Tezkeresi, 

3/56 Fatih Laçingil Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi, 

3/64 Fayık Günıgöıimeik Hakkındaki Ölüm Cezasımın Yerine Geti
rilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

3/65 Mehmet Ali Uslu Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Geti
rilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi.. 

İşlem 

Hüldimietten gelecek yasa tasarısı ile 
birleştirilerek görüşülmek üzere 
bekliyor, 

Hülkülmötten (gelecek yasa tasarısı ile 
birleştirilerek görüşülmek üzere 
bekliyor. 

6 Mayıs 1982 gündeminde görü
şülecek. 

Raporu yazıldı. 

Raporu yazıldı. 

Raporu yaztldiı. 

Görüşülmedi. 

Görüşülmedi. 

Görüşülmedi. 

Görüşülmedi. 

Görüşülmedi. 

Görüşülmedi. 

Görüşülmedi. 

Görüşülmedi, 

Görüşülmedi, 

Görüşülmedi. 

Görüşülmedi. 

(Başbakanlık geri aldı, 
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TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışigleri Komisyonu 3 Mayıs 1982 

Sayı : 85 
Konu : Komisyonlar Bülteni Hakkında.: 

DANIŞMA MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İlgi : 14 Nisan 1982 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 06-1463 sayılı yazınız., 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 46 ncı maddesi uyarınca ıhazııTİanan Komisyonumuzun çalışma ve iş du
rumunu gösteren form ilişikte 'gönderilmiştir* 

Bilgilerimizi rica ederim. 
Eşref AKINCI 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihinden 30 Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 

TOPLAM 

Adedi 

51' 
4 

— 

Sonuçlanan 

40 
3 

Komisyonda 
Kalan 

16 
1 

— 

55 43 17 

No. 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

Ö z e t i 

1/37 
1/20 

Askerî Öğretim Kurumları öğretim Personeli Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk 
Federe Devleti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında 
Sosyal Güvenlik Protokolünün Uygulamaya Konmasına Dair 
Kanun Tasarısı. 

1/32 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun Tasarısı. 
1/154 Ülkelerinde Statüleri Uluslararası Andlasmalarda Belirlenmiş 

Müslüman Türk Azınlıklara Yönelik Uygulamalara Karşı Alı
nacak Tedbirler Hakkında Kanun Tasarısı. 

İşlem 

Hükümetten görüş bekleniyor. 

Tasarı Hükümet tarafından geri 
alındı. 
Hükümetten görüş bekleniyor. 

Hükümetten görüş 'bekleniyor, 
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No. Ö z e t i İşlem 

1/134 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Sosyalist Arap Halk Cemahiri-
yesi Arasında Ortak Holding Şirketi Kurulması Hakkındaki 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 

1/39 Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî Kuruluşların Türki
ye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz Mal Sağlanması Hakkında 
Kanun Tasarısı. 

1/155 Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimselerin Tıbbî Bakım
larına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ile Bu Sözleşmenin Kabulü 
Konusunda Hükümetler Arası Konferansta Düzenlenen Nihaî 
Belgenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı. 

1/135 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

1/140 Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanun Tasarısı. 

1/131 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü 
ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 52 nci Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, 

1/73 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında 
Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı. 

3.5,198'2 tairM gündemde görüşü
lecek. 

5.5J982 tarlhlü gündömde görüşü
lecek. 

Gündeme alınmadı. 

3.5Jİ9«2 tarihli gündemde görüşü
lecek. 
Bütçe - Plan Komisyonundan gö
rüş istenildi. 

Millî Savunma Bakanlığından Ek 
Kanun Tasarısı bekleniyor^ 

Dışişleri Bakanlığından görüş is-
ten'ildüa 

TEKLİF 

2/34 Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgeneral Nurettin ERSÎN'in Millî Savunma Bakanlığı Kulla
nım Bölgesi İçerisinde Kalan ATATÜRK Orman Çiftliği Mül
kiyetindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye Devri Hakkında Ka
nun Tasarısı. Hükümet geri aldı, 
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TC 
Danışma Meclisi 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor) Komisyonu 4 Mayıs 1982 

Esas No. : 275 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14 Nilsan 198İ2 ıgün ve Kanunlar Müdıüriıüğüriün 06/1463 saıyılı yazılsı. 

