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Sayfa 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 380 

A) Gündem dışı konuşmalar 380 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-

lu'nun, İstanbul Belediyesi ve diğer belediye
ler konusunda gündem dışı konuşması. 380:381 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, hayat pahalılığı ve belediyelerin 
narh uygulama görüşleri konusunda gündem 
dışı konuşması. 351:383 

B) Tezkereler ve önergeler 383 
1. — 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk 

Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddele-
rirfin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname İle 23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 
Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-

Sayfa 
rarnamenin Bazı Hükümleri İle 6023 Sayılı 
Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3013 nu
maralı Kanunun, Anayasanın 89 uncu 
maddesi gereğince bir daha görüşülmek üze
re geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/461) 383:384 

2. — ismet Yoğurtçu'nun özel Affına 
Dair 3015 numaralı Kanunun, Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince bir daha görüşül
mek üzere geri gönderildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/462) 384:385 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEO 
LÎS ARAŞTIRMASI 385 

A) öngörülmeler 385 
1. — 'Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 

Palaoğlu ve 49 arkadaşının, Hükümetin izle
diği dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/1) 385:397 
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Sayfa: 
V. — SORULAR VE CEVAPLAR 397,411 
A) Sözlü sorular ve cevapları 397 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 

Türk Hava Yollarındaki yolsuzluk iddiala
rına ilişkin sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un cevabı (6/87) 397:401 

2. — Sakarya 'Milletvekili Turgut Sö-
zer'in, yurt dışında çalışan işçilerimizin bazı 
sorunlarına ilişkin sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in cevabı (6/90) 40İ:404 

3. — Urfa Milletvekili Osman Döğan'ın, 
Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalış
malarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) 404 

4. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, vergi iadesi ve hayalî ihracat iddiala
rına ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
cevabı (6/99) 404:406 

5. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, Aşağı Gediz sulama projesinin uygu
lanmasına ilişkin Tarım, Orman ve Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi {'1/104) 406 

6. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğ-
lu'nun, bir Türk gemisinin Irak savaş uçak
larınca bombalanmasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/105) 407 

7. — Kars Milletvekili 'Ömer Kuşhan'ın, 
Yargıtay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) 407 

T.B.M.M. Genel Kurulu 14.6.1984 Perşembe gü
nü saat 15.00'te açıldı. 

Ankara Milletvekili Neriman Elgin, son günlerde 
büyük kent belediyelerinde gündeme gelen konularla 
ilgili olarak, 

Ankara Milletvekili Hazım Kutay, bira imalatçı
larının gazetelere verdikleri ilan hakkında ve 

Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu da, 
Başbakan Turgut özal'ın, televizyon ve gazetelerde 
neşir edilen, «Ekonomik yönden bir yıllık sıkıntılı 

Sayfai 
B) Yazılı sorular ve cevapları 411 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, ücretlilerin yakacak ödenekle
rine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Vural Arikan'ın yazılı 
cevabı (7/82) 411:412 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun ülkemizde kullanılan motorlu 
araçlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı H. Cahit Aral'ın yazılı cevafoı (7/87) 412:413 

3. — izmir Milletvekili Hayrullah Olca' 
nın, Küçük Menderes Havzasının kültür ve 
turizm yönünden değerlendirilmesine ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mü-
kerrem Taşeıoğlu'nun yazılı cevafbı (7/100) 413:414 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 407 

1. — İnönü Üniversitesinin 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin-
hesap Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait 
Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu (1/419, 3/186; 
1/420, 3/187; 1/421, 3/370; 1/422, 3/371; 
1/423, 3/372; 1/424, 3/188) <$. Sayısı : 73) 407:408, 

415:417 
2. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 

Konut Kiralarında Yirmidört Ay Süre ile 
Değişiklik Yapılmayacağına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/91) 
(S. Sayısı : 75) 408:411, 

bir devre bulunmakta ve bundan sonra da ferahla
ma olacağı» şeklinde beyanatları üzerine; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Van Milletvekili Fevzi Necdet Erdinç'in, »Ta

rım, Orman ve Köy işleri Komisyonu ile Sayıştay 
Komisyonundan ve 

Erzurum Millettvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonun
dan; 

Çekildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 374 — 
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İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, protokol 
mevzuatına ilişkin sözlü sorusuna (6/101) İçişleri Ba
kanı Ali Tanrıyar cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, tarım 
ürünleri taban fiyat politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusuna (6/103) Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan cevap verdi; soru sahibi de 
cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, Türk Hava 
Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) soru sahibi 
izinli olduğundan, 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt dışında 
çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/90) mehil verildiğinden, 

Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk Ba
rajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından (6/97) ve 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, vergi ia
desi ve hayalî ihracat iddialarına ilişkin Başbakandan 
<6/99), 

Sözlü soru önergeleri de ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 

Tasarılar 
1,-4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/495) (Millî Savunma Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.6.1984) 

2. — 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Münase
betler Hakkında Viyana Mukavelesine Katılmamı
zın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/496) 
(Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.6.1984) 

3. — 13 Kanunusani 1943 Tarihli ve 4357 Sayılı 
Hususî İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenle
rinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmala
rına ve Bu öğretmenler için Teşkil Edilecek Sağlık 
ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğ
retmenlerin Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/497) (Millî 
Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.6.1984) 

2.1.1961 Tarihi ve 195 Sayılı Basın - İlan Kuru
mu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9, 10 ve 42 nci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair 23 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun Tasarı (1/446) (S. Sayısı : 71) üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak tümü kabul edildi ve ka
nunlaştığı açıklandı. 

8.6.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanununun 19" ve 31 inci Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/71, 
2/88) (S. Sayısı ; 74) üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı so
nucunda 'kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

19.6.1984 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak üze
re birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yıldırım Akbulut 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun İçel 

Yavuz Köymen Durmuş Fikri Sağlar 

4. — Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı (1/498] 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 14.6.1984) 

Teklifler 
1. — Bolu Milletvekili Seçkin Fırat ile Çorum 

Milletvekili Ünal Akkaya'nın, Yeminli Muhasebeci 
lik ve Denetçilik Kanunu Teklifi (2/114) (Adalet 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.6.1984) 

2. — Malatya Milletvekili llhami Kösem ile An 
talya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Salih Erde 
ğân Ayhan'ın Eşi Ümran Ayhan ile Kızı Hasene Ay 
han ve Oğlu Efkan Ayhan'a Vatanî Hizmet Terti 
binden Maaş Bağlanmasına Dair Kanun Tekli' 
(2/115) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığ 
geliş tarihi : 13.6.1984) 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, İzmi 
ili Merkez ilçeye bağlı Buca Nahiyesinde Buca Adıy 
la Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/116 
(İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanla 
geliş tarihi : 14.6.1984) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

15.6.1984 Cuma 
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Tezkereler 
1. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-

nuksever'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/456) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.6.1984) 

2. — Mustafa Yörükoğlu Hakkındaki ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/457) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.6.1984) 

3. — Sezai Sarıtaş Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/458) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 14.6.1984) 

4. — Hayati Özkan ve Nazım Sılacı Haklarında
ki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/459) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.6.1984) 

Tasarı 
1. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/499) (Millî Savunma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1984) 

Teklifler 
1. — istanbul Milletvekili Tülay öney ve 4 Ar

kadaşının, Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konulması 
ve Bütünlüğünün Korunması Hakkındaki 77 Sayılı 
Yasaya Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yasa 
Teklifi (2/117) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) '(Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.6.1984) 

2. — Ankara Milletvekili Hazım Kutay'm, 
21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununda 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Dört Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi' (2/118) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.6.1984) 

Tezkere 
1. — 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci Mad

desi Uyarınca Açık Bulunan Sayıştay Başkanlığı tçin 
Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
(3/460) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 12.6.1984) 

19 . 6 1984 0 : 1 

Pazartesi 

Raporlar 

1. — Karadeniz (Teknik) Üniversitesi 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildi
rimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/425, 
3/362; 1/426, 3/363; 1/427, 3/364; 1/428, 3/365; 
1/428, 1/429, 3/189;) (S. Sayısı •: 76) (Dağıtma ta
rihi : 18.6.1984) (GÜNDEME) 

2. — İstanbul Milletvekili Mucip Ataklı ve 6 Ar
kadaşının, 16.61983 Tarih ve 2847 Sayılı Türkiye 
Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü 
Gazilerinin Şehit, Dul ve Yetimleri ile Muharip Ga
ziler Dernekleri Hakkında Kanunun 4 üncü Madde
sinin (d) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 18.6.1984) (GÜNDE
ME) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti 
Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Karar
ların Tanınması ve Yerine Getirilmesi Hakkındaki 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/460) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 18.6.1984) (GÜNDEME) 

4. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan islam 
Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/472) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
18.6.1984) (GÜNDEME) 

5. — Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecbu
riyetinin Kaldırılması Sözleşmesinin Tasdikinin Uy
gun Olduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 80) (Dağıt
ma tarihi : 18.6.1984) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, fındık 

kurdu mücadelesinde kullanılan bir ilaca ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/121) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 
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19 . 6 . 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar 
1. — 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabip

leri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 Tarihli 
ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç 
Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
leri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
(1/533, 3/461) (Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

2. — ismet Yoğurtçu'nun Özel Affına Dair Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derme tezkeresi (1/534, 3/462) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

Tasarılar 
1. — 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların 

Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılma
sı ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/500) (Anayasa Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

2. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/501) (Anayasa Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

3. — 29.3.1984 Tarih ve 2992 Sayılı Adalet Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, iki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/502) (Adalet 
ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.6.1984) 

4. — 176 Sayılı içişleri Bakanlığının Teşkilatı ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve. 

[984 Salı 

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye iki Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/503) 
(içişleri ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.6.1984) 

5. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/504) 
(Dışişleri ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 18.6.1984) 

6. — Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında 13.12.1984 Tarihli ve 178 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/505) (Plan ve Bütçe; Anayasa komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

7. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
(1/506) (Millî Eğitim ve Anayasa komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

8. — 13.12.1983 Tarihli ve 180 Sayılı Bayındırlık 
ve iskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümle
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/507) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm; .Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş ıtarihi : İ 8.6.1984) 

9. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/508) 
(Sağlık ve Sosyal işler; Anayasa komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

10. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname (1/509) (Bayındır
lık, imar, Ulaştırma ve Turizm; Anayasa komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

11. — 13.12.1983 Tarihli ve 183 Sayılı Tarım Or
man ve Köy işleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevle-
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ri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Maddelerinin Kal
dırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (1/51 öı) (Tarım Or
man ve Köy İşleri; Anayasa komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

12. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat' ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/511) (Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

13. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli 185 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
(1/512) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

14. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiş-
tirilmssi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/513) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

15. — Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 187 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname (1/514) (Millî Eğitim ve Anayasa komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

16. — Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/515) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 18.6.1984) 

17. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/516) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

18. — 18 Kasım 1960 Tarihli ve 132 Sayılı Türk 
Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna-
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me (1/517) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

19. — Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/518) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

20. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/519) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 18.6.1984) 

21. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdür
lüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/520) (Tarım Orman ve Köy 
İşleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.6.1984) 

22. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/521) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.6.1984) 

23. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/522) (Tarım ve Onman ve Köy 
İşleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.1984) 

24. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/523) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş, tarihi : 18.6.1984) 

25. — iBasın - Yayın ve Enformasyon Genel Mü
dürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/524) (Dışişleri; Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

26. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/525) (Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi ; 18.6.1984) 

27. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/526) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 
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28. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Mü
dürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/527) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

29. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/528) (Tarım, Orman ve Köy işleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

30. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/529) <Tanm, Orman ve Köy işleri Komisyonuna^ 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

31. — 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna îki Ek ve Üç Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
i(l/S,30) (Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.1984) 

32. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 
Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/531) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

33. — 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
(1/532) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.6.1984) 

Teklifler 

1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara ve 5 Ar
kadaşının, 5434 Sayılı T3 C. Emekli Sandığı Kanu
numun- 66 ncı Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/119) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 
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2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Merkez İlçesine Bağlı Argıncık Kasabasının 
Merkez İlçeden Ayrılarak Argıncık Adıyla Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/120) (İçişleri; 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1«.6.1984) 

3. — İstanbul Milletvekilleri Feridun Şakir öğünç 
ve Kemal Özer'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 29.6.1978 Tarih ve 2167 Sayılı Kanunla De
ğişik 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/121) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.6.1984) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1587 Sa
yılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine İlişkin Yasa önerisi (2/122) (içişleri Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

5. — İstanbul Milletvekilleri Feridun §akir öğünç 
ve Kemal özer'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Teklifi (2/123) (Sağkk ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1984) 

Tezkere 

1. — Beşinci Beş Yıllık (1985 - 1989) Kalkınma 
Planının Sunulduğuna Dair (Başbakanlık Tezkeresi 
(3/463) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19.6.1984) 

Rapor 

1. — 22,11.1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Ka
nununun 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/483) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 19.6.1984) (GÜNDEME) 

•+•• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri SAĞLAR (tçel), Saffet SAKARYA (Çankın) 

'BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Türkiye Bü
yük -Millet Meclisinin 80 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul Belediyesi ve diğer belediyeler konusunda gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel 2 arka
daşıma gündem dışı söz vereceğim. 

İstanbul Belediyesi ve diğer belediyeler konusun
da İstanbul Milletvekili Sayın Sabit Batumlu; buyu
run efendim. 

Sayın Batumlu, konuşma süreniz 5 dakikadır. Bu 
süreyi aşmamanızı ve konu dışına hiç çıkmamanızı 
rica ediyorum^ 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bugün huzurlarınızda İstanbul 
Belediyesi ve diğer tüm belediyelerle ilgili önemli 
noktalara değineceğim. 

Konuşmama Başbakan Sayın Özal'ın 13 Temmuz 
1983 günü istanbul Bayram Gazetesine vermiş oldu
ğu bir demeç ile başlayacağım. Sayın özal demecin
de şunları kaydediyordu: 

«Hastalanan demokrasimizin tecrübeli doktorların 
himayelerinde normale döndüğünü görüyoruz.» İkin
ci paragraf : 

«Demokrasimizi hastaneden taburcu etmeye hazır
landığımız bugünlerde hastaya refakat edeceklerin; 
yani siyasî partilerin çok dikkatle ifa etmeleri ge
reken görevleri ve büyük mesuliyetleri vardır. De
mokrasimiz tekrar hastanelik olmasın diye her türlü 
tedbir en ince teferruatına kadar düşünülmüş ve alın
mıştır.» diyorlardı. Bu, partilerin henüz kurulduğu 
günlerde, 13 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul Bay
ram Gazetesindeki demeçleridir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın özal 13 Temmuz 1983 
ortalarında henüz partilerin kuruluş safhasında bu 
demeci vermişlerdir. 6 Kasımda yapılan genel seçim
lerde iktidar olarak parlamentoya gelmiş olan Ana
vatan Partisi, altı aylık yönetim ve uygulamaları ile 

demokrasiyi, bilhassa ekonomiyi tekrar hastanelik 
etmiş, bugün artık tedavisi yapılabilecek imkânlar
dan yoksun hale getirmiştir; hastanelerin ve doktor
ların da buna herhangi bir çare bulacağını görme
mekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, Şimdi sizlere 25 Mart 1984 
tarihli mahallî seçimler sonunda belediyelerimizin 
yüklenmiş olduğu görevlerle alakalı fikirlerimi söyle
yeceğim. 

Türkiye'de tüm belediye başkanları evvela ken
di maaşları ile alakalı artırmaları gündeme getir
miş bulunmaktadırlar. Bu durum toplumumuzu ve 
yanlarında çalışan az gelirli memurlarımızı fazlasıy
la tedirgin etmektedir. Bu nedenledir ki, İçişleri Ba
kanımız tarafından belediye başkanlarının maaşları
na taban ve tavan limitleri getirilmesinde ve bunla
rın bir raptı zapta alınmasında büyük yarar vardır. 

Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük bele
diyelerimize, yine yasanın gereği olarak Devletçe bir 
genel sekreter tayin edilecektir. Bu genel sekreterlerin 
belediyelerde ifa edeceği hizmetler çok önem taşı
maktadır. 

İstanbul Belediyesi tarafından 1959'larda proje 
çalışması başlatılan ve 1983 yılında ihalesi yapılmış 
olan Tepebaşı Otelinin inşaatı devam etmekteyken, 
bugünkü sayın Belediye Başkanının Belediye Encü
meni ile birlikte almış olduğu bir karar sonucu bu 
otelin inşaatı durdurulmuş bulunmaktadır. Buraya 
üç katlı bir garaj ve üstüne de yeşil saha yapılacak
tı. 800 yataklı olarak ihaleye çıkartılmış olan bu ote
lin iki sene içinde bitirileceği ve yine bir yabancı 
firmaya 15 sene müddetle kiralanacağı bilinen bir 
gerçekti; fakat İstanbul Belediye Başkanı almış ol
duğu bir karar ile bu otelin inşaatını durdurmuş bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, iki dakikanız var. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Şimdi anlaşı

lıyor ki, İstanbul gibi Türkiyemizin incisi olan bir 
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şehre, Tepebaşı gibi bir yerde yapılan otel reva gö
rülmemektedir. İlgililerin ve Sayın Hükümet Başka
nının bu işe kesinlikle eğilmesini bekliyorum. 

Diğer taraftan büyük belediyelerde yoğun birta
kım çalışmalara başlanmış olup; bazı yerde anıt kal
dırılması, bazı yerde meydan isimlerinin değiştirilme-* 
sı gibi, "eski alışkanlıklar tekrar meydana getirilmiş 
bulunmaktadır. 

25 Mart seçimlerinde, millete hizmet vaadiyle 
ortaya çıkmış olan sayın belediye başkanlarının bu
gün evvela hizmet yapmaları önemlidir. Vatandaşın 
bugün içinde bulunduğu bu son derece yoğun malî 
sıkıntılar karşısında, onlar daha hâlâ meydan ve 
anıtlarla meşgul olmaktadırlar. 

Türkiye'nin birçok yörelerinde (sanıyorum gitti
ğiniz zaman duymaktasınız) ekonomik konularda in
tiharlar olmaktadır. Bunun nedenlerini hep birlikte 
araştırmamız, yüce parlamento üyeleri olarak hep 
birlikte bu konulara yer vermemiz gerekmektedir. 

Diğer taraftan Ankaralıların yaz tatilinde uzak 
yerlere gidememe neticesi yıllardır hafita sonlarını 
veya akşamlarını rahat ve huzur içinde geçirmekte 
oldukları bir Gençlik Parkı vardır. Burasının da 
Çankaya İlçesi sınırları içerisinde bulunduğu kanaa
tindeyim; hepiniz de bunu 'böyle bilmektesiniz, ama, 
son günlerde bu park Altındağ İlçesi ile Çankaya İl
çesi arasında paylaşılamaması dolayısıyla huzursuz
luk nedeni olmuştur. Çankaya İlçesi, Ankara'nın en 
büyük ve en güzide ilçesi olarak elbette ki Gençlik 
Parkına sahip olacaktır. 