Komisyonumuzun iş durumunu gösteren form işlenerek, ilişikte sunulmuşta*,; 
©iğlerinize arz olunur. 

Ethem AYAN 
Millî Eğitim Komisyonu Başkam 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihinden 30 Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumumu Gösterir Tablo 

Komisyonda 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezlkere 

Adedi Sonuçlanan Kalan 

13 9 2 
6 3 2 

TOPLAM : 19 12 4 
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KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

No. : 

1/108 
1/138 
2/8 

Ö z e t i İşlem 

2/25 

Kültür Varlıklarımı Koruma Kanun Tasarısı, 
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanun Tasarısı. 
Danışma Meclîsi Üyesi Nuri Özgölker ve 13 arkadaşının 
3ıl ,12,1960 günlü ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun De
ğişik 23 üncü Maddesine ve 1.5jl981 günlü ve 2456 Sayılı iş
letme1 Vergisi Kanununun 1 indi Maddesinin II Numaralı Tab
losuna l'er Bent Eklenmesine İBşkiin Kanun Teklifli. 
Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışm-an ve 17 arkadaşının 
Yüksek Öğretimde Son Sınıftan En Çok İki Dersten Başarı
sızlık Yüzünden Belge Alan Öğrencilere Yeniden İmtihan Hak
kı Verilmesi Hakkımda Kanun Teklifi^ 

Gündemde görüşülüyor,: 
Görüşüldü raporu hazırlanıyor. 

Komisyonda bekliyor. 

Gündeme alınmadı. 

N O T 

GERİ ÇEKİLENLER 

1/23 Bütn ve Teknoloji Komitesi Kurulması Hakkında Kanun Ta
sarısı. 

1/128 Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasarısı. 

1/127 Enerjinin Korunması ve Tasarrufla Kullanılması Hakkında 
Kanun Tasarısı;.: 

1785 Sayılı Diyarbakır Üniversütesli Kuruluş Kanununun Bi
rinci Maddesinin Değiştirillmesii Hakkında Kanun Teklifi. 

Komisyonda gündemde iken Baş
bakanlıkça geri çekildi. 
Komisyonda iken Başbakanlıkça 
geri çekildi. 

Komisyonumuzu ilgilendirmediği 
medeniyle Başkanlığa gönderildi. 

Komisyonda görüşülürken teklif 
salhibi tarafından geri çekildi. 



— 12 -

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İsler Komisyonu 
Esas No. : 74 

6 Mayıs 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Malî İşler Komisyonunum çalışıma ve iş durumlarını gostedr tfiotran lilşlklte sunaJmuştur. 
Saygıyla arz olunur., 

İsmail ŞENGÜN 
Mail İşler Komisyonu Başkanvekili 

MALI İŞLER KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihinden 30 Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

Tasan : 
Teklif : 
Rapor : 
Tezkere : 
Kanun H.K. : 

TOPLAM : 

Adedi 

23 
4 

— 
— 

7 

34 

Sonuçlanan 

19 
2 

-~ 
— 
K 

22 

Komisyonda 
Kalan 

4 
2 

— 
— 
6 

(12 

No. * 

1/42 
2/16 

2/15 

1/167 

1/164 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

ö z e t i İşlem 

Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı. 
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, 
Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigorta
ları Kanunlarına Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin 
5.1.1961 Tarihli ve 228 Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 
1212 Sayılı Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi. 
2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 
16, 19, 25, 27, 36, 37, 411, 46, 50, 60 ve 66 ncı Maddeleriyle Bu 
Kanuna 6150 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değişti
rilmesine ve Bu Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 
Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname. 

Gündemde. 

Gündemde. 

Gündemde, 

Gündemde, 

Gündemde. 
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No. Ö z e t i îşlem 

1/157 440 Sayılı iktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve işti
rakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci Maddelerinin ikinci Fık
ralarının Değiştirilmesi ve 36 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname. Gündemde. 

1/163 474 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin 
Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde 
Kararname. Gündemde. 

1/160 4060 Sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair 
Kanunun 5072 Sayılı Kanunla Değişik 1 ve 4 üncü Maddeleri 
ile 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici 
Bir Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname. Gündemde. 

1/187 ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin işlemleri Hakkın
da 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname. Gündemde. 

1/168 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma, 
Teşkilat, Sermaye, Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hü
kümler ihdasına Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname. Gündemde. 

1/7 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı. Gündemde. 

1/112 Bakanlıklara Bağlı Bazı Binalar ile Dış Temsilciliklerimizde 
Görevli Bazı Memurlara Tahsis Olunacak Konutlara ilişkin 
Kanun Tasarısı., Gündemde. 

1/142 Kamu Konutları Kanunu Tasarısı. Gündemde. 
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TC 
Danışma Meclisi 

İktisadî İsler ve (Ticaret, Sanayi ve 12 Mayıs 1982 
Teknolofi, Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar) Komisyonu 
Esas No. : 218 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : H4 Nisan 1982 güm ve Kanunlar Md. 06-1463 isayılı yazıları.; 

Danışma Meclisi komisyonlarının çalışma ve iş durumlarınıi 'gölsterir «Komisyonlar Bültenine» esas olmak 
üzere düzenlenen form ilişikte sunulmuştur. 

iBu formun '23 Ekim 1981 - 30 Nisan 1982 sonu İtibarîyle hazırlanmış olduğunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Nuri ÖZGÖKER 
İktisadî İşler Komisyonu Başkanı 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihinden 30 Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

Adedi 

: 27 

: IH 
: 1' 

Sonuçlanan 

10 

— 

Komisyonda 
Kalan 

17 

— 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkera 
Görülş 

TOPLAM : 29 10 17 
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No. : 

KOMİSYONİDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

Ö z e t i İşlem 

1/25 Devlet İhale Kanunu Tasarısı. 

1/33 27.5.1939 Tarih ve 3614 Sayılı Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Va
zifelerine Dair Kanuna Ek Kanun Tasarısı. 

1/60 7129 Sayılı Banikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı. 

1/119 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yürürlükten Kaldı
rılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. 

1/120 618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril-] 
mesi ve Bu Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka-| 
nun Tasarısı. | 

1/121 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanu-| 
na Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. \-

1/122 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin De-j 
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkın-] 
da Kanun Tasarısı. J 

1/127 Enerjinin Korunması ve Tasarruflu Kullanılması Hakkında Ka
nun Tasarısı. 

1/129 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemlerine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname. 

1/146 ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkın
da 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname. 

1/149 Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ka
nuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı. 

Komisyon içtin hazırlik çalışması 
yapılmış ölüp tasarı üyelere da-
ğıltılmış ve sırası geldiğinde gün
deme alınacaktır., 

Danışma Meclsi Genel Kurulun
dan Komisyon tarafından geri alın
mış olup üzerinde çallışıılmaktadır. 

Komisyonumuzca değiştirilerek ka
bul edilmiş olup raporu hazırian-
ımıaflctadM"., 

8 ve 14 Nisan 1982 tarihlerinde 
yapılan Komisyon toplantılarında 
müzakere edilmiş olup çalışma
lar devam etmektedir,: 

NOT : 6762, 4922 ve 618 sayılı 
kanunlar bir palket halinde üçü 
bir arada ele alınmaktadır. 

Öncelik sırasına göre ele alınacak
tır, 

Her iki Kanun Hükmünde Karar
name aynı mahiyette oldukların
dan birleştirilmiş ve bazı değişik
liklerle kabul edilm'iş olup, 3.5.1982 
tarihinde Mallî İşler Komlisyoınuna 
havale edilmiştir. 