Diğer taraftan Altındağ İlçesinden de vatandaşla
rımız oraya gelmektedir. Altındağ Belediye Başkanı 
burayı sınırları içine almakla acaba ne yapmayı dü
şünmektedir? Bunun cevabını da Sayın İçişleri Ba
kanımızdan bu kürsüden açıklamasını bekliyorum. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Ankara millet
vekilleri ne diyecekler acaba?., 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Ankara mil
letvekilleri de konuşsunlar. 

Yine belediyelerde yoğun birtakım iş paylaşması 
başlamıştır. Bunlara ilgililerin kesinlikle mani olma
sını ve belediyelerin almış oldukları görevleri ifa et
melerini bekliyorum. 

BALKAN — Sayın Batumlu, 'lütfen toparlayınız 
efendim. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

Belediye başkanları kendi yörelerine hizmette 
bulunmak için işbaşına getirilirler. Bu nedenledir ki, 
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ı hiçbir zaman kendi yandaşlarına veya yakınlarına 
oradan herhangi bir pay dağıtacak durumda değil
lerdir. O itibarla, vatandaşlarımızın beklemekte ol-

j duğu bu hizmetleri belediyelerin layıkıyla yapabil
meleri için Yüce Meclisin de konulara sahip çıkma
sını içtenlikle bekliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. Sağ olun. (Alkış
lar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 
2. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-

türk'ün, hayat pahalılığı ve belediyelerin narh uygu
lama görüşleri konusunda gündem dışı konuşması 

I BAŞKAN — Ha vat pahalılığı ve beledivelerin 
narh uygulama görüşleri konusunda İstanbul Mil
letvekili Sayın Hastürk; buyurunuz efendim. 

I Süreniz 5 dakikadır Sayın Hastürk. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, parlamentonun saygıdeğer üyele
ri; Sayın Turgut özal Başbakan; 

Halkımızın düştüğü geçim sıkıntısını görebilme
niz için pazara çağırmıştım, gelmediniz. Şimdi de 
Toptancı Haline gidiyorum. Sisteminizin yanlışlığını 

I ve çarpıklığını görebilmeniz için sizi veya görevlen
direceğiniz bir sayın bakanı 20 Haziran Çarşamba 
sabanı saat 07.00'de Ankara Toptancı Halinde bek
liyorum. Sonuna kadar yarattığınız pahalılığın peşini 
bırakmayacağımı bilgilerinize saygılarımla arz ede
rim. 

Sözlerime niye böyle başladım? 
I Pazar ekonomisine hâkim olamayan bir iktidar 

ülke ekonomisini düzenleyemez. Üreteni, satanı ve 
tüketeni açlığa ve çaresizliğe iten bir uygulama eko
nomi ilminin ıtüm kuralılarına aykırıdır. 

Liberal ekonominin teorisyenleri bugün Türki
ye'de yeniden hayata dönseler düşüncelerinin bu ka
dar çarpık uygulanışını gördükten sonra'hayata dön-

I meyi reddeder, yeniden mezara dönmek isterlerdi. 
Enflasyon oranının dahi «olsa olsa» metoduyla tes
pit edileceğini dünkü gazete haberlerinden öğrendik. 

j Herhalde ekonomi uygulaması da «olsa olsa» meto-
I duyla bugünkü akıllara durgunluk veren görünü-
I müne ulaştı. 
I Hayat pahalılığı ve ekonomideki becerisizlik yü-
I ce parlamentomuzun üzerinde hasasiyetle durması 

gereken bir hal almıştır. Bir ülkenin yönetimindeki 
I başarı ve başarısızlık, en iyi basında sergilenir. 

Sayın milletvekilleri, basınımızda son günlerde 
I yer alan ve pahaMıfcla mücadelede «Bremen Mı-
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zik'acıları» görünümündeki yetkililerin etkisiz görüş
lerini ve genel bilgilerini sizlere hatırlatmayı yararlı 
görüyorum, 

17.6.1984 tarihli bir haber, «özal: Zikzak çizme
yeceğiz, politikamız doğrudur.» Bu doğru neye göre 
doğrudur; pazar fiyatlarına göre mi, yoksa Sayın 
özal'ın alım gücüne göre mi? Kimse yalnızca kendi 
bildiğinin ve uyguladığının doğruluğunu savunamaz. 
Yokluk ile alamamak karşılaştırılırsa, kuyruklar ile 
fiya't kazıkları karşılaştırılırsa, vatandaşın hangisini 
tercih edeceğini önceden söylemek mümkün değil
dir. 

Yine bir gazete haberi; «Hüsnü Doğan da özal 
gibi konuştu: «Politikamızdan vazgeçmeyeceğiz. Ba
zı ufak tefek dalgalanmalar karşısında bizim genel po
litikamızdan vazgeçmemiz mümkün değildir» başlıklı 
bir başka haber. Acalba Sayın Bakan fiyatlardaki 
büyük farklılıkları, 'halkımızın çaresizliğini küçük 
dalgalanmalar olarak nasıl görüyorlar? Bu sihirli göz
lüğü nereden aldılar? 

10 Haziran tarihli bir başka haber; «Bu pahalı
lığa yerel seçim sebep oldu» Eh, nihayet pahalılık 
için de böylece gerekli bir sonuç bulunmuş oluyor. 

17 Haziran tarihli gazetlerde ise; «Tohum sah
tekârlığı, sahte tohum kullanımı tarlalarda ve seralar
da üretimi düşürüyor.» 

13 Haziran 1984; «Zor günler geliyor. 1984 zor 
yıl olacaktır.» 

18 Haziran 1984; «Hükümet paranın suyunu çe
kiyor. 'Kalkınmada lokomotif özel sektör olarak yer 
alacak.» 

ıBAŞKAN - - Sayın Hastürk, bir dakikanız var, 
toparlayın lütfen. 

'YİLMAZ İHİSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Ve son bölümde yer alan haberler narhlarla ilgili, 
10 Haziran 1984; «Tansalar zarar değil kâr ediyor.» 

17 Haziran 1984, «Özel sektöre hal kurma izni 
veriliyor. Hükümet narh koyabilecek.» 

9 Haziran 1984; «Özal-: Taban fiya't geçiş dönem
lerinde olağandır.» 

«Sanayi ve Ticaret Bakanı Aral': Narh anaprensi-
bîmize aykırıdır. Narh yok, kâr payı var.» 

14 Haziran 1984; «Tüketiciyi koruma yasa tas
lağı yeniden düzenlendi.» «Hükümet narh koyabile
cek.» «özal Narh için1: Belediye yapar, belediyenin 
yetkisi var» dedi ve 18 Haziran 1984; «Çankaya Be
lediye Başkanımın; Narh gereklidir» beyanı. 

İşte bu beyanlara ıbugünkü bir yayın organında; 
«9 ayda kurtulamayan ekonomi iflah olmaz» Fried-
man'ın kitap dolusu öğüdü.... 

Eğer pazarı, ekonomiyi bu kadar kısa bir zaman
da 'basında çıkan bilgilerle eleştirir isek sayın üyeler; 
görünüm budur, işte bütün bunlardan sonra, her ma
halleye bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesi* açılma
sı gerektiğini söylemek mecburiyeti doğuyor. Bu ka
dar kendisiyle âdeta alay edilen halk, ne yapacaktır? 
Zil takıp oynayamayacağına göre ruh sağlığını koru
mak için çareler arayacaktır. 

Görüldüğü ıgibi, 24 Ocak kararlarına bağlı bu uy
gulama ile pahalılık ateşini söndürmek, vatandaşı 
kurtarmak için, itfaiye ekibinin şefi Sayın özal su 
yerine benzin kullanmaktadır. (HP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, lütfen bağlayınız 
efendim. 

İYIUMAZ İHSAN HASTÜRJK (Devamla) — 
Sayın Başbakan ve ekibi, ülkedeki pahalılık ve tabiî 
sonuçlarını kendilerinin sahip oldukları ortam içinde 
değerlendirdikleri sürece büyük yanılgıya düşecekler
dir. Ülkemizde pahalılık olup olmadığı ve pahalılığı 
Devlet içinde, Devlet yapısında olan aracıların ne 
denli körükledikleri elbette ki (Marmaris'in kızgın gü
neşinde anlaşılamaz. 

Elindeki boş fileler ile... 

BAŞKAN — Sayın Hasıtürk, lütfen bitiriniz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım, bitiriyorum. Zaten, 
pahalılık sayın üyeleri de rahatsız etmeye başladı; o 
zaman hep birlikte çaresini bulalım. 

Elindeki boş fileler ile çaresizlik duvarına çarpan 
halkımıza.. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Sayın üyeler, halkımızın da sizi böyle alkışlama
sını temenni ederim. Ancak, alkış yerine kazandığınız 
ödülün ne olduğunu bizlerle Iberaber pazara gelir gö
rürsünüz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Nasıl bir doktor hastasını görmeden.. 
(BAŞKAN — Cümlenizi bağlayın sayan hatip.. 

YIUMAZ AHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
(Bağlıyorum Sayın Başkanım. (ANAP sıralarından, 
«iSüresi doldu» sesleri, gürültüler). 

Sayın Başkanım, arkadaşlarım mı konuşacak, 
ben mi efendim?.. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 9 dakika 
oldu. (Gürültüler). 
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YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
3yle mi? Zaten tahammülünüz yok bu tür konula-
ın gelmesine. 

[BAŞKAN •— Sayın Hastürk, lütfen bağlayın. 
YILMAZ İÎHSAN HASTÜRK .(Devamla) — 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanım üretim ve 
iüfcetim merkezlerini denetimde tutmaları halinde bu 
amansız canavarın, pahalılık canavarının gerileyece-
ine inanıyorum. 

Pahalılıkla mücadelenin Hükümetin ve parlamen-
onun en Önemli görevi olduiğu inancı ile tüm ilıgili-
3ri daha duyarlı bir seferberliğe çağırıyor, yüce he

yetinize saygılar sunuyorum. (HP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Hastürk, 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabip

leri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Üç Madde EklenfHeVi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname İte 23.11953 Tarihli 
ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmem ve Bu Kanuna Üç 
Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 Tarihli ve 65 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümleri İle 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkmda 3013 numa
ralı Kanunun, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğin
ce bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/461) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge
çiyoruz. 

Gündemin sunuşlar kısmında, 3013 ve 3015 numa
ralı kanunların, Anayasanın 89 uncu maddesi gere
ğince, bir daha görüşmek üzere geri gönderildiğine 
dair Cumhurlbaşkanlığı tezkereleri vardır. Okutup 
ayrı ayrı İbiklerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1%Î: 7 Haziran 1984 tarih ve 113-04740 sayılı ya

zınız. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türki

ye Büyük Millet Meclisince 5.6.1984 tarihinde kabul 
edüdiği bildirilen «23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı 
Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 
23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Bir
liği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Oç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 

Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkmda Ka
nun» incelendi. 

Anayasanın 135 inci maddesinde, «Kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları* ile ilgili yeni 
düzenlemeye gidilmiş^ ve kabul edilen ilkeler doğrul
tusunda kanunlarda bir an önce değişiklik yapmak 
amacıyla 28 Aralık 1982 tarih ve 2767 sayılı Yetki 
Kanunu çıkarılmış, daha sonra dokuz ayrı kanunda 
düzenleme yapılarak, buna ilişkin kanun hükmünde 
kararnameler Resmî Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe girmiştir. 

Anayasanın 135 inci maddesinin 7 nci fıkrasın
da; «Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ül
kenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun 
huzurunun korunması ve Devletin Anayasada be
lirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin 
önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde mahallin en büyük mülkî ©mirî bu organları 
geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.» hükmü yer 
almaktadır. 

Görüldüğü gibi Anayasada açıklanan hallerde 
valiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları ve üst kuruluşlarının sorumlu organlarını bir ay
rıma tabi tutulmadan geçici olarak görevden alabi
leceklerdir. 

6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 11 
inci maddesinde, meslek kuruluşunun sorumlu or
ganları tabip odaları başkanlığı, idare heyeti ve hay
siyet divanı; aynı kanunun 2 nci maddesinde üst 
kuruluşların sorumlu organları ise Tabipler Birliği 
Başkanlığı, Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Diva
nı ve Büyük İKongre olarak belirlenmiştir. 

65 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci 
maddesi ile 6Ö23 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanu
nuna ilave edilen Ek ikinci maddede valilerin ge
rektiğinde geçici olarak görevden uzaklaştıracağı 
Birliğin seçimle gelen merkezdeki organları ile odala
rın başkan ve yönetim kurulları olarak belirlenmiş
tir. Bu düzenlemede merkez organları bakımından 
bir kısıtlamaya gMilmemekle (beraber, odalar bakı
mından yalnızca başkan ve yönetim kurullarının gö
revden uzaklaştırılacağı hükme bağlanmıştır. 

3013 sayılı Kanunda ek ikinci maddenin 6 nci fık
rası «En büyük mülkiye amiri, Birliğin seçimle ge
len başkan ve merkez konseyi ile odaların başkan ve 
idare heyetlerini geçici olarak görevden uzaklaştıra-
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ıbilir» şeklinde düzenlenerek kabul edilmiştir. Bu fık
ra bu şekli ile yasalaştığı takdirde, Türk Devletinin 
varlık ve bağımsızlığına, ülkenin ve milletin bölün
mez bütünlüğüne, toplumun huzuruna, Devletin Ana
yasada ıbelirtilen niteliklerini töhdit edici nitelikte 
faaliyet göstermesine ve bu tür suç işlenmesine rağ
men vali Yüksek Haysiyet Divanı ile Haysiyet Di
vanlarını görevden alamayacaktır. Oysa yürürlüğe 
giren: 

il, 11316 sayılı Avukatlık Kanununa ilişkin 3003 
sayılı Kanunla düzenlenen 77 nci maddede «seçilmiş 
baro organları geçici olarak görevden uzaklaştırabi-
lirler.» 

2- 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin 
terasına, Veteriner Hekimliği Birliği ile Odalarının 
Teşekkül Tarzına ve Göstereceği işlere Dair Kanuna 
ilişkin 2993 sayılı Kanunla düzenlenen Ek Birinci 
maddede «Valiler, seçilmiş birlik organlarını geçici 
olarak görevden uzaklaştırabilirler.» 

3. 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun 2979 sayılı Kanunla değişik 18 
inci maddesinde, «Bn büyük mülkiye amiri, Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin seçimle gelen 
uzuvlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.» 

Hükümleri Yüce Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Hal böyle olunca valiler, kamu kurumu niteliğin

de meslek kuruluşlarının seçimle oluşan (Haysiyet di
vanlarını) gerektiğinde görevden uzaklaştırdıkları 
halde, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu yö
nünden bu yetikiye sahip olamayacaktır. 

6023 sayılı Kanunun Bk İkinci Maddesinde yapı
lan diğer değişiklikler, son derece yerinde ve mahsûs 
doğabilecek boşlukları giderici mahiyettedir. Ancak, 
65 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin düzenlen
mesinde yapılan hata, netice olarak son metne yansı
mış ve dolayısıyla ortaya farklı bir madde çıkmıştır. 

Yukarıda 'belirtilen konular doğrultusunda 3013 
sayılı Kanunun, Anayasanın 89 uncu maddesi gere
ğince bir defa daha görüşülmesinde yasal zaruret gö
rüldüğünden geri gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İsmet Yoğurtçunun Özel Affına Dair 3015 

numaralı Kanunun, Anayasanın 89 uncu maddesi 
gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3J462) 

19 . 6 1984 0 : 1 

ıBAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye IBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7 Haziran 1984 tarih ve 1141-03660 sayılı 
yazınız. 

ilgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisince 5,6.1984 tarihinde ka
bul edildiği bildirilen «ismet Yoğurtçu'nun Özel Af
fına Dair Kanun» incelendi. 

İsmet Yoğurtçu üsteğmen rütbesinde iken işlemiş 
olduğu emre itaatsızlıkta ısrar suçundan dolayı hak
kında dava açılması üzerine 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 65/a maddesi gere
ğince açığa alınmış ve bir süre açıkta kalmıştır. 

Hakkında 2 nci Ordu Komutanlığı Askerî Mah
kemesinde açılan davanın mahkûmiyetle sonuçlanması 
ve kararın kesinleşmesinden sonra da aynı Kanunun 
36 nci maddesinin amir hükmü gereğince açıkta kal
dığı 16 günlük süre kıdeminden düşülerek nasıp dü
zeltmesi işlemi yapılmış, bunun sonucu terfisine esas 
alınan hizmetlerin 30 Ağustos 1972 tarihinde yüzbaşı
lığa yükselmesine yetmemesi sebebiyle terfisi geri 
alınmıştır. 

İlgili bu işlemin iptali için Askerî Yüksek idare 
Mahkemesinde Dava açmış, ancak aşağıya aynen alı
nan kararı ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Bi
rinci Dairesi Esas No. : 1973/732, Karar No. :'1974/914 
ve 9 Temmuz 1974 tarihli kararı ile davayı oybirli
ğiyle reddetmiştir. 

«...Nasıp düzeltme işleminin ıgeç yapılmış olması 
davacı için bir hak doğurmayacağı gibi, ayni fiilden 
cezalandırılmış olması da, idarî işlem tesis edilmesi
ne bir mani teşkil etmez. Zira İdarî Kanunlar Per
sonelin -hizmet şekil ve istihdam statüsünü tespit ve 
tayin eder. 

Zamana ve duyulan ihtiyaca göre, statü kanunla
rının değiştirilmesi ve hizmetin en iyi şekilde seçkin 
personelle yürütülmesi de herhangi bir kanunsuzluk 
ve güvensizlik de olamaz, işlem; 1972 yılı 30 Ağus
tosunda, davacının terfi etmesinden sonra dört ay gi
bi bir zaman içerisinde tesis edilmiş olmakla, üze
rinden terfi ve kıdem yıllarının geçtiği iddiası da tu
tarlı olamaz. 

Aksi görüş, yani nasıp düzeltme .işlemini gerekti
ren durumun meydana çıkması üzerine, düzeltme iş
leminin yapılmamasından dolayı, davacıya hiç bir hak 
tanınması, kanuna karşı hile yolunu açar ki, bu gö
rüşte tasvip edilemez. 