26, 27 ve 28 Nisan, 5 ve 6 Ma
yıs 1982 tarihlerinde yapılan Ko
misyon toplanıtı'larında müzakere 
eldiitfmiş olup çalışmalar devam et-
mekiteldir. 
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No. : Ö z e t i İşlem 

1/158 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 

1/161 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Ola
rak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Karar
name, 

1/170 6237 Sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 202 
Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddelerin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Hükmünde Kararname. 

1/171 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 

1/176 Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Kuruluşuna Dair Kanun 
Hükmünde Kararname.! 

1/187 Ödeme Güçlüğü İçinde Butoan 'Bankerlerin İşlemleri Hakkın
da 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklen
mesine Dair 38 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname. 

3I1J8Jİ979 tartöıküde T.B.M.M. 
sunulmuştur. 

28.5.1979 tarihimde 
sunuitonuştuTsi 

17,1 Jİ979 tarihinde T.B;M,M5 

sunulmuştur. 

ne 

T.B.M.M. ne 

ne1 

3.1,1979 tarihimde T.B.M.M. ne 
sunulmuştur., 

27.11.1975 tarihinde T3.M.M. ne 
sunulmuştur. 
NOT : Bu 5 tasarı 21.4,1982 'tari
hinde Komisyonumuza havale 
edilmiş olup en son öncelik sırası 
taşıdiMannıdan henüz ele alınma
mıştır., 

Kararname üyelere dağıtılmış, 
Komisyon içi çalışmalar yapılmak
tadır. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler (Sağlık, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik) 

Komisyonu 
Esas No. : 32 

6 Mayıs 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun çalışıma ve iş durumlarını gösıterk fiorm ilişikte sunuOımıuşıtur̂  
Saygıyla arz olunur.; 

Hamdi AÇAN 
\ Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanı 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihinden 30 Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezlkere 
Görüş 

TOPLAM 

Adedi 

14 

Sonuçlanan 

9 
1 

11 

Komisyonda 
Kalan 

No. : 

2/27 

'2/3,1 

2/28 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

ö z e t iı İşlem 

5434 Sayılı Bmelki Samıdığı Kanununun 32 noi Maddesine Bir 
Fıkra ve 506 Sayılı SSK Yasasının Ek 1 inci Maddesine Bin 
Fıkıra Eklenmesine İlişildin Kanun Teklifi. (Görüş) 
Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Ça
lışma Sürdednin Sosyal Güvenlik Balkanından Değerlendiril
mesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Maıdlde Eklenmestine Dair 
Kanun Teklifli 
17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 Sayılı Kanunla Değişik 1475 Sa
yılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi. 

Gündemde 

Gündemde 

Gündemde 
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TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma 4 Mayıs 1982 

Komisyonu 
Esas No. : 274 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 14 Nisan 198İ2 'gün ve Kanynllar Müdürlüğünün 064463 ısayıiı yazısı̂  

Komisyonumuzun iş durumunu gölstelren form üslenerek Üiştökte sunıutnuştuır,: 
Bilglileriınliıze arz 'olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 

(iskân, Turizm 've Tanıtma 
Komisyonu Başkanı 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN TURİZM VE 
TANITMA KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihinden 30 Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

/ Komisyonda 
Adedi Sonuçlanan Kalan 

Tasan : 17 9 
Teklif : 1 1 
Rapor : — — 
Tezlkere : — — 

TOPLAM : 18 10 
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No. : 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

Ö z e t i işlem 

1/116 Karayolu Trafik Kanunu Tasarılsı. 
1/12 İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak 

Yapılan Yapı ive Tesislere Uygulanacak İşlemler Hakkında Ka
nun Tasarısı. 

1/169 6623 Sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanununun 
7359 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi
ne İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. 

1/117 Telsiz Kanunu Tasarısı. 

Raporu hazırlamıyor. 

Gündeme alındı. 

Henüz gündeme alınımadı. 
Gündemde görüşülüyor. 

N O T • -

1. Turîzlm ve Tanıtıma Bakanlığınca Hazırlanan «Turizm ve Seyahat Acenteleri ve Türkiye Turizm ve 
Seyahat Aceniteleri Birfliğfi» Kanunu Tasarısı, 

lülgilli Komisyona gönderildi. Başbakanlık geri çekti 
2̂  16115 Sayılı Gümrük Kanununlda Bazı DeğişS'klMer Yapıılması Hakkında Kanun Tasarısı. Komiisyo-

nuimuzu ilgilendirmediği için Başkanlık kanalı ile ilgili komisyona havale edil'di,: 
3< Aflganistanldan, Pakistan'a sığınan Türk soylu göçmenlerin Türküye'ye" kalbulü ve iskânına dair Ka

nun Tasarısı. Komisyonumuzun da üye olduğu Geçici Komisyonda görüşüMü. 
4- 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkımdaki Kanuna 4 iEk Madde Eklenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı. Görüşülmek üzere Geçici Komisyon kurulmuştur,. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy işleri ve H Nisan 1982 

Kooperatifler Komisyonu 
Sayı : 151 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ilği : 14 Nisan 1982 tarih ve 06-1463 sayılı yazınız. 

23 Elküm 19811 - 30 Nisan 1982 somu itibarı ile Komisyonumuzun çalışma ve üş dıurümlannı gösterir form 
iliışli'k'te sunulimuşltur, 

Saygılanımlk., 
JR. Adli ONMUŞ 

Tarım ve Orman, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Komisyonu 

Başkam 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 
KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Talibinden 3ü Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

Komisyonda 
Adedi Sonuçlanan Kalan 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 
Görüş 

TOPLAM 

No. 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

Ö z e t i 

1/106 5659 Sayılı Atalftkik Orman Çilftliği Müdürlüğü Kuruluş Ka
nununun 3 üncü Maddesinin Değiş'tirilimeKİ Hakkında Kanun 
Tasarısı. 

1/57 6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 34 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı. 

1/127 Enerjinin Korunması ve Tasarruflu Kullanılması Hakkında 
Kanun Tasarısı. 

2/34 A.O.Ç. Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye Devri 
Hakkında Kanun Teklifi, 

İşlem 

SanuçTanıdı. 

Sonuçlandı. 

Sonuçl'anıdı. 

Geri alındı Kolmlilsıyonda görüşü
lecek. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 7 Mayıs 1982 

Sayıştay Komisyonu 
Esas No. : 3 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonuımufca 8.4.1982 tariıiöe kadar gelmiiş bulunan tasarı ve tekifter ile 'iş durumunu bildiren liste 
ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Hamza EROĞLU 
Danışma Meclisi Hesaplarını 

İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Başkanı 

D. M. HESAPLARINI İNCELEME VE SAYIŞTAY 
KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihinden 30 Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

Komisyonda 
Adedi Sonuçlanan Kalan 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezlkere 

342 — 342 

TOPLAM : 342 — 342 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

No. : Ö z e t i İşlem 

li»8'den 
342Ve 
kadar 
olart 1967'den 1979 tarilh'ine kadar Kesinhesap Kanun Tasarıları 

ı(221 adet) ÇeşMi kuruluş ve üin'iıversiteleıre a!İMr. Uygunluk bildürimleri gelenledn 
görüşülmesine başlanmıştır^ 
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KESÎN HESAP KANUNU TASARILARI 

1/188 1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/189 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/190 Devlet Üretme Çiftliği Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/191 Ege Üniversitesi 1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
1/192 Ankara Üniversitesi 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/193 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/194 Orman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/195 Devlet Üretme Çiftliği Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/196 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/197 Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/198 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/199 Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/200 Ege Üniversitesi 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/201 İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/202 Tekel Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/203 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/204 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/205 Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/206 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/207 Ege Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı.( 
1/208 Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/209 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/210 istanbul Teknik Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/211 Orman Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/212 Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/213 Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/214 istanbul Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/215 Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/216 Tekel Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/217 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/218 Ankara Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/219 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/229 Devlöt Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta

sarısı. 
1/228 Ege Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı., 
1/226 Orman Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/223 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
1/227 Ankara Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/220 Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/221 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/222 istanbul Teknik Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/223 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/224 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/230 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/231 Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/232 Tekel Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/233 iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/234 Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
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1/235 İstanbul Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/236 Hudut ve Sahiller Sağük Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yıü Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/237 Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/238 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı,. 
1/239 Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/240 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yıü Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/241 Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/242 Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı-
1/243 Tekel Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/244 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/245 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
1/246 Orman Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/247 Ankara Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/248 Ege Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/249 tstanıbul Teknik Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/259 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/250 İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/251 İstanbul Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/252 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/253 Devlet Hava Meydanları İşletaıesii Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kanunu Tasarısı* 
1/254 Hacettepe Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/255 Ege Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
1/256 İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972 Bütçe Yıü Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/257 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/258 Tekel Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/260 Orman Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/261 İstanbul Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/262 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/263 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/264 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
1/265 Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/266 İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/267 Ankara Üniversitesi 1972 Büteç Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/268 Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yıü Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/269 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Kanunu Tasarısı, 
1/270 Orman Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/271 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/286 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yriı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/285 İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/284 İstanbul Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/283 Ankara Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/282 Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. • 
1/281 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yıü Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/280 Tekel Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/279 Hudut ve Sahiller Sağük Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yıü Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/274 Ege Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı^ 
1/276 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/278 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
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1/277 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/275 İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı,; 
1/273 Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/272 Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/287 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/288 Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/289 Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/305 İstanbul Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/306 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Kanunu Tasarısı, 
1/307 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/308 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı ıKesinlhesap Kanunu Tasarısı^ 
1/309 Ankara Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/312 İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/314 Ege Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı^ 
1/310 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/311 İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/313 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
1/302 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/303 Tekel Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/290 Ege Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/291 İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/292 Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
1/293 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/294 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/295 Tekel Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/296 Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/297 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/298 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
1/299 İstanbul Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/300 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/301 İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
1/315 Çukurova Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/316 Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/317 Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yık Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
1/318 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/319 Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/320 19 Mayış Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/321 1.T.1 Akademileri 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
1/322 Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/323 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/326 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
1/324 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/328 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/327 1975 Bütçe Yılı Kesimhesap Kanunu Tasarısı. 
1/325 1978 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/329 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı.. 
1/330 Fırat Üniversitesi 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/331 Selçuk Üniversitesi 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
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1/332 Anadolu Üniversitesi 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/333 Toprak ve Tarıım Reformu Müsteşarlığı 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı. 
1/334 Bursa Üniversitesi 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/335 Beden Terbiyesi Genel ıMüdüınMğü 1976 'Bütçe Yıh Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/336 Karayolları Genel Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/337 Tekel Genel Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 

Anadolu Üniversitesi 1976 Bütçe Yıh Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/338 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/339 Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/340 Petrol tşleri Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
1/341 istanbul Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
1/342 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1977 Bütçe Yıh Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Toprak ve Tarım Reformu 15 Nisan 1982 
Geçici Komisyonu 

Sayı : 150 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 14 Nisan 1982 tarih ve 06-1463 saydı yazınız, 

23 Elkim 19811 - 30 Nisan 1982 sıonu itibarı ile Konüisyonumuzuin çalışma Ve iş durumlarını gösterir form 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygiarumiaii 
M. Ali Öztürk TEKELİ 

Toprak ve Tarım Reformu 
Geçici Komisyonu Başkanı 

TOPRAK VE TARIM REFORMU GEÇÎCt KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihinden 3ü Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumumu Gösterir Tablo 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Teskere 

TOPLAM 

Adedi 
Komisyonda 

Sonuçlanan Kalan 

1' 

1' 

1' 

No. : 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

Ö z e t i İşlem 

1/4 Toprak ve Tanın Refiomıu Kanun Tasarısı., Tasarı üzerinde hükümet yeniden 
(bir inceleme yapacağını belirterek 
Tasarıyı Meclisten geri çekmiştir,; 
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Danışma Meclisi 

Toprak ve Tarım Reformu 19 Nisan 1982 
Öntedbirler Geçici Komisyonu 

Sayı : 153 
I 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îllgi : 14 Nisan 19812 tarih ve 06-<1463 sayılı yazınız. 