Davalı idare ajanları, vazifelerini zamanında yap
mamış veya yapmak basiretini gösterememiş ise, da-
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vacınm da ceza davasının sonucu olan idare işlem- I 
erden kurtulmasını tanımak, temeli disiplin ve ka-
ıunlara, nizamlara itaat olan Ordu'nun varlığı ile 
»ağdaşamaz. I 

îzah olunan nedenlerle, 926 sayılı Kanun ve bu 
Kanuna istinaden çıkarılan «Subay Sicil Yönetmeliği» I 
hükümlerine göre rütbe, terfi şartlarını ihraz etme- I 
yen davacı hakkında, davalı idarece yapılan işlemde I 
:anuna aykırılık bulunmadığından, davanın reddi- I 

ne...» I 
Görülüyor ki, İsmet Yoğurtçu'nun Özel Afına I 

ilişkin Kanunun gerekçe bölümünde ileri sürülen 
hususun aksine, işlem Askerî Yüksek idare Mahke- I 
meşinde dava konusu yapılmış ve yukarıya alının I 
hüküm fıkrası ile dava reddedilmiştir. I 

Bu karar dışında Askerî Yüksek tdare Mahkeme- I 
si Esas No. :. 1976/1, Karar No. : 1977/H ve 24.1.1977 
;arihli İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararında, 
«...Subay ve astsubaylar hakkında 926 sayılı Türk I 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre yapılan | 
nasıp düzeltme işlemleri, herhangi bir ceza mahkÛ- I 
miyeti veya mahkûmiyetin neticesi olmayıp, subay 
ve astsubayların terfilerinde muteber hizmet süre- I 
lerini saptayan, idarî bir işlem olmakla, af kanunun
da ilgililerin yararlanacağı yolunda açık bir hüküm | 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLtS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER I 
1. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğ-

lu ve 49 arkadaşının, Hükümetin izlediği dış politika \ 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/1) I 

İBAŞKA>J — Değerli milletvekilleri gündemin; 
«Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılması- I 
na Dair öngörüşmeler» kısmına .geçiyoruz. I 

Bu kısımda yer alan, (8/1) esas numaralı, Sivas I 
Milletvekilli Mustafa Kemal Palaoğlu ve 49 arkada
şının, Hükümetin izlediği dış politika konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açıktasına ilişkin 
önergesi üzerindeki öngörüşmelere başlıyoruz . I 

Hükümet?.. Burada. | 
önergeyi tekrar okutuyorum': I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
HalkçıParti T.BM.M. Grubu olarak bizi, dış 

politika konularında bir Genel Görüşme ihtiyacına 
sevfceden ««(hepleri ve başlıca hareket noktalarımızı 
şöyle ifade etmek istiyoruz : | 

I (bulunmadıkça af kanunu kapsamına girmemekte
dir...» şeklinde açıklanan görüşü, ilgili hakkında ya
pılan işlemin doğruluğunu bir defa daha ortaya koy-

I muştur. 
I Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden do-
I layı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve 
I özel af ilânı yetkisinin Türkiye Büyük Millet Mecli-
I sine ait olduğu Anayasanın 87 nci maddesinde açık-
I ça belirtilmiştir. Ancak ortada kanunlara uygun 
I olarak alınan nasıp düzeltme işleminin geri alınması 
I ve hükümsüz sayılması gibi; Ordu kademeleri içinde 
I emsallerinden farklı sonuç yaratacak, genellik ve 
I eşitlik ilkelerini zedeliyecek, binlerce subay ve astsu-
I bayın hu haktan kendilerinin de yararlanmaları için 
I yüce Meclise 'başvurularına yol açacak 'bir işlem var

dır. 
I Yargıtaya intikal etmiş ve doğruluğu kanıtlan-
I mış olan ve af kanunlarında kapsam dışı bırakılan 
I hu kanunun bir defa görüşülmesinde yasal zaruret 
I görüldüğünden, Anayasanın 89 uncu maddesi gere-
I ğince 3015 sayılı Kanun iade edilmiştir. 

Arz ederim. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

S SORUŞTURMASI VE MECLtS ARAŞTIRMASI 

j 1. (Sayın Turgut özal Hükümetinin Programında 
(Hatırlanacağı gibi) dış politika konularına, son de-

I rece genel sözlerle ve sadece «temas» edilmişti; «Gü-
I venliğimizin en müessir sekilide korunması, ülkelerle 

ve komşularımızla işbirliğinin gelşlirilmesi, barışın 
I feorunmaJsı» gibi. Bu sözler, aksi esasın düşünüleme

yecek kadar güzel ve genel sözlerdi; ama bir dış po-
I litika programı düştürmüyordu. O haliyle program, 
I güneş yarın da doğacak kabilinden «bedahetler» de-
I Sil, yeni ve dinamik ilkeler sunan, temel kavramları, 
I sorunları ve davları, özgün yaklaşımlarla ve yeniden 

yorumlayan, örtülü değil, açık ve demokratik, yapay 
I toplumsal mutabakatlara değil, geniş ve gerçek mu

tabakatlara dayanmak isteyen ve ancak o takdirde 
I ulusal olunabileceği. bilincini taşıyan bir dış politika 
I vadetmiyordü. 

j Geçen aylar içinde Hü'küimfâtin, olaylara ve sorun
lara yaklaşımı, üslubu, davranışları ve uygufamala-

I rı farklı olmadı. Olamazdı da : 
Dış politika vaktiyle, iç politikalardan ve toplum-

I sal yapılardan bağımsız, apayrı bir alan, âdeta top-
I lüm dışı bir olay sayılırdı. Şüphesiz bu anlayış çok 
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gerilerde kaldı. Bugünün dış politikası, 'bütünün bir 
parçasıdır, mdkanik bir uzantı olarak anlaşılmamak 
şartıyla bütiünün dışta devamıdır. Çağdaş dış politi
ka kavramı budur. 

Hükümetin diplomatik ilişkileri ve davranışları da 
bir bütünü yansıtmaktadır. 

İçte, para ve faiz politikaları sınırlarına çekilmiş, 
alış - veriş mantığına indirgenmiş bir düzen, bir pa
zar ekonomisi, seçenekisiz zehabı da verilerek, oluş
turulmak isteniyor. İdeolojisi, merkez - çevre ilişkile
ri içindedir. Bu ideolojik örgü içinde ve IMF man
tığına oturtulmuş, 'sosyal ve iktisadî düzeyde politi-
kasız bir iç dünya. 

Dışta, merkez - çevre ilişkileri ideolojisi içinde, 
tepkisiz, âdeta atış - veriş mantığına indirlgenımıiş bir 
diplomasi, bir ticaret diplomasisi, bir pazar diploma
sisi. 

.Bütün bunları tartışmak ve görüşlerimizi söyle
mek istiyoruz. 

Türkiye'nin, nesnel durumuna ve uluslararası iliş
kiler ağı içindeki konumuna, bir tarih bilinciyle bakan 
ve özgürlük gibi, barış gibi, bağımsızlık gibi, ulusal 
savunma gibi evrensel ve ulusal kavramları bu bi
linçle yorumlayan dış politikalar oluşturmanın gere
ğine ve bunun miüimkün olacağına inanıyoruz. 

Türkiye'nin İttifakları vardır ve ellbet olacaktır. 
İttifaklar içinde güçlü olmak ve onlara tam ba

ğımsızlık 'bilinciyle bakmak istiyoruz. 
Hareket noktamız ve dayanağımız, uluslararası 

ilişkilerde 'bütün güçler karşısında ve nereden ve han
gi sistemden gelirse gelsin bütün emperyalizmler 
karşısında, «liis'tiklâl-i Tâm» bilinci içinde olmaktan 
ibaret bulunan «MÜdafaa-1 Hukuk» id'eolojisidlir. 

2, Kapalı diplomasi, dış politikanın, halikın dışın
da, «giz» terle dolu 'bir alanda ve erMbı tarafından 
oynanan bir oyun sayıldığı dönemlerde kalimış oDmafc 
gerekir. 

Çağdaş dış politika, demokratik 'katılımlarla oluş
turulan, tartışılan ve denetlenen bir dış politikadır. 

'Bunu yapacak mercilerin başında Türkiye Büyük 
Millet 'Meclisi gelir. 

Oysa Sayın Özal Hükümeti, dünyada ve çevre
mizde, son derece önemli ve kaygı verici gelişlmielere 
ve tırmanmalara rağmen, dış politika konularını, her 
anlamda ve aşa'mada, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dışında tultlmafc'tadır. 

'Burada, genel olarak politika ile, özelde dış po
litika ile demokrasi ve özgür tartışma ortamı ara
sındaki belirleyici ilişkiye işaret etmek istiyoruz. 

Demokratik denetim ve özgür tartışma, sağlık 
ve ulusal dış politikaların, onsuz olmaz koşuluduı 
Milletinin ve Meclisinin omuzları üstünde yüksele 
dış politikalardır ki, güçlü ve başarılı olurlar. 

Tarihimizin en büyük bunalımını Birinci Türkiy 
Büyük Millet Meclisi, herşeyi ve daima tartışarak v 
denetleyerek aştı. 

Bunun içindir ki, müdafaa-i hukuk ideolojisinde 
tam bağımsızlıkla ulusal egemenlik içiçedir. 

Atatürkçü dış politikanın özü de işte budur. 
Unutulmasın ki, bizde dış politika konularını 

parlamentolarda ve her boyutta tartışılması geleneğ 
nin yüzyedi yıllık bir tarihi vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşısında k' 
palı diplomasi ve esrarlı alanlar düşünülemez. 

T. B. M. M., bir bütünün parçası olan dış polit 
kanın da, öz kaynağı ve gerçek sahibi olmalıdır. Ge 
leneği böyledir. 

Bu gerekçelerle ve T. C. Anayasasının 98 ine 
maddesi uyarınca genel görüşme açılmasını saygıla 
rımızla öneriyoruz. 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Feridun Şakir Öğünç 
İstanbul 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Hayrullah Olcay 
İzmir 

îdris Gürpınar 
Muğla 

Cüneyt Canver 
Adana 

Vecihi Ataklı 
Urfa 

Sururi Baykal 
Ankara 

Neriman Elgin 
Ankara 

Emin Fahrettin Özdilek 
Konya 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

S. Hüsamettin Konuksev 
Edirne 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 
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Bahriye Üçök 
Ordu 

Musa Ateş 
Tunceli 

Mahmut Akkılıç 
İzmir 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Abdullah Çakırefe 
{Manisa 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Cemal Özdemir 
Tokat 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Nuri Korkmaz 
Adana 
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Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Ahmet Kemal Aydar 
Ankara 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Arif Toprak 
Niğde 

Mucip Ataklı 
İstanbul 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Mehmet Nuri Uzel 
Eskişehir 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul • 

Yusuf Demir 
Uşak 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Lezgin Önal 
Hakkâri 

Mehmet Besim Göçer 
Çorum 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümü
ze göre Genel Görüşme açılıp açılmaması hususun
da Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki 
birinci imza sahibinin gösterdiği bir diğer imza sahi
bine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri; Hükümet ve gruplar için 20 şer 
dalfci'ka, önergedeki imza sa!hi(bi için 10 dakikadır. 
Şimdi bu sıraya göre söz veriyorum. 

Hükümet adına Sayın Bakan; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; önceki 
hafta Yüce Meclise Ortadoğudaki gelişmeler hakkın
da bilgi arz ettim, 

Nisan sonunda düzenlenen kapalı oturumdaki ma
ruzatım da, belirli bir konuya hasredilmişti. 

Genel Görüşme önergesi bu defa dış politikamızın 
nasıl bir anlayışla yürütülmekte olduğunu yüce he
yetinize arz etme fırsatını bana bahşetmektedir. Bu 
fırsattan yararlanarak Hükümetimizin dış politika uy
gulamalarının gerisindeki temel felsefeyi kısaca açık
lamaya çalışacağım. 

Her şeyden önce bir hususu belirtmek isterim. Tür
kiye'de hükümetler dış politikanın yürütülmesinde em
salsiz bir şansa sahiptir. Türk Ulusu, kendi içindeki 
tartışmalar ve görüş ayrılıkları ne olursa olsun, dışa
rıya Jcarşı daima bütünleşmeyi bilmiştir. Bu tutum, 
Türk insanının zengin tarihinden kaynaklanan olgun, 
dengeli ve yapıcı kişiliğinin tabiî bir sonucudur. Millî 
davalarda, Meclisiyle, Hükümetiyle ve kamuoyuyla 
Türkiye bir bütündür. Göreve gelen ter hükümet ve 
bugün işbaşında olan Cumhuriyet Hükümeti, arkasın
daki bu büyük manevî kuvvetin elbette ki bilincin
dedir. 

Altını çizerek belirteceğim ikinci önemli husus 
şudur : Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının te
mel ikeleri, doğrultusu ve hedefleri bellidir. Bu esas-
tar, Atatürk'ün önderliğindeki bir Millî Kurtuluş Mü
cadelesinde yoğrulan Milletimizin istekleri doğrultu
sunda tespit edilmiştir. Yüzlerce yıllık bir devlet ida
resi geleneğinin tecrübelerinden süzülmüş, sürekli sa
vaşlar ve çekilen acılardan alınan derslere dayandı
rılmıştır. Cumhuriyet kurulduğundan beri Türk Ulu
su tarihinin en uzun barış dönemini yaşamıştır. Yal
nız bu vakıa dahi dış politikamızın ilkelerinin sağlam
lığını ve geçerliliğini kanıtlamaya kâfidir. 

Kısaca ifadet etmek gerekirse, dış politikamız, Ata
türk'ün dehası ile Milletimizin özlemlerinin birleştiği 
çizgidedir. Bunun içindir ki, bugüne kadar Cumhuri: 

yet Türkiye'sinin dış politikası daima saygı görmüş, 
başarılı olmuş, tutarlı ve inandırıcı kalabilmiştir. 

Bütün bu arz ettiğim sebeplerle Türk dış politika
sının bir değişmezlik vasfı mevcuttur. Siyasî felsefe
leri farklı hükümetler işbaşına gelip gidebilirler; Tür
kiye'de dış politikanın anadöğrultusu ve temel ter
cihleri değişmez, değiştirilemez. 

Sayın milletvekilleri, dış politika uygulamaları el
bette ki eleştiriden masun değildir. Ancak bize yönel
tilecek eleştirilerde, yukarıda arz ettiğim çerçevenin 
daima hatırda tutulmasında yarar vardır. Aksi tak
dirde dış dünya, Türkiye'de Atatürk dış politikasının 
temel unsurları üzerinde tartışma açıldığı zehabına ka
pılabilir. Böyle yanlış ve hiçbir dayanağı bulunmayan 
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izlenimler uyandırmaktan kaçınmalıyız. Bu hepimiz 
için millî ve vicdanî bir görevdir. 

Türkiye, diğer devletler arasında tarihi, coğrafyası, 
kültürü, sosyal ve siyasal sistemiyle benzeri bulun
mayan bir mevkidedir. oÇn yönlü bir ülkeyiz. Tekrar 
ediyorum; çok yönlü bir ülkeyiz. Türkiye'yi bazan 
tek boyutlu bir ülke olarak değerlendirenler olabilir. 
O zaman Türkiye'nin, amacı çağdaş uygarlık düze
yine ulaşmak olan, Batının uygar değer yargılarını 
paylaşan, sosyal ve ekonomik kalkınmasını tamamla
mak için içte ve dışta daima barışı arayan, tarihine, 
geleneklerine ve kültürüne sahip çıkan, dolayısıyla İs
lam alemiyle de kopmaz bağları bulunan bir ülke 
olduğunu izah etmemiz gerekir. Doğu ve Batı ara
sında bir köprü olduğumuzu, çoğulcu demokratik, 
insancıl ve özgür yepyeni bir sentez oluşturmaya ça
lıştığımızı anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki, İslam alemiy
le kuvvetlendirmeye çalıştırdığımız ilişkilerimiz ve Ba 
ti topluluğu içinde yer alışımız, birbirini tamamlayan 
unsurlardır. Toplumumuzu ne tslamî geçmişinden, ne 
de Batıya yönelişinden soyutlamak mümkün değildir. 
Sözünü ettiğim çok yönlülük, Türkiye'nin kuvvetidir: 
zaafı değil. Ne var ki, bu gerçek tek yönlü değer
lendirmelerde bazen gözden kaçırılabilmektedir. Eski 
Dışişleri Bakanı Kissinger, Metternich'ten söz eder* 
ken şöyle diyor : «Dış siyaset bir ölçü meselesidir. Ba
şarısı, münferit hareketlerin parlaklığına değil, alınan 
tedbirlerin birbiriyle irtibatına bağlıdır.» 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüzde dış 
politika uygulamaları özellikle demokratik açık top
lumlarda yepyeni bir hüviyet kazanmıştır. 19 uncu 
Yüzyılın kapalı kapılar ardında yürütülen gizli diplo
masisi bugünün şartlarında uygulanamaz. Hiçbir de
mokratik hükümet yabancı devletlerle temaslarında, 
kamuoyu önündeki beyanlarıyla çizdiği çerçevenin dı
şına çıkamaz. Gizli, kapaklı mutabakatların arandığı. 
anlaşmaların yapıldığı devirler gerilerde kalmıştır. 

Uluslararası temasların çok sıklaşması, ilişkilerin 
grift bir hal alması, kamuoylarına anında bilgi sun
mayı (gerektirmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında 
yaptığımız bütün temaslarda bu ihtiyacı daima dik
kate aldık. Türk basın - yayın organlarının da bu 
alandaki görevlerini büyülk bir sorumluluk duygusu 
ve ciddiyet içinde yerine getirdikleri kanısındayım. 
Dolayısıyla dış politikaya ilişkin bilgi akımında üze
rimize düşenin gereği gibi yerine getirildiği inancın
dayız. 

Bununla beraber, arzu buyurulduğu takdirde dış 
ziyaret ve temaslar hakkında açık beyanlarımızdan 
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özlü farklılıklar taşımayacak da olsa ayrıntılı bilgi
leri gündem dışı konusmlarla sık sık Yüce Meclise 
arz etmeyi zevkli ve şerefli bir görev addederim. 
(Alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bilebildiğim kadarıyla 
geçmişteki parlamenter tatbikat, olağanüstü olayların 
zuhurunda ve ağır bunalım dönemlerinde, Büyük 
Millet Meclisine özel bilgi arz edilmesi şeklindeydi. 
Bu uygulama Hükümetimiz açısından 'bugün için de 
elbette ki geçerlidir. Ancak, dış politikamızın değiş
mez addettiğim, değişmemesini temenni ettiğim bir » 
önemli vasfı da serinkanlılık, hâdiseleri telaşa, heye
cana kapılmadan değerlendirmek ve daima teenni 
içinde hareket etmektir. Hükümetimizin davranışı 
da bu çizgidedir. Bugüne kadar olayların cereyan tar
zı çok şükür bizi haksız çıkarmadı. Dolayısıyla dün-
vanın sonunun gelnıekte olduğu intibaını yaratan 
beyanlarda- mübalağa payının yüksek olduğu kanı
sındayım. İçinde bulunduğumuz şartların ciddiyetini, 
tabidir ki, küçümsemiyoruz; sadece gereksiz abart
malara şimdilik lüzum olmadığı inancındayım. Na-
polyon der ki, «Uluslararası hâdiseler dış politika
yı değil, dış politika uluslararası hâdiseleri yönlen
dirmelidir.» Biraz daha gerilere giderek, Milattan Ön
ce 2250 yılında yürürlükte olan Hammurabi Yasa
sından bir cümle okuyacağım; «Bir yargıç hüküm 
verir, sonra da geri almak zorunda kalırsa, hükme
dilen cezanın 12 mislini öder, yerinden olur, bir da
ha da dönemez.» 

Sayın milletvekilleri, sunduğum izahatı maddî va
kıalar ve birkaç örnekle daha müşahhas bir şekilde 
arz etmeme müsaade 'buyurunuz. Bakanlık görevine 
başladıktan sonra katıldığım ilk uluslararsı toplantı 
İslam Zirvesi oldu. Zirve çalışmaları bitmeden Fas'tan 
ayrılıp Stockholm'de NATO'lu meslektaşlarımla özel 
bir toplantıda buluşmam gerekti. Bu buluşmayı ta
kiben Avrupa Silahsızlanma Konferansı çerçevesinde 
Doğulu ve Tarafsız Ülkeler Dışişleri Bakanları ile 
de temaslarda bulundum. Yurda dönmeden önce ay
rıca Brüksel'e uğrayıp, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu Komisyon Başkanı ve Yardımcısı ile görüşmeler 
yaptım. Ortak Pazar yetkilileri ile temas arzusunun 
bizden geldiğini bilhassa vurgulamak isterim. Öyle 
sanıyorum ki, takriben 1,5 haftaya sığdırılan bu ilk 
dış temas programı kendi başına uzun açıklamalara 
ihtiyaç bırakmayacak kadar anlamlıdır. 

Burada bir noktayı özellikle belirtmek isterim. Gü
nümüzün şartlarında devletler arasındaki temasların 
özünü iktisadî ilişkiler oluşturmaktadır. Geçmişte 
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Türkler sadece devlet idaresi ve askerlikten anlayan 
bir ulus olarak bilinmiştir. Neticede büyük bir im
paratorluğun dağıldığını görüyoruz. 

Hükümetimiz döneminde devlet idaresi ve asker
liğin yanında Türklerin iktisadî ilişkilerde de faal ve 
başarılı olduğunu herkese kanıtlamaktan bahtiyarlık 
duyacağız. 

Dış temaslarda (güncel millî çıkarlarımızı koru
mak ve savunmak yegâne düşüncemizdir. Ancak 
feunu yaparken, siyasî ve ekonomik mülahazalara 
bir denge içinde gereken ağırlığı vermekteyiz. 

Dış politikamızın temel tercihleri, doğrultusu, 
hedefleri yukarıda arz ettiğim gibi bellidir. Bizim 
yaptığımız bu çerçevede Türkiye'nin sağlayabileceği 
faydayı azamiye çıkarmaya çalışmaktan ibarettir. 

Batı, ülkeleriyle sürdürdüğümüz temaslar olum
lu meyvelerini vermeye başlamıştır. Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisinde ve Kuzey Aalantik Asamblesin
de parlamenterlerimiz yerlerini almışlardır. 

Federal Almanya Dışişleri Bakanının geçen Mart 
ayındaki ziyaretini müteakip önümüzdeki günlerde 
Federal Almanya ve arkasından İtalya'ya yapaca
ğım resmî geziler, Batı ile beklenen diplomatik tra
fiği başlatmış olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza Suudi Arabistan'ı zi
yaretlerinde ve İslam Zirvesi sırasında gösterilen bü
yük itibar ve özel ilgi çok anlamlıdır. 

Sayın Başbakanımızın İran, Pakistan, Libya ve 
Irak'a yaptıkları ziyaretler keza Türkiye'nin dışarı
da artmakta olan itibarının son örnekleridir. Sayın 
Başbakanımızın bütün bu dış temasları hakkında ka
muoyuna en geniş şekilde bilgiler sunulduğunu, be
raberlerinde Meclisteki partilerin temsilcileriyle iş 
adamlarının yer aldığını, kısacası yapılan her şeyin 
Milletimizin gözleri önünde cereyan ettiğini burada 
belirtmekte yarar görürüm. 

NATO Bakanlar Konseyi toplantısı vesilesiyle 
ahiren gittiğim Washington'da katkıda bulunduğumuz 
iki anakonunun Doğu-Batı ilişkileri, Îran-Irak savaşı 
ve Körfezdeki durum olduğu basında ayrıntılı şekilde 
yer aldı. 

Bu yoldaki haberlerin kaynağı biz olmadığımız için, 
bu noktayı bilgi ve takdirlerinize sunmakta kendimi 
daha rahat hissediyorum. 

Türkiye, yüzölçümü, nüfusu ve ekonomik potan
siyeli ile önümüzdeki çeyrek yüzyıl içinde Avrupa'nın 
büyük devletlerinden biri olmaya adaydır. Washing-
ton'daki temaslarımda gerek Doğu-Batı ilişkilerinden 
gerek Ortadoğu bunalımından söz edilirken, Türkiye' 

nin şimdiden büyük devletler kulübünün aday üyesi 
olduğu gerçeğinin idraki ve sorumluluğu içinde ha
reket ettim. Türkiye'nin bu önemli özelliklerinin müt-
tefiklerimizce hissedildiğini, şimdiden anlaşıldığını, yap
tığımız katkılara ayrı bir değer verildiğini müşahede 
etmiş olmaktan mutluyum. 

Ortadoğuda istikrarın güvence altına alınabilme
sinde kuvvetli bir Türkiye'nin oynayacağı önemli rolü 
VVashington'da meslektaşlarıma anlattım. 

Türkiye'nin Batı camiasının dürüst ve güvenilir bir 
üyesi sıfatıyla izlemekte olduğu çok yönlü dış politi
kanın, müttefiklerimizce iyi anlaşıldığını sanıyorum. 

Gelişme yolundaki bir İslam ülkesi olarak bir mo
del oluşturduğu için Türkiye'nin başarısı sadece kendi 
bakımından değil, Batı açısından da büyük önem ta
şımaktadır. 

Türkiye, kendi bölgesinde giderek artan bir şe
kilde nazım rol oynama imkânlarına sahip bir denge 
ve itidal unsurudur. Bölgemizde geçici özel çıkarlara 
ve yabancı ihtiyaçlara yardımcı olmamızın bizden 
beklenmediğini görmekten ayrıca mutluyum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizim gerek Ba
tı ittifakına karşı tutumumuzun gerek Ortadoğuda işgal 
ettiğimiz mevkiin doğru" değerlendirilebilmesi için dış 
politikamızın, arz ettiğim anlayış çerçevesinde takdi
mine devam edilmesi gerektiği inancındayım. Altı 
ay gibi kısa bir sürede aldığımız sonuçlar bu inan
cımı pekiştirmektedir, öyle sanıyorum ki, millî çı
karlarımızı ilgilendiren somut meseleler üzerinde açık 
ve demokratik bir tartışmayı bir yandan yürütürken, 
öte yandan Atatürk dış politikasının çerçevesi ve esas
larında birlik içinde bulunduğumuzu dünyaya göster
meliyiz. Bu yoldaki bir davranış Hükümetimize değil, 
Türkiye'ye yardım etmektir. 

İnancım odur ki, bütün önemli meselelerde biz 
daima olduğu gibi el birliği, gönül birliği içinde ha
reket edebiliriz. Millî çıkarlarımız doğrultusunda ya
pıcı, tutarlı, esnek ve bağımsız bir dış politikayı ge
rek ittifak vecibeleriyle, gerek kardeş İslam ülkele
riyle mevcut bağlarımızla ahenk içinde tutarak yürüt
memiz mümkündür. Yüce Meclisin ve Türk Milleti
nin bu alanda bize verdiği destek en büyük manevî 
gücümüzdür. . 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim efen

dim. 
Şimdi parti gruplarının sözcülerine söz verece

ğim. 
Başvuru sırasına göre Halkçı Parti Grubu adına 

Sayın Palaoğlu; buyurun efendim. 
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HP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL PA-
LAOöLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bu Genel Görüşme önergesini sunarken hareket 
noktamız şu idi : Dış politikanın, dış politikaların 
gizlerle dolu esrarlı alanlar sayıldığı ve dış politika
nın erbabı tarafından oynanan oyunlar telakki edil
diği dönemler tarihin bir hayli gerisinde kaldı. Çağ
daş dış politika anlayışı açık, katılmacı, demokratik 
süreçler içinde oluşan, güçlenen, ulusun ve meclisi
nin omuzları üstünde yücelen dış politikalardır. 

Dış ve iç politikalar bir bütündür. Özellikle bizim 
geleneğimiz, parlamentolarımızın dış politika mesele
lerine sahip çıkma geleneğidir. Bizim Meclislerimizin 
dış politika meselelerine sahip çıkma, dış politika ko
nularını tartışma ve eleştirme geleneğinin önergemiz
de de belirttiğimiz gibi, 107 yıllık gerçek bir tarihi 
vardır. Bu düşünceden hareket ederek Türkiye 'Büyük 
Millet Meclisinin dış politikaların da gerçek amili ve 
sahibi olmasını istedik. Demokratik süreçleri, dış po
litika konularında da demokratik süreçleri başlatmak, 
demokratik mekanizmaları çalıştırmak istedik ve bu, 
kanaatimiz odur ki, bir iktidar-muhalefet meselesi ol
maktan da çok ve ondan da önce sadece bir Meclis 
meselesidir. O kadar bir Meclis meselesidir ki, İçtüzük 
Genel Görüşme prosedürünü telaffuz ederken «Genel 
Görüşme hükümetler, siyasî parti grupları ve millet
vekilleri tarafından istenir» demiştir. Amacımız ve is
temimiz bu kadar demokratik, bu kadar açık, bu 
kadar güzel ve bu kadar meşrudur ve aımacımız, gü
zel ürünlerini vermeye başlamıştır. Geçen hafta salı 
günü, amacı bundan ibaret olan ve "bu kadar güzel 
olan önergemizi basına açıkladık; öğleden sonra öner
gemizle zarif Halefoğlu arasında manidar bir telâki 
vaki oldu. Sayın Bakanın lütfettikleri bilgilere içtenlik
le teşekkür ederek sözlerime devam etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan buyurdular ki, 
«Dış âleme karşı özellikle ne oluyor, acaba Türk Par
lamentosu temelleri Atatürk tarafından atılmış olan 
geleneksel ve ulusal dış politikayı tartışmak mı istiyor?» 
Hayır Sayın Bakan, hayır sayın milletvekileri. Türk 
Parlamentosu temelleri aziz Atatürk tarafından atılmış 
olan dış politikayı değil, bugünün uygulamalarını, gü
nün yaklaşımlarını, Hükümetin dış politikalarını her 
şeyden önce öğrenmek, aydınlatmak, tartışmak ve bi-
lahara bütün bunları Atatürkçü dış politikanın testi
ne tabi tutmak istiyor. Halkçı Parti Grubunun amacı 
budur ve bundan ibarettir. 

Bu Genel Görüşme açıldığı takdirde, 6 aylık dış 
pclitika uygulamalarının, yaklaşımlarının -neler oldu
ğunu, bu konularda anamuhalefet partisi grubu ola-
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rak neler düşündüğümüzü yorumlarımızla, yaklaşım
larımızla, eleştirilerimizle söylemek imkânını bulaca
ğımızı ümit etmek istiyorum. Bu öngörüşmenin sınırlı 
imkânı içinde sadece iki örnek vererek ve iki konuda 
görüşlerimizi ve eleştirilerimizi sunmaya çalışarak söz
lerime devam edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, ben Sayın Bakan gibi Na-
polyon'dan Hammurabi'den sözler nakletmeyeceğim. 
Türkiye'nin ittifakları vardır ve elbette olacaktır. İt
tifaklar önemlidir, ama onlar kadar o ittifaklara ba
kış biçimi, o ittifakların içinde yaşam biçimi, yaşama 
üslubu da önemlidir. 

Şu sözleri dinleyelim : «Hüsnü idare edeceğim 
diye mütemadiyen fedekârlıkta bulunmak herhangi 
bir müttefike insaf telkin etmeyip, belki verdikleri
mizden yüz kat fazlasına onları tahriş ve teşvik eder.» 
Mustafa Kemal. Yıl, 1917. (Alkışlar) Halep'ten En-
.ver Paşa'ya gönderilen tel şifre. 

İşte Atatürkçü dış politika, işte onun Çobanyıl-
dızı. «İttifaklar olacaktır» diyor, ama ittifaklar için
de yaşam biçimi, ittifaklara bakış biçimi önemlidir 
^e müttefiklerarası ilişkiler önemlidir. Bu değişmeye
cek olan, ebediyete kadar başımızda bir tacı zafer 
gibi taşıyacağımız Atatürkçü dış politikanın bu te
mel çizgisi karşısında bakalım şu örnekler, şu olay
lar nasıl cereyan ediyor. 

Sayın milletvekilleri, Türk - Yunan ilişkileri ko
nusunda bazı şeyler söylemek istiyorum. Türk - Yu-. 
nan dostluğu da Atatürkçü dış politikanın temel ve 
güzel çizgilerinden birisidir ve Türk - Yunan dostlu
ğu aziz Atatürk'ün vediasıdır. Atatürk, Türk - Yu
nan dostluğunu Haymana'dan İzmir'e, bütün yangın
ların külleri henüz sıcakken ve bütün yaralar kanı-
yorken kurdu, inşa etti. 

Atatürk barışçı idi; ama, Atatürk'te barış soyut 
ve anlamsız bir kavram değildir. Atatürk'te barış 
büyük ve gerçek bir insanlık ülküsüdür ve Atatürk' 
te barış karşılıklı saygıya, karşılıklı dikkate, karşılıklı 
adalete, karşılıklı hak eşitliğine ve karşılıklı egemen
lik haklarına saygıya ve riayete dayalı bir barıştır ve 
ancak o takdirde yaşayabilir. Oysa bugün Türk - Yu
nan ilişkileri konusunda olaylar ve gelişmeler acaba 
böyle mi? Hep beraber bakalım sayın milletvekilleri. 

Türk - Yunan ilişkilerinde izlenimimiz ve bilgile-
.- rimiz yanlış değilse, oldubittilerle karşı karşıyayız. 
j Burada büyük ve egemen Türk Ulusunun Ege De

nizindeki egemenlik çizgisi, orada Oniki Adalar var 
diye her gün biraz daha ve adım adım Anadolu kı-

. yılarına doğru itilemez. Yunanistan Ege'de petrol 
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arıyor. Ben niçin bunu durdurdum? Öğrenmek ve 
aydınlanmak istiyorum ve haykırmak istiyorum ki, 
Ege'de petrol arama işi bir enerji sorunu olmaktan 
çok daha önce bir hâkimiyet meselesidir, bir egemen
lik sorunudur. (HP sıralarından alkışlar). Lozan'a 
rağmen adaların silahlandırılması karşısında mazlum 
Batı Trakya Türkieri konusunda Hükümetimden, 
Cumhuriyet Hükümetinden sözle değil, davranışlar
la gerçek tepkiler bekliyoruz ve gerçek tepkilere da
yanan dış politikalar bekliyoruz. 

FIR hattı gibi, notam gibi, kıta sahanlığı ve ka
rasuları gibi konuları tartışmak ve. aydınlanmak isti
yoruz. 

Yunanistan Başbakanı, ihtiyatla söylüyorum, yan
lış bilmiyorsam Pasok Kongresinde Bozcaada'dan ve 
Gökçeada'dan bahsetmek cüretini gösterebilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 64 yıl önce kıyam ederek ve 
ahdüpeyman ederek uğruna baş koyduğumuzu söy
lediğimiz Misaki Millî unutuldu mu, kanımız mı ku
rudu? «Bunlar hezeyandır, ciddiye almaya değmez» 
diyemeyiz. 1930'lu yıllarda Antalya sahilleriyle ilgili 
hezeyanlar karşısında, İkinci Dünya Savaşı sonunda 
Boğazlarla, Artvin'le, Kars'la, Ardahan'la ilgili he
zeyanlar karşısında benim Devletim susmamıştı. 

ÎSMAlL DAYI (Balıkesir) — Oniki Ada ne ol
du? Onları kim verdi 

MUSTAFA KEMAL PALAOGLU (Devamla) 
Sayın milletvekilleri, bunun adı sabır olamaz, bunun 
adı hoşgörü olamaz, tek taraflı sabırlarla, hoşgürü-
lerle esasen kalıcı bir barış olamaz. 

Sayın Başbakan, «Yunanistan il birleşemediğimiz 
konulara değil, birleşebileceğimiz konulara bakalım» 
diyorlar. Doğru bir düşünce, ama uygulanabilmesi 
için tek yanlı sabırlara, tek yanlı hoşgörülere güven
memek gerekir. Barış, her iki tarafın içtenlikle inan-
masıyla, karşılıklı hoşgörüyle, karşılıklı sabırlarla, 
karşılıklı ödünlerle ve karşılıklı saygıyla tesis edile
bilir ve yaşatılabilir. Böyle olduğu içindir ki, birle
şebileceğimiz konuların alanı maatteessüf büyümü
yor. 

Müdafaaî Hukuk ideolojisi demişiz, Müdafaaî 
Hukuk ideolojisi bir nostaldi değildir. Geçmiş ve gü
zel günlerde kalmış bir çizgi değil, bir anı değil, ya
şayan, yaşamakta olan ve yaşayacak olan bir ideolo
jidir ve gayet açıktır; hakların savunulmasından iba
rettir. Türk - Yunan ilişkilerinde haklarımızı bu ide
olojiye, Atatürkçü ideolojiye dönerek ve sahip çıka
rak savunalım diyoruz; sorun bundan ibarettir. 

Kıbrıs konusunda da görüşlerimiz var. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetimi! ilanına, ki ben bu kür-
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süden Hükümet Programı müzakeresi sırasında şah
sen de söylemiştim, Hükümet Programında «Bağım
sızlık ilanına mecbur oldular. Zamanla makul bir 
sonuca ulaşılır.» gibi bir ifade vardı. «Genç bir 
Türk Cumhuriyeti doğuyor. 21 inci yüzyüa doğru 
Akdeniz'in ortasında bir başka Türk Cumhuriyeti 
doğuyor, bu sonuç makul değil, makul bir sonuca 
ulaşır» gibi bir üslupla yaklaşılmıştı, kaygılarımı söy
lemiştim. Bu bakış açısı doğru değildi, değildir. Olay 
böyle değildlir, olay Akdeniz'de mazlum bir ulusun 
ulusal bağımsızlık savaşının büyük, güzel ve tabiî so
nucundan başka bir şey değildir ve mesele bundan iba
rettir. (HP sıralarından alkışlar) 

Geçen zaman içinde olaya Türk diplomasisi de 
maalesef yanlış baktı ve bağımsızlık kararını geri 
alabilmek için, bağımsızlık kararı ancak şöyle olur
sa, böyle olursa...; Efendim, federal devlete ulaşmak 
ayrı bir mesele; ama serinkanlı olmak, güçlü olmak 
bana düşüyor Orada genç ve güzel bir yeni Türk 
Cumhuriyeti doğmuş, tâbeseher ve her Allah'ın 
günü bunu böyle telaffuz ederek bağımsızlık ilanını 
müzakerede güç kazanmak ve müzakere gücünü ar
tırmak için çıkarılmış ve oynanmış bir Ikart gibi, bir 
taktik gibi sunmak, hayır; buna «hayır» sayın mil
letvekilleri. Bu her şeyden önce bağımsız düşüncesi
nin kendisine ve özüne aykırıdır. Kıbrıs Türklerinin 
bağımsızlığını kıyısında köşesinde ihtirazî kayıtlar ta
şıyan bir bağımsızlık gibi görmeye ve dünyaya böy
le göstermeye Türk diplomasisinin hakkı olamaz. 
(HP sıralarından alkışlar) 

Rumlar ekonomik ablukayı ve ambargoyu sür
dürürken Maraş'ın şu veya bu şekilde, şu veya bu 
ölçüde Rumların yerleşimine açılmasını düşünmeyi 
paylaşmıyoruz. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle Büyükelçi 
teatisinde vaki tereddüdü ve gecikmeyi eleştirmek 
istiyoruz. Avrupa tskân Fonu Konferansında ülke
mizde Kıbrıslı Rumların resmen temsil edilme im
kânına kavuşmuş olmalarını anlamak ve kabul et
mek istemiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
tanınması »dünyada tanınması için benim Hariciyem 
ne yapmaktadır, ne yapıyor, ne yapacak? Aydınlan
mak ihtiyacındayım. Daha bir Pakistan bile 
tanımadı hahişbâr olmasına rağmen, içtenlikle tan-
maik istemesine rağmen; niçin? Niçinini herkes bili
yor, hangi baskılar altında, istediği halde bunu ya
pamadığını herkes biliyor. Bu mudur ittifak? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR {Gaziantep) — 
Açıklayın lütfen efendim, kim kime baskı yapıyor? 
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MUSTAFA KEMAL PALAOGLU (Devamla) — 
Ve ifade etmek istiyoruz ki, Sayın Denktaş'ı... {ANAP 
sıralarından «Açıklayın» sesleri) 

Genel Görüşme açılırsa açıklarız. 
Ve ifade etmek istiyoruz ki, Sayın Denktaş'ı, Ku

zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Denk
taş'ı hu kürsüden, vaktiyle Habib Burgiba'ların ko
nuştuğu bu kürsüden ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisine hitap ederken görmekten ve dinlemekten an
latamayacağımız, tarif edemeyeceğimiz kadar mut
luluk duyacaktık, 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin arkasında dış politika konularına gerçekten 
sahip çıkma ve dış politikalarda gerçek ve birincil 
amil olma geleneği vardır ve bunun (tekrar ediyo
rum) 107 yıllık bir tarihi vardır. Dışişleri bakan
ları karşısında okyanuslar gibi kabaran Meclisler var
dır ve o Meclisler karşısında «Yapmayın, etmeyin 
üç günden beri buradayım ve ayaktayım, sualleri
nize cevap veriyorum, bitap düştüm» diyen harici
ye vekilleri vardır. O geleneğin içinde; «Bizi sami 
menzilesine, dinleyici durumuna indiremezsiniz» di
yen Meclisler vardır. O geleneğin içinde; 107 yıl 
önceki hukuka rağmen, «Fiilen dış politika konuları 
da millet meseleleridir, biz de milletin temsilcileri
yiz. Fiilen el koyuyoruz» diyen Meclisler vardır. 
Fiilen el koymuşlardır ve manidar rastlantılarla 1877 
yılında Heyet-i Mebusanda dış meselelerin konuşul
ması bir «Gemi olayı» ile başlamış, nakletmeme 
izin verin; talihsiz «Büyük Hun» adlı gemimizi ana
rak. 

Ünlü 93 Savaşı, Karadeniz'de Mersin vapurumuz 
batırılmış, Aydın Mebusu Yenişehirlizade Ahmet 
Efendi soru sormuş, Bahriye Nazırı cevap veriyor: 
«Esasen o tekne biraz köhne idi» diyor. Mebusun 
cevabı tok, vakur ve aşağı - yukarı şöyle: «Ben tek
neyi değil, Bayrağımızı sormuştum.» 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adma Sayın 

Bozer; buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA ALÎ BOZER (Ankara) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetin 
izlediği dış politika hakkında Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önerge dolayısıyla Milliyetçi Demok
rasi Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurla
rınıza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, benim konuşmamın hedefi 
sadece bir öngörüşme düzeyinde olacaktır. Bu itibar
la benden önce konuşan Sayın Başkan ve değerli 
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konuşmacı gibi, dış politikanın temel meselelerine 
kısmen dahi olsa girmeyi düşünmüyorum. Tüzük hü
kümleri içinde kalmayı tercih ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetlerince izlenen dış politika millî bir politika 
halini almıştır. Bu konuda iktidar ve muhaleeft par
tileri genellikle birlikte hareket etmişlerdir. Keza bu 
millî politikanın sürdürülebilmesi Meclis ve Hükü
met arası diyaloga sıkı surette bağlıdır. Bugüne ka
dar Yüce Meclis dış ilişkilerdeki gelişmelerden daima 
bilgi sahibi kılınmış ve önemli bazı kararlarar iktidar 
ile muhalefet partilerinin katkılarıyla varmıştır. Baş
ka bir deyimle, önemli dış politika sorunları karşısın
da parti farkı gözetmeksizin Yüce Meclis bir bütün 
halinde hareket etmiş ve hükümetlerle Meclis arasın
daki düzenli diyalog sayesinde ülke menfaatlerine en 
uygun kararlar alınabilmiştir. 

Sayın Özal Hükümetinin kurulduğu günden bu
güne kadar dış politikada çok önemli olaylar cere
yan etmiş olmasına rağmen, Yüce Meclis bunlardan 
bilgi sahibi edilmemiştir. 

Bundan kısa bir süre önce, Sayın Dışişleri Ba
kanı, belli bir ölçüde kalmak kaydıyla, bir açıklama 
yapmış; bunun ötesinde yüce heyetinize bilgi sunul-
mamıştır. v™ 

İleride cereyan edebilecek olaylar hakkında isabet
li kararlara varabilmek için, yasama organıyla Hü
kümet rasmdaki diyalogun şimdiden kurulmasını ve 
bu konudaki geleneğin devam ettirilmesini zarurî gö
rüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Meclis ve Hükümet arasın
da, özellikle dış politika alanındaki sıkı ilişki, hükü
metlerin başarısına da önemli katkıda bulunur. Ya
sama organları, hükümetler için bazı öneriler dola
yısıyla yapılan müzakerelerde bu önerilerin reddini 
veya değiştirilmesini sağlamak hususunda iltica edi
lecek bir merci niteliğini taşır. Dış politikada ya
bancı ülkeler yetkilileri, daima, yasama organı fak
töründen yararlanmışlardır* 

Bu sebeple Yüce Meclisin dış politika olayları 
dışında tutulmaması, Hükümetin başarısı için gerek
li görülmektedir. 

Diğer taraftan, dış politikaya ilişkin bazı sorun
ların, Yüce Mecliste tartışma konusu yapılması, Mec
lisin ve dolayısıyla Milletimizin sesinin dış âleme 
duyurulmasına vesile olur. Yabancı ülkelerin, hükü
metlerin dışında, milletimizin çeşitli siyasal kesimle
rinin eğilimlerini bilmeleri, Hükümetin izlediği dış 
politikaya katkı getirir, güç kazandırır. 
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Tekrar ifade etmek istiyorum ki, Hükümetin bu
güne kadarki tutumu, dış politikada Yüce Meclisten 
yeterince yararlanılmasına imkân verecek yönde ol
mamıştır. Etkili ve güçlü dış politikalar ancak Ya
sama Organının desteğiyle gerçekleştirilebilir. 

Sayın milletvekilleri, içinde bulunduğumuz ulus
lararası konteks parlamento ve hükümet arası diya
logu ve en azından dış politika hakkında parlamen
tonun bilgi sahibi olmasını gerekli kılmaktadır. Ulus
lararası alanda özellikle bölgemizde cereyan eden 
olaylar önemi, boyutları ve sirayet kabiliyeti yönle
rinden ülkemizi yakından ilgilendirmektedir. Bu tab
lo içinde Hükümetin Yüce Meclisle mutlaka sıkı iş
birliği içinde bulunması gereğini bir kez daha vur
gulamak istiyorum. 

Ortadoğüda süratli gelişmeler kaydedilmektedir. 
Yaklaşık dört yıldan beri süren îran - Irak sava
şının hangi boyutlara ulaşabileceği hakkında Yüce 
IMeclisimiz bilgi sahibi değildir. İran - Irak savaşı 
başka boyutlar kazanmajkta ve körfez ülkelerini teh
dit etmektedir. Böyle bir gelişme eğilimi bölgemiz 
için ve bütün dünya için ciddî bir tehlikenin mevcu
diyetinin işaretidir. 

Sayın özal'ın iran'ı ziyaretleri sırasında İran'da 
ve Irak ziyaretinin akabinde körfezde çok müessif 
olaylar cereyan etmiştir. Bunları Milliyetçi Demokra
si Partisi olarak büyük üzüntüyle karşıladığımızı be
lirtmek istiyorum. Bu ikonularda Sayın Özal'ın Yüce 
Meclise açıklayıcı (bilgiler sunmasını beklerdik. 

Ayrıca yakın komşumuz olan Lübnan'da, bu ül
keyi parçalamaya yönelik olaylar cereyan etmektedir. 
Bu olayların mahiyeti, sirayet derecesi hakkında res
mî ağızlardan bilgi sahibi olmamız gerektiği düşün
cesindeyiz. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bazı darboğaz
lardan geçmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ia-
nını ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
arasında büyükelçi teatisini bölücü eylem olarak ni
telendiren ve kınayan karar tasarısını kabul etmesini 
çok üzücü ve düşündürücü bir davranış olarak nite
lendiriyoruz. Ancak, Meclis olarak gerekli bilgilere 
sahip oîmadığnmız için, Hükümetin ve Dışişleri Ba
kanlığının bu olaydaki tutumunu değerlendirmek im
kânından mahrumuz. Basından edindiğimiz bilgilere 
göre, bazı üye devletler temsilcileri yeteri derecede 
hügi sahîbi olmadıkları için oylarını karar tasarı
sının oylanmasından önce yeterince aktif 'bir politika 
uygulanmış mıdır? Görüşümüz üye devletler tem-
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dilcilerine açıkl'anımış mıdır?. Bu hususlarda dla Yü
ce Meclis bilgi sahibi değildir. Kaldı ki, Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyetinin daha başka sorunları ol
duğunu duyuyoruz ve biliyoruz. 

Türkiye ve Yunanistan'a verilen yardımın 7/10 
oranına Türkiye daim'a itiraz etmiş ve böyle bir dav
ranışın NATO'nun savunma gücünü zedelediği ve 
caydırıcı görevini gereği gibi yerine getirmesine en
gel teşkil eylediğini belirtmiştir. Şimdi, bu yardımdan 
daha da aşağıya, 670 milyon dolara inme ihtimali 
vardır. Bunun sebepleriyle, Amerikan Kongresi ve 
Hükümetin tutumu hakkında Yüce Meclis aydınlatıl-
malİDdır. Bu tutumun Kıbrıs'la ilgisi var mıdır?. Yüce 
Meclisimiz bu konuda da bilgi sahibi değildir. 

Nükleer silahlarla savaş taktikleri değişmektedir. 
Bu hususta NATO içinde yeni görüşler ileri sürül
mektedir. Bu tür değişikliklerin ülkemiz açısından ta
şıdığı önem üzerinde 'durulduğuna eminiz; ancak ana-
hatlarıyla dahi olsa Yüce Meclisin bu yöndeki de
rişiklikler ve bunların ülkemiz açısından etkileri hak
kında bilgi sahibi olması gereğine inanıyoruz. 

Uluslararası terörizmle ve bunun ülkemiz üzerin
deki olumsuz etkileriyle mücadele Türkiye için gün
cel ve önemli bir sorundur. Uluslararası terörizmin 
odak noktalarının değiştiği ve bu konuda bazı fiilî 
;tti!fakların oluştuğu ve bu gelişmelerin de Türkiye'yi 
tehdit ettiği duyulmaktadır. Bunların gerçekliği ve 
önem derecesi hakkında Yüce Meclisin bilgi sahibi 
olması en tabiî hakkıdır. Bu konuda Hükümet tara
fından alınacak tedbirler, Türkiye Büvük Millet Mec
lisinin desteği ve kamuoyu oluşturulmasıyla daha etkili 
olacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu sınırlarında öteden beri mev
cut ve huzursuzluk kaynağı olan olaylar daha başka 
yönlerde gelişmiş ve Avrupa ülkelerinin bazılarında 
faaliyet gösteren mahreklerden desteklenir hale gel
miştir. Bu olayların arkasında bazı süper güçlerin 
bulunduğu ihtimali Türkiye'nin daha da dikkatli ol
masını gerektirmektedir. 

Değerli milleltJvekîlleri, yeniden parlamenter düze
ne geçmiş olmamız dolayısıyla Avrupa Konseyi, AET 
gibi 'kuruluşlarla olan ilişkilerimiz gerek Türkiye' 
de, gerek uluslararası platformda gündeme gelmiştir. 
Bu tür uluslararası kuruluşlarla gerek parlamentolar, 
«*erek hükümetler düzeyindeki ilişkilerimiz hakkında 
Hükümetimizin açıklayıcı bilgi vermesini bekliyoruz. 
özellikle, yurt dışı temsilciliklerimizin parlamento üye
lerimize ne düzeyde yardımcı olduklarını ve nasıl 
bir işbirliği kurulduğunu öğrenmek istiyoruz. 
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ıSayın milletvekilleri, Batıda dış politika, artık, 
sadece bir bakanlığın inhisarı altında yürünülmemek -
tedir. Bu tür bir uygulama, hemen hemen bütün ül
keler tarafından terk edilmiştir. Dış politikada kamu
oyu oluşturmak önemli bir hedef halini almıştır. Bu 
amaçla, parlamentolararası ilişkiler geliştirilmekte ve 
bilimsel kuruluşlardan, üniversitelerden, sanat çevre
lerinden, basın dahil bütün meslek kuruluşlarından 
yararlanmak suretiyle, dünya kamuoyu oluşturulma
ya çalışılmaktadır. 

Çeşitli vesilelerle uluslararası alanda düzenlenen 
açık oturumlar, konferanslar, 'bilimsel toplantılar, sa
nat faaliyetleri bu amaca ulaşmanın belirtileridir. 
Anoak, uluslararası alanda, ülkemizle, yine kamuoyu 
yaratmak ve geliştirmek için, düzenli ve sistemli bir 
şekilde bu tür faaliyetlerin organize edildiğini göre
miyoruz. Hükümetin bu yönde nasıl bir politika izle
diğini yetkili ağızlardan duymak istiyoruz. 

OBiraz önce arz etitiğim bütün bu sebepler karşı
sında, gerekçesine tamamen iştirak etmemekle bera
ber, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, Yüce Mec
lise sunulmuş olan önergeyi desteklediğimizi belirt
mek isterim. Kaldı ki, biz Milliyetçi Demokrasi Paır-
ıtüısi olarak bıaisınıa verdiğimıiz demeçlerde, düş politıika 
'hakkında Geneli Görüşme açılması gereğini dile ge
tirmiş bulunuyoruz. Böyle biır Genel1 Görüşmenin, 
kamuoyunu aydımlaltma, Türkiye Büyülk MıiÜliet Mecli
siyle Hükümet arasındaki diyalloğu geliştirme ve dış 
politikamızı daha etkili bir hale getirme açılanından 
yararlı olacağı düşümicesiiyle «özlerime som verir, Yü
ce Meclisim siaygıdeğeır üyelerimi saygılarla selamlarım 
efendim. (MDP ve HP sıralarımdan alkışlar) 

•BAŞKAN — Sayım Bozer, teşekkür ederimi. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın ÇelMkbaş; 

buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA FETHİ ÇEIİKÎBAŞ 

(Burdur) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye-
teiç. Hükümetin takip ettiği dış politika üzerinde Ge
nel Görüşime açılmasını isteyen önergeyi dinledik, Sa
yın Dışişleri 'Bakanının izahatını *ve onu takiben grup
ları adıma konuşan arfcadıaşiliarı dikkatle dinledik ve ta
kip elttik. 

Gördük ki, İstenen şey, umumî bir (müzakereden 
zıîyade bazı konularda dalha çok hillgi edinmekten iba
ret kalıyor. Bunum yolu sadece Genel Görüşme yolu 
değillldiır. .Eğer bilgi edinmek ise, doğrudan doğruya 
basit, yazılı veya sözlü sorularla muayyen konular
da bilgi adimmıek imkânı vardır. Genel Görüşme gibi 
çeşliıtlli .şaftların oluşturduğu bir konuda müzakere 
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açılması için, evvela zamanının iyi seçilip seçilmediği
ni tespit etmek gerekir. 

Bugüne kadar Hükümetin takip ettiği dış politika
yı muhalefet partilerinin de desteklemesi neticesidir 
ki, üç yıll bir aradan sonra Avrupa Konseyine fev
kalade çetin mücadeleler ve Batı aleminin bütün ko
münist partilerimin birleşmesi, omlara yakın sosyalist 
partilerin birleşmesli ve ondam da öteye Türkiye'de 
'işledikleri suçların hesabını vermek cesaretini göste
remeyen bölücülerim:, terönistkırin kaçması ile oluş
turdukları Odak noktalarım tahriki ile mücadele ne
ticesi Hükümetim takip -ettiği pol'itikaımın müspet bir 
sonucu olacaktır ki, parlamenterlerin yetki belgeleri 
ikinci toplkmltıda 'kabul edİilmıiş bulundu. Bunu küçüm
semek doğru değildir arkadaşlar. Üç yıl aradan son
ra dün'yanıın aleyhimizdeki kararları alınmış, siz yok
sunuz, böyle devamlı aleyhinizde cereyan eden olay
lar karşısında gidip, iki ayda, üç ayda; onların arası
na karışjmalk irnlkânıını veren neticeyi almıak elbette o 
'memleketin dış politikasının başarılı bir neticesi ola;-. 
rak tdakki edilmek gerekir. 

İkinci bir netice daha yenilerde alımdı. NATO Par
lamentosu Kuzey Atlantik Meclisinde de yinie Yük
sek Meclîsi teşkil eden grupların üyelerinden seçilen 
delegasyon orada da Mecllîse katılıma, kararı aldı. Bu 
da bugüne kadar ıtakİp edilen poliltifcanım müspet bir 
sonucudur > 

Şimdi Türkiye, bunlar derecesimıde ehom'miyetli 
olan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan münase
betlerimi de pekiştirmek arifesindedir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkamı -'Meclisin açılmasını takiben 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türikiye arasındaki 
Muhtelit Komisyonun çallışmaıya başlaması içim ge
reken teşebbüste bulunmuştu; fakat Avrupa Parla
mentosu Başkanı seçimlerim 16 - 17 Haziranda ikmal 
edileceğini hesaba katarak böyle bir komisyonda se
çilecek delegelerin seçimemesi ihtimalini de hesapla
yarak bunu seçimlilerin somuna tehir etmiştir. Şimdi 
önüm'üzdleki günlerde Türikiye için haiyaltî dhemmiyeiti 
ha'iz olan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili iliş
kilerde Muhtelit Komisyon teşkil1 edilecek ve bu 
Muhtelit Komisyonda Türkiye'nin Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ille olan siorunlları müzakere edüHimeye baş
lanacaktır. Bu itibarla, böyle bir sırada Türkiye'nin 
dış politikasında umumî bir müzakere acıtması de
mek, Batı aleminde «Acaba dış politikada birtakım 
değişiklikler mi oluyor?» iıntilbaımı uyandırma tehlikesi 
vardır arkadaşlar. Bu İtibarla zaman maalesef iyi 
seçilmemiştir. Böyle Genel Görüşmelerde, bilhassa za
manın iyi seçilmesi, millî menfaatlerin korunması 
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bakımından fevkalade ehemmiyetlidir. Her poÜtik ka
rar, Âsabetle tatbik edilefeilmefc için «ıtirneing» dedik
leri zamanıniin ıiyi .seçitltti'ê ıi son derece mlüMımdıir. 

<Bu itilbada, teferruata gitmiyorum, dış politikada 
Hükümetin soğukkanlı davranmasi'M telaşa düşmeme
sini bilhassa Anaivaıtan Partisi Grulbu olarak takdir 
ediyoruz, tebrik ediyoruz. iç politika sorunları gibi 
tedaşlıa eğilinecek bir konu değıildir. Son derece seırân-
kanlılıklia mütalaa dtmıek lazımdır ve Atatürk'ün bize 
vasiyeti bu istikamettedir. Her konuyu, konunun içün-
de bulunduğu şartlar, muhtemel inkişafilaırııın şartlları 
da 'hesaba katılarak soğukkan'Mıkla karaır aldığımız 
takdirde ve bu karanınızı zamaM'rtda ta'tbiık eldebiildİ-
ğîniiz takdirde netice elde etmek imkânı vardır. 

Size Ibir şey .arz edeyim : O tarihte yakından ta
kip etmiştik Türkiye Ha'tay mecellesini halllederken, 
biliyorsunuz Hükümette mühim rni'üzakereter cereyan 
etti, kamuoyuna o kaidaır intikal etmedi, Ha'tay m,e-
selesinde Türkiye'niın İsabetli bir karar «alabilmesi, 
Fransa'da Leon Blum'un başında bulunduğu Harp 
Cephesi iktidarının, Türkiye'nin hareketi karşısında 
nasıl bir tavır takınacağının muhakemesi sonucu alın
mış bir karar olduğu için isabetle tatbik edilebildi. 

Bu itibarla dış politika meselelerinde, sadece aldı
ğımız kararın isabeti değil, o aldığımız kararın, şart
ların en müsait olduğu zamanda tatbik edilmesine, ne
tice almak için, bilhassa dikkat etmek lazım gelir ka
naatini taşırız; çünkü başarılı bir dış politika ancak 
bu yolla muvaffak olabilir. Bu itibarla bugün böyle 
bir müzakerenin açılması, Türkiye'nin önümüzdeki 
aylardaki menfaatleri yönünden isabetli olmayacaktır. 

Anavatan Partisi Grubu bu umumî müzakerenin 
açılmasına taraftar değildir; teferruata girmiyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
önerge sahibi Sayın Mucip Ataklı; buyurunuz 

efendim. 

MUCİP ATAKLI (istanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Devletimizin kurucusu, Türk
lük şuurunun ve gururunun şüphesiz en büyüğü Ata
türk, «Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun 
ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o 
milletin hürriyet ve istiklaline sahip olması ile kaim
idir Istiklal-i tam denildiği zaman bittabi siyasî, malî, 
iktisadî, adlî, askerî harsî ve ilahirî her hususta istik
lali tam ve serbestli tam demektir. Bu saydıklarımın 
herhangi birinde istiklalden mahrumiyet, millet ve 
memleketin mana-i hakikisi ile bütün istiklalinden 

mahrumiyet demektir» diyerek, Ulusumuza haysiyetli 
bir ulus olabilmenin asgarî şartlarını ifade etmişlerdi. 

Sayın milletvekilleri, dış politika bir ülkenin ev
rensel yaşantısının etkinliğini ve ulusal yararlarının 
en yüksek düzeyde korunmasını amaçlayan eylem 
ve işlemlerin tümü olduğuna göre, Atatürk'ün biraz 
evvel arz ettiğim irşatlarının gerçekleşmesi, yürütülen 
dış siyasetin niceliğine ve niteliğine bağlıdır. Bunun 
da denetim yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir, özel
likle demokratik ülkelerde iktidarlar kadar muhalefe
tin de dış polikada bilgi ve yetki sahibi olması ge
reklidir. Ulusal dış politika ancak bu suretle oluşur. 
Aksi takdirde o ülkede ulusal dış politika izlendiğin
den bahsedilemez. Zaman zaman güncel dış olaylar 
hakkında Meclise kısıtlı bilgi verilmesi, iktidann, dış 
politikanın önemini idrak ettiği, Meclisi dikkate al
dığı, muhalefete itibar ettiği anlamını taşımaz. Dev
let varlığının en müessir unsurlanndan biri olan dış 
politikanın niteliği gereği demokratik ülkelerin ka
muoyu dış politikasını olağanüstü bir. dikkatle izle
mektedir. Türk dış politikası ise, küçük bir uzman 
grubunun yardımıyla kendilerini keramet sahibi sa
nanların tekelinde tutulmakta, kamuoyunun dış poli
tikayı dikkatli bir tarzda izlemesi geleneğine olanak 
verilmemektedir. Hiçbir uygar ülkede rastlanmayan 
bir mantıkla, muhalefetle iktidarın dış politikada bir
lik olduğu iddia edilerek dış politika sorunlarının açık
ça tartışılmasının sakıncalı olduğu ileri sürülerek, ka
muoyunun da denetiminden kaçırılması sonucu düzel
tilmesi çok güç yanlışlar yapılmaktadır. Çoğunlukla 
yöneticilerin küsurlarını saklamak anlamına gelen 
devlet sırlarım gizli tutma bahanesinin itibar gördüğü 
çok az sayıda ülkelerden biriyiz. Bu sakatlıkların dü
zeltilebilmesi için bir Genel Görüşme açılmasına zo-
runluk vardır. 

Sayın milletvekilleri, tarihî ve ideolojik emellerin 
tahrik ettiği dünya egemenliğini ele geçirme hırsı ulus
lararası huzursuzluk ve çatışma ortamının devamlı 
olarak sürdürülmesine neden olmaktadır, insanlığın en 
çirkin ayıbı olan emperyalizmin dünya üzerinde sağ
lıklı bir ülke bırakmamaktaki inadını artık herkes 
kavramalıdır. Her huzursuzlukta emperyalizmin par
mağı görülmektedir. Dünya egemenliğini elde etmek 
isteyen devletler tehditlerini yalnız askerî alanda de
ğil, daha çok ve geniş boyutlu olarak ekonomik, ti
carî, sosyal, kültürel, ideolojik ve psikolojik alanlar
da da uygulatmaktadırlar. 

Türkiye coğrafî konumu, jeopolitik ye stratejik 
durumu nedeniyle dünyanın en hassas bir bölgesinde 
bulunmaktadır. Süper güçlerin devamlı olarak dik-
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katleririi üzerinde toplayan bu hassas durumu ile Tür-
kive, dış politikasını çok dikkatli ve bilinçli olarak 
saptamak zorunluğundadır. Dünyada patlamaya hazır 
odaklar vardır. Sıcak savaş 34 aydır komşu ülkeler 
Irak ve iran'ın kanını kurutmakta. Lübnan bir türlü 
huzura kavuşamamaktadır. Afganistan kan ağlamakta
dır. Bütün bu olaylar hakkında muhalefetin söyleye
cek sözleri vardır. İttifaklar, ikili anlaşmalar, ulus
lararası ekonomik, askerî ve siyasî kuruluşlar hak
kında muhalefetin görüşleri alınmadıkça ve bazı müş
tereklerde birleşümedikçe ulusal dış siyasetten bah
sedilemez. Mazlum ulusların istiklal mücadelelerinde 
geçmişte Cezayir - Fransa ve İsrail - Arap ilişkileri 
sırasında yaptığımız hataların tekerrür etmemesi için 
muhalefete açıklama fırsatı verilmelidir. 

Sayın roillllötvekilleri, NATO ve Amerika, Rusya 
ve Varşova Paktı devletleri, Demokratik Çin ve Bağ-
ilıaıntısızların dünya siyasetinldeki etiküteri ve Türkiye' 
•rain bu devletlerle ilişkiitarıi gibi önemdi konulknda gö
rüşlerimizi açıklamaya, görüşlerimizi almaya fııraat 
verecek Genel Görüşme teklifimize evet deyiniz ki, 
ulîusal bir dış politikayı yenli baştan ve bütün şümulü 
ile ırnşaıa eddbldliriı. 

Dış politikanun ğiMi mlıl'lî isavunımamızıın temelini, 
iç güvenliğimizin sağlamlılığını oluşturur. Sorun ola
rak ortaya çıktığı günden beri ve daha öncesinden 
Kıibrıs içlin saptanmış bir politikamız olmamıştur. Ege 
sorunu, 12 Adaların ıduruımu, FIR hattı; Batı Trak
ya,, Yunatn Magallo tdeaısnnın, Türk - Yunan amliaş-
mazılıığının ve Türkiye'nin jeopolitiğine haiğlı olaylar 
zincirinin halkalarını teşkil etmektedirler. Papandereu, 
Türkiye Yunanistan'a saldıracak teranesini bült'ün 
dünyaya yapııp, yaygara koparırken, dikkatleri saptı
rıyor; fakat her geçen gün aidata silahlandırıp alskerî 
havaalanları yapmaktadır. Bu hıazıırlığı bittiği zaman 
ve dünya kamuoyu ve Türk kamuoyu uyutulmakta 
ilken, Tüırkiye*ye saldırılırsa hiç şaşmayalım. Neden 
Lozan'a sahip çıkmıyoruz, neden anflaşmaniın illgilii 
maddelerini uygulatımyoruz? 

iSaym milletvekilleri, bu Genel Görüşmeyi kabul 
ediniz ki, bu konulardaki düşüncelerimizi' açıklayabi
lelim. Bu Genel1 Görüşme, partileraırası'ilişkilerin yu-
nnuışamıasına ve (dış politikanın ulusallık .kazanmasına 
olanak sağlayacakıtıır. Buna engel olanlar ağır bir ve-
Ibalin yükü alltında kalabilirler. 

Körfez sorunu, Filistin, silahsıztamıa ve dünya 
Ibanşıruın gerçdkleştiirldbilımesi hususliaırırada muhafcfe-
ifcin görümleri alınmalıdır. Barışçı ve barıştan yana bir 
ulusuz. Atatürk, «Harp, zarurî ve hayatî olmalıdır. 
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i Hayat-ı ıriilldt tehlikeye maruz kalmayınca haırp bir 
I cinayettir» demişlerdi. Böyle bir cinayetle Ulusumuzu 
I karşı karşıya getirmemek için muhalefet olarak dü-
I şüncelerimlizi söyleyebitoelıiyiz. Bunun için maisıl bir 
I duş politika izlenmıesli gerektiğini ahlaıtabillmeliyiz ve 
I bu hüsuislta ulusal bir görüşe hep beraiber varmalıyız. 

I Sayım milldtivefcillarif, Devletimizin kurucusu Ata-
I iflürfc, «'Kend'illerine bir milletin talihi tevdi olunan 
I adarrilaır, miıltetin kuvvet ve kudretini yalınız ve aıncak 
I yine milletin hakikî ve kabili istihsal menfaatları yo-
I lunda kullanımakk mükellef olduklarını bir an hatır-
I dan çıfcarmamıallıdnıllar» demişleırdi. Şu anda Aziz 
I MıiMetimiızin 'tall'ihî, mıillî iradeyi temsili eden bizlere 
I tevdi ddilmiş bulunmaktadır. Bu olanağı yok dttne-
I yelim. Bu Genel Görüşme Meclisimize ve Hük'ümeti-
I mize Ulusumuz için yararlı hizmet yoılunu açabilir. 
I Bu volu açmak hepimizin, özelikle parti başkanlan 
I ile parti yöneticilerinin elindedir. 

I Savın milletvekillileri, demokratik retim far k*ındi-
j sini 'oluşturan siyasî partilerin tutam ve davranışta ve 
I ilişkilerinin niteliği ıile geişir, olgunliaşıır, ya da çö-
I küntüye uğrarlar. Zaman zaman demokrasimizin ke-
I sintiye uğraımaisnnın nedenlerimin başında politikacı ve 
I siyasî partilerin, «geliyorum» diyen tehlikeleri ıdıalhi 
I değerlendirmemesi gelmektedir. Bu taırz davranışlar 
I politikacıya itibar kaıvhetltirmiştir. Üzülerek ifade et-
I mdk Merim ki, bugün de demokratik reifımiıYnıİ7fiın uf-
I kunda kara bulutlar dolaşmaktadır. Bunu ciddiye al-
I mıaz, önlemleri ıgelii#rmezsdk, rengini şimdiden kes* 
I tiremeyeceğilmiz totaliter rejimlerden b'iırıinin uçurumu-
I ma yuvarlanabiliriz. 
I Yılların kısır çekişmeleri, duygusal davıramışllar, bi-
I liînçsiz eğilimler, İdini fstismariiar, ideolojik enflasyon, 
I kapıkulu olma alışkanlığı, çıkar hırsı, medenî cesa-
I ret yoksunluğu ve partizanca tayinlbr ve yönetim, ik-
I tidatffarı felakete götünmüş, beraberlinde rejimi de aifc-
I satmış, politikacının dıa itibarını yitirmiştir. 
I Dış etkenlerin de istismarı ve tahriki dikkate aih-n-
I dığı takdirde tdker teker herlbiırilmıizin, rejimii tehlifce-
I ye sürükleyecek her davranışın karşısında olmamızın 
I gerektiği açıkça ortaya çıkar. 
I Partilerimizin nokeri değil, vicdanılaırımızın eoııit-
I lerinin kullu olarak rejimin korunması ve kollanma-
I sunda İlk ve en etkin adımı bu suretle atmış oluruz. 
I Demokratik rejim yaşamadığı takdirde ne partiteri-
I mliz, ne de kişiliklerimizin hiçbir değeri kalm,az. Bunu 
I gerçıekleştiımeniin yolu, politikacının itilbarını fcazaın-
I masıyla mlülmkündür. Bunu da biz ancak tutum ve 
| davranışlarımızla sağlayabiliriz. Doğru dürüst, <iost 

396 — 



T, B. M. M. B : 80 

ıdavrarâşilaır içerisinde, uygar ve insancıl ülişkiter içeri
sinde fükk haysiyetsin© ve kişiliğimize ıriıaıyet ederek, 
medenî cesaıret ve vicdanî haıreketterîıe itıilbaomızı aır-
ıttraibıilliıriz, 

Ulusumuz, rejimlerin en iyi olduğuna inandığı 
demokratik' rejimi benimsemiş durumdadır. Demok
ratik rejimimizde aksaklıklar varsa, buna da çareyi 
yine sizler, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin ay
rı partilere mensup üyeleri bulacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, lütfen toparlayınız 
efendim. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Bitiyor efendim. 
Efendim, bu konumuzla ilgilidir, başka türlü tef

sir edilmesin. 
Politikacının itibarının yükseltilmesi ve demokra

tik rejimin gelişmesinde en büyük sorumluluk ikti
darlarındır. Demokratik rejime hep beraber sahip 
çıkmaz zorundayız. Dış politika hakkındaki Genel 
Görüşme, partilerarası ilişkilerde yumuşak iniş yap
maya elverişlidir, 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 

Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin söz
lü sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un ce
vabı (6J87) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Gündemimi
zin sözlü sorular kısmına geçiyoruz. 

Birinci sıradaki izmir Milletvekili Sayın Rüştü 
Şardağ'ın, Türk Hava Yollarındaki yolsuzluk iddia
larına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Şardağ?.. Buradalar. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada

lar. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın incelenerek Sayın Ulaştır

ma Bakanımız tarafından sözlü olarak cevaplanması 
hususunu müsaadenize saygıyla arz ediyorum. 

Rüştü Şardağ 
izmir Milletvekili 

1. Türk Hava Yolları işletmesi her türlü sendi
kal faaliyetlerin uzağında, rahat olanaklar içinde ça
lışmasına rağmen, 1983 yılına 763 575 000 TL. za
rarla girmiştir. Bunun nasıl açıklanacağını öğrenmek 
istiyorum. 
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Bu nedenle Genel Görüşmeye hep beraber evet 
diyelim ve tartışmalar sırasında uygarca ve insanca 
karşılıklı saygıya dayalı bir fikir mücadelesi yolunu 
açalım. Bu suretle, geleceğe daha huzurla ve umutla 
bakmak olanağını bulacağız. 

Bu içten dileklerimi paylaşacağınız umuduyla he
pinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşkkür ederim Sayın Ataklı. 
Sayın milletvekilleri, Hükümetin izlediği dış poli

tika konusunda bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önerge üzerindeki öngörüşmeler bitmiştir. 

Şimdi Genel Görüşme açılması hususunu oyları
nıza sunacağım. Tüzüğümüz gereği oylama işaretle 
yapılacaktır. 

Genel görüşme açılmasını kabul edenler... Genel 
Görüşme açılmasını kabul etmeyenler... Genel Gö
rüşme açılması kabul edilmemiştir. (HP sıralarından 
alkışlar). 

VE CEVAPLAR 

2. Teftiş Kurulu elinde, 500'ü aşkın yolsuzluk 
dosyası ve suç delilleri varken, fezlekeler düzenlen
mişken niçin sanıklar ilgiü adlî makamlara sevk edil
memiştir? 

3. Son günlerde acele bir kararla 4 adet 757 Bo
eing alınması girişimine geçilmiş olduğunu öğrendim. 
Tanesi 50 milyona mal olan ve henüz dünyada bü
yük deneyimleri yapılmamış bulunan, kısa menzilli 
yük taşımaz nitelikteki bu uçaklar hakkında, aksini 
savunan gerçek uzman raporu var mıdır? 

4. Türk Hava Yollarına, mevcut 30 uçağı yolcu 
dolduramıyor, zarar diyorken neden 4 uçak daha 
alınmaya gerek duyulmuştur? 

5. Şirketin Ticaret Genel Müdür Muavini, is
tasyon Müdürü ve üst seviyede 12 görevli, yalan «be
yanda bulunmak ve sahte pasaportu bilerek kullan
maktan mahkûm oldular. Mahkemenin karar 'tarihi 
12.10.1983'tür. Dosya numarası 81/248 esas ve 83/ 
215'tir. Bu insanların ayrıca tş Kanununun 17 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince derhal akitlerinin 
feshi gerekirken hepsi görevde tutulmuştur. Mahke
menin ve soruşturmanıiLselameti adına bile işten el 
çektirilmeleri gerekmekte değil mi idi? 

6. THY işletmesinde Ticaret Müdür Muavinli
ğinden maaş alırken bir yandan da Kıbrıs Hava Yol
larında çalışıp iki taraflı maaş alan, Kıbrıs Senato
sunca işten uzaklaştırılması için soruşturma açılan bu 
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zat, ısrarla neden görevde tutulmaktadır? Ayrıca bu 
zatın görevde tutulmamasına ilişkin bir de murakıp 
raporu vardır. 

7. Hilton Otelinde, tarihleri bizce malum olan 
zamanlarda büyük çapta bilet yolsuzlukları olmuş, 
bunun gibi daha pek çok yolsuz davranışlarda bulu
nulmuştur. îç ve dış acentelerden karşılıksız çek ve 
bono alınarak idare milyonlarca lira zarara sokul
muştur. Bu hususlarda Sayın Bakanlıkça duruma el 
konulmuş mudur? 

8. THY Genel Sekreteri, şu anda yolsuzluktan 
ağır cezada yargılanıyor. Soruşturmanın selameti adı
na kendisine, işten niçin el çektirilmemiştir? 

Sorularıma aydınlık getirilmesini, Sayın Bakandan 
saygılarımla rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türk Hava Yollarının 1983 yılma 763 milyon 575 
bin Türk Lirası zararla girdiği yolundaki iddia ta
mamen gerçek dışıdır. 

Kurumun, 1982 yılı sonu itibariyle 352 milyon 
Türk Lirası kârı mevcuttu. 1983 yılındaki kârı ise: 
4,2 milyar Türk Lirasıdır. Bu arada daha sonraki 
bazı soruları ilgilendirmesi sebebiyle Türk Hava Yol
larının 1984 yılını döviz gelirlerini önemli ölçüde ar
tırarak, geçmiş yıllara göre çok daha kârü bir şekil
de kapatacağının şimdiden -belli olduğunu ifade et
mek istiyorum. 

İkinci sorunun cevabına gelince: Sayın Milletve
killerinin bu iddiaları, tarafımdan bir ihbar olarak 
kabul edilmiştir. Türk Hava Yolları Teftiş ve Tetkik 
Kurulunca 1979 yılından bu yana 333 adet tahkikat 
raporu düzenlenmiş olup, Bakanlığım bünyesinde 
sonuçlandırılmış olan soruşturma işlemleri de dahil 
olmak üzere, derhal bu dosyaları tetkik ettirerek, hu
kukî alanda işlem görmemiş olanlar varsa ortaya çı
kartılacak, bu hususta ihmali ve kusuru görülenler 
varsa, haklarında gerekli tasarrufta bulunulacaktır. 

Sayın Milletvekilinin üçüncü sorusuna gelince : 
Türk Hava Yollarına uçak alınması iddia edildiği gi
bi, son günlere ait ve aceleye getirilmiş bir karar 
değildir. Türk Hava Yollarına uçak alımı için çalış
malar ve değerlendirme Hükümetimizin göreve 'baş
ladığı tarihten önce de olmak üzere, Temmuz 1983' 
te plan ve programa uygun bir şekilde başlatılmıştır. 
Ayrıca, uçak tipini belirleyen nihai bir karar da he
nüz mevcut değildir. Teknik seviyedeki çalışmalar 
halen devam etmektedir, 

Dördüncü soruya gelince : Bu soruda da yanlış 
bilgiden hareket edilmiştir. Şu anda Türk Hava Yol
ları zarar eden bir kuruluş değildir. Uçakların yolcu 
doluluk oranları kâr sağlayabilen tatminkâr bir se
viyededir. Ayrıca, şunu da burada ifade edeyim ki, 
yolcu doluluk oranı bakımından Türk Hava Yolları 
hem Avrupa'nın, hem de dünya ortalamasının üstün
dedir. Ayrıca, Ulaştırma Ana Planında, 1983 ve 1993 
yılları arasındaki on yıl içinde koltuk sayısının dört 
binden yedi bine, uçak sayısının 22'den 42'ye çıka
rılması öngörülmektedir. Uçak alımı, bu plan hedef
lerine uygun olarak yürütülmektedir. Şunu da belirt
mek isterim ki,. Hükümetimiz plan hedeflerini, daha 
çok kısa sürede, aşmakta kararlıdır. Hedefimiz kâr 
eden, hizmet bekleyen pek çok ilimize uçaklar kaldı-
rabilen, ihracat seferberliğine yük taşımacılığı ile de 
ciddi bir katkıda bulunabilecek Türk Hava Yolları
dır. Bunu mutlaka gerçekleştireceğimize inanıyorum. 

Sayın Milletvekilimin 5 inci sorusu içinde yer alan 
açıklamalar ve iddialar birer ihbar niteliğinde görü
lerek, derhal bir ön araştırma yaptırılmış, diğer yan
dan da mahkemeden kararın bir örneği talep edilmiş
tir. Yaptırdığım bu ön araştırmada, tespit edilen hu
suslar şunlardır : 

1979 - 1980 yıllarında meydana gelmiş olan «Lan-
ding Carte» olayı İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı
nın isteği üzerine Maliye müfettişlerinin koordinas
yonunda, iki Ulaştırma Bakanlığı müfettişinin katıl
masıyla teşkil edilen heyet tarafından tetkik edilmiş
tir. Mahkemeden istediğimiz dava karar sureti res
men tarafımıza intikal eder etmez idarî ve hukukî 
her türlü tedbir alınarak, bu konuda ihmali görülen
ler de dahil olmak üzere, bütün sorumlu ve suçlular 
hakkında gerekli işlem yapılacaktır. 

6 ncı soruda iddia edilen hususlar, yine aynı şe
kilde birer ihbar niteliğini taşımaktadır. Bu sebeple 
'kısa zamanda sonuçlandırılacak inceleme ile bahsi 
geçenin durumu ortaya çıkarılacak, iddia edilen hu
suslar doğruysa gereği ifa olunacaktır. 

7 nci soruda, Sayın Milletvekilinin Türk Hava 
Yollan Hilton Oteli bürosunda meydana gelmiş yol
suzluklar ile iç ve dış bürolarda karşılıksız verilen 
çeklerden doğmuş alacaklarla ilgili iddiaları, ayrı ay
rı incelenmesi ve gerekirse soruşturulması gerekli bi
rer ihbar olarak değerlendirilmiştir. Kısa zaman için
de yaptırdığım araştırmada, iddialarda gerçek payı 

, olduğunu, 1981 yılında cereyan etmiş bu hadiselerin 
Türk Hava Yoları bünyesinde soruşturulduğunu ve 
incelendiğini tespit ettim. Bunların her birisinin Ba-
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kanlığımca yeniden değerlendirileceğini ve gerekenin 
yapılacağını burada bir kere daha ifade ediyorum. 

8 inci soruya gelince; Türk Hava Yollarının ha
len görevde bulunan Genel Sekreteri herhangi bir 
yolsuzluk isnadı ile karşı karşıya kalmış ve yargılan
mış değildir. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 
Türk Hava Yollan Genel Sekreteri, 5 inci soruya 
cevaben temas ettiğim Landing Carte yolsuzluğu da
vası içinde yer alanlardan bir tanesidir. Bu kişinin 
Haziran 1982 tarihinde Stuttgart Müdürlüğüne geti
rilmiş bulunduğunu da tespit ettim. Dava ile ilgili 
mahkeme kararı elime geçtiğinde, gerekli değerlen
dirmeleri de yaparak, adı geçen hakkında ne gereki
yorsa yapılacaktır. Bunu burada bir kere daha teyi-
den ifade ediyorum. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; böylece Sa
yın Milletvekili tarafından Bakanlığıma tevcih edil
miş bulunan sözlü soru önergesini zamanın imkân 
verdiği nispette cevaplandırmış bulunuyorum. Yüce 
Meclisin konularımıza gösterdiği hassasiyete teşek
kür eder, saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Şardağ, bir açıklamanız olacak mı efen

dim? 
Buyurun. 
Sayın Şardağ, süreniz 5 dakikadır efendim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Saygıdeğer Mec
lisin çok değerli üyeleri, saygıdeğer Başkanım; sü
rem 5 dakika; fakat bu bir memleket meselesi, sayın 
üyelerimizin biraz da müsamahası olursa, çünkü yol
suzluklara karşı bütün üye arkadaşlarım aynı duyar
lıkla muttasıftır, aynı duyarlığın niteliği içindedir. 
Buna inandığım için bu gerçeklere tek tek temas ede
ceğim. 

Sayın Bakanımız işbaşına gelmeden evvel cereyan 
etmiş olaylardır bunlar. Bugün elime 29 uncu ih
bar mektubu geldi, açık imzayla. Diğer devlet teşek
küllerine de böyle bir dokunsak acaba dökülecek mi 
diye korkuyorum arkadaşlar^ 

Sayın Bakanım diyorki: «Bu mahkeme kararını 
bulduracağım.» Ben, Sayın Bakanıma, geçmiş yıl
lardan dolayı herhangi bir toz kondurmak istemi
yorum; fakat ben bunu basına duyurdum arkadaşlar, 
Genel Müdür «Hiçbir yolsuzluk yoktur» dedi. He
men haber veriyorum arkadaşlar; ayrıca kararı arat
maya gerek yok, İstanbul 3 üncü Ağır Ceza Mah
kemesinden verilmiş kararın esas numarası, lütfen 
not etsinler, 1981'e 248, karar numarası 1983'e 215. 
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| Arzu ederlerse, yarın makamında takdim ederim. 
Ağır Ceza Mahkemesinin kararma göre, okuyorum 
arkadaşlar, ben bilgiyi vermiş oluyorum, mademki 
Büyük Millet Meclisinin göstereceği ilgiye teşekkür 
ettiler, bu güzel bir anlayıştır; ben de kendilerine 
yardımcı ve destek olmak istiyorum, ismini vermeye 
gerek görmüyorum; Ticaret Genel Müdür Muavini 
olan bir arkadaşımız, Yeşilköy Hava Limanı İstas
yon Başmüdürü olan bir arkadaşımız, Hava Yol
ları Genel Sekreteri olan bir arkadaşımız, Akarya
kıt Şube Başkanı olan bir memur arkadaşımız, Uçuş 
İşletme İdare Müdürü olan bir görevlimiz, Genel Sek
reterimiz, Ticaret Genel Müdür Muavinimiz, bir iş
letmenin başında olan görevli bir arkadaşımız, Tica
ret Genel Müdür Muavinliğinde şurada bir görev
de bulunan bir görevli arkadaşımız, Hava Yolların
da Reklam Müdürü olan bir arkadaşımız, Tarife 
ye Planlar Müdürü olan bir arkadaşımız, bütün bu 
arkadaşlarımız, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde 
sahtekârlıkla mahkûm olmuşlardır. Hepsi görevle-
rindedir arkadaşlar; söylüyorum, Ticaret Genel Mü
dür Muavini aynı görevde muhafaza ediliyor. Be
nim bunu, burada ayrıca Sayın Bakana söylememe 
gerek yok, Bakanlığın bir ihata meselesidir, Sayın 
Bakanım bu ihatayı lütfen göstersinler, biraz daha 
duyarlıkla ve süratle bu işin üstüne yönelsinler. Bti-

I tün bunlar kendisinden önce olmuştur ve bütün bun
ların bir kısmı bugünkü Genel Müdürün kendisinden 
önce olmuştur; fakat bugünkü Genel Müdür bu ar-

[ kadaşlan taltifen görevinde tutmakta devam ediyor. 
Arkadaşlar, Şeyh Sadi'nin tok lafı var, gıybet İs

lam'da çok haram, ağır bir suç biliyorsunuz; fakat 
bir zaman, yalnız bir yerde gıytoete müsamaha var, 
o da, kötülükleri eğer söylemezseniz, daha büyük kö
tülükler devam ederse, başkalarına sirayet ederse, 
o zaman onu söyleyeceksiniz ki, yayılması önlensin, 
başkalarına kötülük yapılmasın ve bu kötülük devam 
etmesin. Allah'tan korkan bir insan olarak bunlara yüz
de 100 güivenmesem huzurunuza getirmezdim, 

Evet arkadaşlar, Sayın Bakan da söylediler, Ha
va Yolları Genel Sekreteri olan diğer bir arkadaşı
mız mahkûmiyetten sonra taltifen Stuttgart Satış Mü
dürlüğüne 8 bin marklık bir maaşla getirildi. Yine, 
Akaryakıt Şubesi Başkam olan arkadaşımız, aynı 
şekilde aynı görevinde muhafaza ediliyor. Uçuş İş
letme İdare Müdürü olan görevlimiz aynı görevinde 
muhafaza ediliyor. Sayın Bakana rahat rahat haber 
veriyorum, tetkikata, araştırmaya da gerek yok. Yi
ne, bir tek kaptan pilotumuz haysiyet meselesi ya-

I parak şerefiyle istifa etti. Yine, Genel Sekreterken 
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terfien Satış Müdürü yapılan arkadaşımız bu mah
kûmlar arasında. Ticaret Genel Müdür Muavini 
olan bir arkadaşımız aynı görevde. Bir işletmenin 
başında bulunan, yine bu mahkûmlar arasında bu
lunan arkadaşımız maalesef Teknik Müdür Muavini 
Başdanışmanı olarak görevde. Başınızı bunlarla ağ
rıtmak istemiyorum; bütün bu arkadaşlar, ya kısmî 
küllisi, büyük çoğunluğuyla görev başındadır veya tal-
tifen dış bürolarımızın başında görev yapmaktadır
lar. 

Sayın Bakanım «Müessese kâr etmiştir» dediler. 
Ben kendisine sormak istiyorum; Sayın Bakan ko
nuşurken acaba inanarak mı konuşuyorlardı, yoksa 
müessesesini korumuş olmak için mi? Korumak, ha
taların, böyle günahların üzerine yürümekle müm
kündür. Hele, kendi devrine ait olmayan günahlar-
sa, korumaya da gerek yoktur. 

Sayın Bakanım «kâr ediyoruz» dediler. Arkadaş
lar, kâr kasaya giren para ile mümkündür. Hava 
Yolları İdaresi Genel Müdürlüğü bizim "gözümüzü 
karartmaktadır. Çünkü, bu «kâr» dediği şey, kasada 
değil arkadaşlar, senelerdir ihtilaflı olarak Libya'da,-
şurada burada bulunan paralardır. Onlar diyor ki 
«Bize ait», biz diyoruz ki, «Hayır bizim almamız 
lazım» Ne olacağı belli olmayan paralar, kaderi belli 
değil. Bu paraları kasada göstererek, kâr diye önü
müze sunmak, en azından bilimsel bir bilgi olamaz. 

«Tahkikat yapılıyor» dedi Sayın Bakanım; teşek
kür ederim, yapılsın; ama tahkikat yapılmış Sayın 
Bakanım, sonuçlar alınmış, mahkûmiyet kararı tebel
lüğ edilmiş; fakat yıllar yılı bu arkadaşlar görevleri 
başında tutulmuş ve şu anda, artık sizin sorumlulu
ğunuz altında bulunan Bakanlık içinde de görevleri
ni sürdürmektedirler^ 

Arkadaşlar, uçak alımı çok önemlidir. Uçak alı
mı, bütün dünyada bu işten anlayan, bu işle ilgili 
olan, üniversite kürsülerinden gelmiş uzmanların da 
bulunduğu meclislerden çıkar. 

Geçmişte Senato Araştırma Komisyonu raporu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının onayın
dan geçerek, balkın bu uçak komisyonları için ve 
bu Hava Yolları personeli için, kesin olarak neler 
söylüyor, ne hükümler veriyor: 

Bu ithalatta yasa, yönetmelik, kararnameler ve 
ithalatla ilgili tüm yazılı mevzuat kasten çiğnenmiş 
ve yolsuzluklar yapılarak İDevlet Hazinesi döviz ola
rak zarara sokulmuştur. Burada, DC 10'larda oldu
ğu gibi, aynı sonuca'.varılarak bu ithalatta yasa, yö
netmelik, kararnameler, ithalatla ilgili tüm yazılı mev- | 

zuat ıkasten çiğnenmiş ve yolsuzluklar yapılarak Dev
let Hazinesi döviz olarak zarara sokulmuştur» Ka
ran verilmiştir. 

4 adet Boeing 727-200 tipi uçakların alımı hak
kında da Devlet Planlama Teşkilatının gönderdiği, 
filan tarih filan sayılı cevabî yazıda» Türk Hava 
Yolları Anonim Ortaklığı gönderdiği projede, ha
len kiralık olarak kullanılan 3 adet Boeing uçak
larının yerini almak üzere...: «Ben sizlere tamamlaya
yım arkadaşlar, başınızı ağrıtmayayım, uzundur, 
şudur: Biz Boeing alıyoruz, bugün ben önemli me
selelerden bahsettikten sonra, şimdi önemsiz gibi gö
rünen birkaç şeyi arz edeyim. 

Sayın Bakanım İstanbul'da bir Boeing uçağının 
açılışını yapıyor, kurdele kesecek. Boeing uçağı gel
miş; fakat alım - şahma giden heyetler bunun ger
çek tekerleklerinin Boeinge ait olduğunu bilmeden al
mışlar, uçak hareket edemiyor. Uçağı, ehliyetsiz bir 
adam bir römorkörle sürerek götürüyor, götürürken 
de uçağı parçalıyor. Bu uçağın zararı Hava Yolla
rında kimseye ödettirilmemiştir. 

Arkadaşlar, Landing Carte, biliyorsunuz millet
lerarası bir karttır; müessesenin uçucuları, pilotla
rı için verilir, milletlerarası bir anlaşma ile Avrupa' 
ya parasız gidebilirler. Düşünün Devlete, Emniyet 
Müdürlüğüne Ticaret Müdür Muavini ve diğer Dev
let Hava Yolları müdürleri kendilerini uçucu gös
teriyorlar, sahtekârlığa bakın ve kendi kendilerini 
pilot - uçucu göstererek meccanen Avrupa'ya uç
ma hakkını sağlıyorlar. Bütün bu arkadaşlar bugün 
görevlerinin başındadır. İstirham ediyorum, bana iti
mat buyurun, ben bu kürsüye şahıslar hakkında ko
nuşmaktan Allah'tan korktuğum için çıkmak iste
mem; fakat bugün eğer belge getirmek istesem, bü
tün belgeler yanımda, bir şey getirmedim, bu kısa 
süre içinde hem vaktinizi almayayım, hem de İçtüzü
ğe uyan kısa süremi de aşmak istemiyorum. Hemen 
haber vereyim, ki, uçak alım - satımı yine devam 
ediyor, yine Boeing teşebbüsleri var arkadaşlar, bun
ların içinde uçak komisyonunun başkanı kimdir? 
Bugün Sayın Genel Müdür tarafından uçak komis
yonuna başkan olarak getirilen zat Umum Müdür 
Muavinidir, bu zat İstanbul Belediyesi Zabıta Mü
dürlüğünden uzaklaştırılmıştır ve açıktan iktisadı bi
tirmiştir, uçak komisyonunun başkanlığına getirilmiş
tir. Bu kadar kesindir hakikatler. 

Sayın Bakanım dedi ki «Fazla uçuş yapıyoruz.» 
Belgeler elimdedir, her an emrine amadeyim, hemen 
verebilirim, tevdi edebilirim. Az uçakla çok uçuş 
yapmıştık; fakat üç senedir çok uçakla daha az uçuş 
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yapmış bulunuyoruz. Bütün istatistiklere sahibim, 
29 kaynak feryat ediyor, bunlar bana geliyor. 

Kötülüklerin üstüne göz yummak bu Meclisteki 
tek bir milletvekilinin ve tek bir bakanın yapabile
ceği bir şey değildir, hepimizi bundan tenzih ediyo
rum; ama Sayın Bakanımız bundan sonra gevşek 
davranırsa,.sayın iktidar partisi milletvekillerinin ken
di bakanlarının yakasına yapışarak onu bu konular 
(Üzerinde İsrarla, duyarlıkla çalışmaya itmeleri bu ka
dar açıkladığım hakikatlerden sonra kendilerine bir 
ıtterç olarak düşüyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şardağ, teşekkür ederim. 
2. —" Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt 

dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı İsmet Kaya Erdem'in cevavı (6/90) 

BAŞKAN — Sözlü soruların ikinci sırasında, 
Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt dışında 
çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi vardın 

Sayın Turgut Sözer?... Burada. 
Sayın Başbakan?... 
(DEVLET BAKAM VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ÎSMET KAYA ERDEM (îtzmir) — Ben ce
vaplayacağım. 

BAŞKAN — ©aşibakan adına siz cevaplandıra
caksınız. 

önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi 
arz ve istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Sakarya Milletvekili 

Turgut Sözer 
1. Yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye dö

nen işçilerin sosyal sigorta işlemleri, asgari altı ay üe 
bir yıl içinde gerçekleşebilmektedir. Bu uzun süreyi I 
bekleyemeyen işçilerimiz, dönmeden önce, iki yıllık 
veya daha fazla emekli maaşlarını % 10 noksanıyla 
ve genellikle Türk parası^ karşılığında yabancı şir
ket ve kişilere satmaktadırlar. Keza, Türk işçilerinin 
tasarrufları ile emekliliği hak etmemiş olanların si
gorta kesintilerine ait dövizler de aynı yoldan elle
rinden çıkmaktadır. Bu döviz kaybının önlenebilmesi 
için, sosyal sigorta işlemlerinin çabuklaştırılması hu
susunda Hükümetin düşünceleri ve çalışmaları ne
lerdir? 

2. Edinilen bilgilere göre, bir sene evvel Alman 
bankalarında Türk işçilerinin yirmiyedi milyar mark
lık bir tasarrufu yatmakta idi. Bü. döviz neden Türk 
bankalarında değil de Alman bankalarında yatmak
tadır? 

3. Herhangi bir işçi, Alman bankalarından on-
beş bin marka varan krediyi en geç iki gün içinde 
alabilmektedir. Türk bankalarında ise böyle bir kre
di işlerliği yoktur. Banka işlemlerine hız verilmesi 
ve aynı kredinin Türk bankaları tarafından da, aynı 
çabuklukla, verilebilmesi için Hükümetimizin ne gibi 
çalışmaları vardır? 

4. Almanya'da çalıştığı ve öğrendiği işi, ülke
mizde bir iş yeri açarak sürdürmek isteyen işçileri
miz, gerek malzemeyi getirirken; söz konusu iş için 
gerekli aletleri iki yıl bizzat Almanya'da kullanmış 
olması zaruretinin yanında Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının müsaadesini alma ve aletin gümrük tutarı ka
dar (onbeş ila elli bin) D.M.'ı en az bir yıl Türk 
bankalarında tutma zorunlulukları gibi ağır şartlarla 
karşılaşmaktadırlar. Bu tür formalitelere kolaylık 
sağlanması düşünülmekte midir? 

5. Yurt dışından kesin dönüş kaydı ile gelen 
ve permi hakkı olmayan işçilerimize, dövizlerine kar
şılık, ihraç bedeli üzerinden yerli araba satın alma 
hakkı neden tanınmıyor? Bu konuda Sayın Hükü
metimizin çalışmaları var mıdır; varsa nelerdir? 

6. Yurt dışında vefat eden işçilerimizin, Türkiye' 
de ikâmet etmekte olan varislerine intikal edecek 
tereke eşyasına konut fonu uygulanmakta ve özel
likle intikal edecek olan arabalar için; Veraset İntikal 
Vergisi, Gümrük Vergisi, Taşıt Alım-Satım Vergisi
ne ilaveten bir de % 200 gibi konut fonu eklenmek
te, dolayısıyla vergilerin toplamı arabanın değerini 
aşmaktadır. Yurt dışında vefat eden ve edecek olan 
işçilerimizin varislerinin bu sorunlarına eğilmeyi ve 
eksik hazırlandığını sandığım 83/7543 sayılı Karar
namenin varisler lehine değiştirilmesini Sayın Hükü
met düşünmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Federal Almanya'da 
çalışan işçilerimiz, mecburî sigortalılıkları sona er
dikten sonra o ülke mevzuatına göre, adlarına yatı
rılmış olan işçi ve işveren hissesi primlerinin yarısını 
geri alabilmektedirler. 

Ancak, aynı mevzuat gereğince bu primler 2 yıl
lık bir süre sonunda iade edilebilmektedir. Bu süreyi 

— 401 — 



T. B. M. M. B: 80 19 â 6 1984 0 : 1 

beklemek istemeyen işçilerimiz, 2 yıl sonra ödenecek 
primlerini, Alman Ras Sigortası Kurumundan tahsil 
etmek üzere, bazı kuruluş ve kişilere vekâlet vererek 
yüzde 10 ila yüzde 15 noksanına bu kuruluş ve kişi
lerden peşin olarak 'almaktadırlar. 

Çoğu genç yaşta olan işçilerimiz Alman sigorta 
mevzuatına göre, emeklilik yaşı olan 65 yaşını bek
lemek istemediklerinden ve ülkemiz sigorta mevzu
atına göre, yurt dışında geçen çalışma sürelerinin 
karşılığı olan primlerini döviz olarak ödeyerek Tür
kiye'de emeklilik haklarını elde edebilmek için, söz 
konusu primleri peşin olarak almayı tercih etmekte
dirler. 

Diğer taraftan Hükümetimiz, primlerini geri al
dıkları takdirde Almanya'daki emeklilik hakların
dan yararlanamayacakları konusunda işçilerimizi de
vamlı olarak uyarmaktadır. 

Emekliliğe hak kazanmış işçilerimizden Türkiye' 
de ikamet edenlere aylıkları Sosyal Sigortalar Kuru
mumuz aracılığıyla ödenmektedir. Bu durumda olan 
bir işçimizin Almanya'da tayin edeceği bir vekile 
ödeme yapılması söz konusu değildir. 

Bu arada, yurt dışında faaliyette bulunan Türk 
bankalarının işçilerimize özlük hakları için avans 
vermeleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Al
manya'daki işçilerimizin tasarrufları önergede belir
tildiği kadar yüksek "olmamakla birlikte, söz konusu 
tasarrufların yurda çekilmesinin yararı ortadadır. 
Bunun temini için gerçekçi kur politikası uygulama
sını devam ettirmek ve işçilerimize ekonomik ve kâr
lı yatırım imkânları sağlayabilmek gerekir. Bu amaç
la Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca işçile
rimize faiz oranı diğer dünya bankalarından daha 
yüksek oranlı, kredi mektuplu döviz tevdiat hesabı 
açabilmeleri imkânı tanınmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan hem işçilerimizin kısa sürede ka
zanç sağlamaları, hem de ülkemizde yeni yatırım 
yapma imkânları yaratılması bakımından bazı dev
let kuruluşlarına ait hisse senetleriyle gelir ortaklığı 
senetlerinin satışına ve işletme hakkı devrine imkân 
veren Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır. Söz konusu kanun gereğince, hisse 
senetleriyle gelir ortaklığı senetlerinin satışı konusun
da yapılacak düzenlemelerden sonra, yurt dışındaki 
vatandaşlarımıza da gerekli duyuru en geniş şekilde 
yapılacaktır. Türk bankalarından kredi alma işlem
lerinin çabuklaştırılması yalnız mevzuatla değil, zih
niyet değişikliği ve çağdaş teknolojilerin uygulanma

sıyla mümkün olur. Türk bankalarının yabancı ban
kalarla temasın artması suretiyle bankalarımızın da
ha etkin çalışmaları da bu soruna kendiliğinden çö
züm getirecektir. 

Halen yürürlükte bulunan uygulamaya göre, yurt 
dışında müstakil iş sahibi olarak en az 3 yıl aynı işte 
çalışanlardan Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar sabit 
bir tesise ait eşya ve makinelerini, aynı işe Türkiye' 
de devam etmek kaydıyla ithal edebilmektedirler. 
Bunun için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaa
desini almak gerekmediği gibi, Türk bankalarında 
döviz bulundurma zorunluğu da yoktur. Yurt dışın
dan kesin dönüş yapan işçilerimize ihraç bedeli üze
rinden döviz karşılığı yerli otomobil satışı daha önce 
uygulanmış, ancak uygulamada haksız kazanç ye 
rant yaratmasına neden olması dolayısıyla bu imkâ
na daha evvelce son verilmiştir. Kanaatimce ekono
mik konularda istisnalar getirilmesi genel olarak eko
nomide rahatsızlıklara neden olmaktadıç. 29.12.1983 
tarihinde yürürlüğe konulmuş bulunan ithalat reji
mi kararıyla getirilen fon, mal bazında tespit edilmiş 
olup malın adına, ithal edilecek kişinin durumuna 
göre ayrım yapılması madde ve fon politikasına ay
kırı düşmektedir. Kaldı ki, otomobil ithalinde uygu
lanan fon yüzde 200 gibi maktu bir oran olmayıp, 
yüzde 25'ten başlayarak otomobilin motor hacmine 
göre kademeli olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sözer, açıklamanız olacak mı efendim? 
TURGUT SÖZER (Sakarya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun; lütfen açıklamanızı beş 

dakika içinde bitiriniz. 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; Sayın Bakanımızın verdiği cevap
lara teşekkür etmekle beraber, bizim de bazı maruza
tımız olacak. 

Şu veya bu biçimde çalışarak, şu yönden veya bu 
yönden eleştirilerle genelde hepimizin gönlünde ya
tan silahlı olmaktan öte, ekonomik dünya savaşında 
başarılı olma amacımızdır. Yurt dışında çalışan işçi 
dövizlerinin türlü organizasyonlarla yurt dışında kal
ması nedenleri ve çarelerini tartışmak bence iktidar 
ve muhalefetin tümüyle birleşeceği bir konudur. Dış 
ülkeler sorumlularının ve 'bankalarının uyanık dav
ranmaları sonucu yurda gelmesini ve kalkınmamıza 
katkısını hep birlikte arzuladığımız dövizler, maale
sef öteden beri beceriksizliklerimiz nedeniyle dışarı
da kalmaya mahkûm olmaktadır. 
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Şöyle ki : Yedimdeki gazete Kanlarındaki ve bi
zim dışımızdaki bankalara bağımlı şirketlerin bizim 
bankalarımızın yapamadıkları kolaylıkları becerebil-
meleri sonucu, işçilerimizin dövizlerini işbirlikleriyle 
toplamakta ve biz ancak ümitlerimizle başbaka kal
maktayız. önergemde arz ettiğim hususları dinledi
niz, zaman süreci uzadığından işçilerimiz bize döviz 
getirecek bir sürü haklarını Türk parası karşılığı sat
maktadırlar. Bu bilinen gerçek bir olaydır. Bir sene 
evvelki bilgilere göre 27 milyarlık dövizimiz Alman 
bankalarında yatmakta idi. Nedenlerini izaha çalışa
lım. 

En önemli konu psikolojiktir. Yurt dışındaki 
Türk bankalarında işçilerimize hor davranılmakta, 
işçilerimiz istiskal görmektedirler. Oysa ki, Alman 
bankalarında kim olursa olsun herkes kapıda karşı
lanmakta ve iltifat görmektedir ve hatta Türk işçi
lerine borçlarına sadık oldukları inancı içinde en iyi 
müşteri muamelesi yapmaktadırlar. Türk bankaları 
Türkiye'ye gönderilen havalelerde kesinlikle hassas 
değildirler. Türkiye'ye gönderilen bir havale yerine 
en az 15 günde ulaşmaktadır. İstedikleri kadar biz 
teleks sistemiyle çalışıyoruz desinler, genelde uygu
lamaları budur. Bir iki istisna gerçeği değiştirmemek
tedir. Alman bankaları ise, 7 gün içinde işlemleri bi
tirmektedirler, hatta Alman bankalarının finanse et
tiği sözde Türk şirketlerine başvurulduğunda, işçinin 
Türkiye'deki evine para bir gün içinde ulaşmakta
dır. Böylece döviz yine Almanya'da kalmaktadır. Al
man bankalarından herhangi bir işçimiz 15 bin mar
ka varan krediyi en geç iki gün içinde alabilmekte
dir. Türk bankalarında ise, böyle bir kredi işlerliği 
bugüne kadar maalesef teessüs ettirilememiştir. Dı
şarıdan bize döviz getirdiklerine inandığımız işçileri
mizin orada rahmetli olanlarının, burada fakru za
ruret içinde olan vereselerine yüzde 200 gibi, 200'e 
varan bir konut fonu uygulamak hakseverlik olmasa 
gerektir. Diyanet İşleri Başkanımızın ve ilgili Devlet 
Bakanımızın da üstünde durması gerekli bir konu
dur bu. Hiç olmazsa şehit sayılabilecek bu rahmet
lilerin varislerine bir ayrıcalık tanınabilir, tanınma
lıdır da. 

Yine önergemde dinlediğiniz veçhile, işçimiz bir 
iş dalında beceri kazanmış ve bunu ispatlıyorsa, ne
den o aletleri orada iki yıl kullanmış olması mecbu
riyetini getiriyoruz? Var mı mecburiyet? Biriktirdiği 
parasıyla aletini alıp yenilikleri memleketimize inti
kal ettirmesinde ne zararımız olur? 
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Ayrıca, bir de permi meselesi var. tşçi en az ale
tin gümrük tutarı kadar 15 ila 50 bin Deutsche Mar
kı Türk bankalarında tutmak zorunda. Bu parayı 
oraya bağlarsa bu defa alet alamayacaktır. Şayet bu 
formalitelerde kolaylık sağlanırsa, işçi geldiğinde dev
lete yük olmaz, en az yanında birkaç işsiz çalışır, dı
şarıya muhtaç olmayacak bir teknoloji getirir. Bunu 
istismar edenler çıkabilir. Ancak devlet «sen getirdi
ğin aletleri 5 yıl satamazsın ve en az 6 ay içinde mon
te edip işler hale sokacaksın. Şayet yapamazsan, o 
zaman cezalı gümrük uygularım» derse, hem vatan
daşın, hem de devletin yararına olur; ama ben on
ları takip edemem diyorsanız, o zaman da Hükümet 
olamazsınız. Takip edecek yöntemleri bulacaksınız. 
'Bugüne kadar bulunmamışsa bile, büyük iddialarla 
ve sorumluluklarla gelmiş 60 yıla varan karma eko
nomimizi bir kalemde değiştirebilme cesaretini gös
termiş Hükümetten bunu beklemek en azından hak
kımızdır. Çünkü, bu kadar açılırken kimseye danış
madınız. Liberal Hükümetinizin sorumlulukları, kar
ma ekonomik hükümetlerinin sorumluluk ve zorluk
larından bir başkadır. Allah göstermesin, başarısızlık 
sonucu millete ve tevkil ettiklerine hesap vermemiz 
çok güç olabilir. Bu gibi konuları başaramazsanız, 
dilinizden düşürmediğiniz enflasyonu da aşağıya çe
kemezsiniz. Aksine enflasyon sizi yukarıya çeker. 

Enflasyonu aşağıya çekmek deyince, Oflu Ho
canın hikâyesi aklıma geldi. Oflu Hocanın vaizlik 
ettiği caminin bulunduğu mahallede yangın çıkar. 
Çatı katında* bir gelin, kurtarılması için yalvarmak
tadır. Oflu Hoca etrafındakilere «ip götürün» der. 
tpi getirirler. «Atın aha bu kıza» der. Atarlar. Gelin 
ipi yakalar. Hoca «pağla onu belune» der. Gelin ipi 
beline bağlar. Hoca etrafındakilere «çekin onu şimdi 
aşağıya» der. Çekerler, gelin pat diye düşer, ölür. 

Hoca iki eli başında düşünrnektedir. «Ne ettun 
Hoca?» derler. «Düşüneyrum» der, «Biz he bu ge-
lunu kurtarmış iduk; ama kuyuda mıydı yoksa yan
gında mıydı bilemeyrum onu» der. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, liberal ekonominin muaf-
fak olduğu ülkeler, kişi başına gelir düzeyi yüksek, 
ticarî nosyonu olan ülkelerdir; öz parasını yabancı. 
bankalara kaptıranlar değil. Dilerim ki, Sayın Özal 
da gelini öldürmeden yanlış yaptığının bilincine va
rır. 
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Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepi
nize teşekkür eder, saygılar sunarım değerli üyeler. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer. 
Soru cevaplanmıştır. 

3. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk 
Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada bulunan, Urfa Mil
letvekili Osman Doğan'ın, Atatürk Barajı ve Urfa 
Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görü
şülmesine geçiyoruz. 

Sayın Doğan?.. Yok. 
'Sayın Bakan?. Yok. 
Soru gelecek birleşime ertelenmiştir. 

4. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, ver
gi iadesi ve hayalî ihracat iddialarına ilişkin sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/99) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada bulunan, Manisa Mil
letvekili tsmet Turhangil'in, vergi iadesi ve hayalî 
ihracat iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Turhangil?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla di
lerim. 

tsmet Turhangil 
Manisa Milletvekili 

•1. Hükümet göreve başladığı tarihten bu yana 
kaç ihracatçı firmaya ve ne miktarda vergi iadesi 
vermiştir? 

2. Çeşitli çevrelerde ve basında aylardır hayalî 
ihracat iddiaları ileri sürüldüğü halde Hükümet ne
den zamanında işe el koymamış ve bugünleri bekle
miştir? 

3. Hayalî ihracat suçlaması neden yalnız belli 
şirketlere yöneltilmiştir? Bu iddiaların muhatabı yal
nız 8 şirket midir? 

4. Tüm ihracat firmaları bu açıdan 'bir incele
meye tabi tutulacak mıdır? Bu incelemede 1984 yı
lından önceki yılları kapsayacak mıdır? 
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5. % 30 gibi bir vergi iadesinin öngörüldüğü ve 
doların gerçek değeri ile karaborsa değeri arasında 
% 15'ten fazla bir farkın yaratıldığı bir sistemde ha
yalî ihracat girişimleri beklenen bir sonuç değil mi
dir? Burada gerçek suçlu kendilerine sunulan bu im
kânlardan yararlanmağa kalkanlar mı yoksa bu im
kânları ihdas ed£n Hükümet midir? 

6. Hayalî ihracat iddialarına belli firmaların 
muhatap tutulmasının siyasî bir yönü var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (tzmir) — Sayın Baş
kan, kıymetli milletvekilleri; Hükümetimize görev 
verildiği 14 Aralık 1983 tarihinden itibaren geçen 
altı ay içinde 2547 ihracatçı firmaya 158 milyar lira 
tutarında vergi iadesi ödenmiştir. 

Hayalî ihracat olduğu bir gerçektir, ancak boyut
ları ortaya atıldığı gibi büyük değildir. Toplam ih
racat içindeki payının yüzde biri geçmediğini tah
min ediyorum. Buna rağmen, hayalî ihracatla ilgili 
çeşitli söylentiler, zaman zaman ortaya çıkıp dürüst 
ihracatçılarımızı tedirgin etmekte, ihracatta sağla
nan başarıya gölge düşürmektedir. Bu nedenle soru
na bir çözüm bulmak gerektiği kanaatini taşıyoruz. 

Hayalî ihracatın iki sebepten kaynaklandığı görü
şündeyiz. Birincisi, ihracatta vergi iadesi oranları
nın yüksek olması, ikincisi ise, ihracat kredilerine 
düşük faiz uygulamasıdır. Bunun bilincinde olarak 
Hükümete gelir gelmez, sayın soru sahibinin söyle
diği gibi, bugün alınan bir tedbir değildir, Hükü
mete gelir gelmez bu soruna çözüm getirmek için 
ekonomik tedbirler alınmıştır, ihracat kredisi faiz 
oranı yüzde 24'