23 Ekiilm 198)1 - 30 Nisan 1982 sonu itibarı ile Kornişonumuzun çalışma ve iş durumlarını gösterir form 
ilişikte sunulmustufa 

Saygılarımla.] 
Turgut YEĞENAĞA 

Toprak ve Tarım Reformu 
Öntedbirler Geçici Komisyonu 

Başkanı 

TOPRAK VE TARIM REFORMU ÖNTEDBİRLER 
GEÇİCİ KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tadhinden 30 Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

Komisyonda 
Adedi Sonuçlanan Kalan 

Tasan 
Teklif 
Rapor 
Tezlkere 

1 

TOPLAM : 1« 1 — 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKlİFİfN 

No. : Ö z e t i İşlem 

1/132 Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanununa Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. Görüşmeler tamamlandı. Tasarı 

Danışıma Meclisimden cılktı, 
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Danışma Meclisi 

Bor, Kömür, Asfdtit, Demir 
Madenleri ile Nükleer Enerji 
Hammaddelerinin İşletilmesini 
Düzenleyen Kanun Tasarısı 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 2 

Konu : iş durumu Ihaklkın'dai 

7 Mayıs 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçtüzüğün 46 ncı miadldesi uyanınca, 23 Bk'im 1981 - 30 Nisan 1982 sonu JtÜlbarilyJe, Komisyonumuzun 
iş durumunu gösterir talbllo ilişikte sunulmuştur. 

Arz öderfittid 
M. Yılmaz ÖZMAN 

Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Detmıir 
Mafderiedi ile Nükleer Enerji Ham-

ma'ddelerinin İ'şietilrnesini Düzen
leyen Kanun Tasarısı Geçici 

Komisyonu Başkan* 

MADEN GEÇİCİ KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihinden 30 Nisan 1982 Tarihine Kadar 
tş Durumunu Gösterir Tablo 

Tasan 
Tdkif 
Rapor 
Tezkere 

TOPLAM 

Adedi 
iKomisyortda 

Sonuçlanan Kalan 

1' 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

No. ö z e t i 

1/118 Bor, Kömür, Asifaltit, Fosfat, Demir Maldenleri ile Nükleer 
Enerji Hamma'ddd'elrinıin İşletilmesini Düzenleyen Kanun Ta-
Barıisı. 

İşlem 

9.2,1982, 17.2.19«2, 25.2.1982, 
:13.4<19'82, 20.4.1982, 27.4.Iİ982 
tafihlefıinfde toplanmış olup çalış
malar devam etmektedir^ 
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Danışma Meclisi 

Türkiye Atom Enerjisi Kanun •?•? Mayıs 1982 
Tasarısı Geçici Komisyonu 

Sayı : 99 

Konu : Komisyon Bülteni Hakkında. 

DANIŞMA MECLÎSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İHgi : 14 . 4 . 1982 $in <vö Kanunlar Müdürlüğü Cİ6-1463 sayılı yazımız., 
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 46 mcı malddesi uyarınca haızınilanıan Komisyonumuzun çafrçma ve iş du

rumunu gösteren fiorta ilişîikte gönlderiimliştir. 
IBiÜgiilâr'i.rtizi' rica ederim. 

Adnan ERSÖZ 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

Kanunu Tasarısı Geçici 
Komisyonu Başkanı 

TÜMÜYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU 
TASARISI GEÇİCİ KOMİSYONU 

23 Ekim 1981 Tarihiııdeıı 30 Nisan 1982 Tarihine Kadar 
İş Durumunu Gösterir Tablo 

Komisyonda 
Adedi -Sonuçlanan Kalan 

Tasarı 
Teklif 
Rapor 
Tezkere 

TOPLAM .: 1 — — 

KOMİSYONDA KALAN TASARI VE TEKLİFİN 

No. : ' Ö z e t i İşlem 

1/124 Türkiye Atom Enerjisi Kanun Tasarısı. 'Bütçe - Plan Komisyonundan kad-
trio cetvelleıün'in gelmesi bekilenti-

yorv 




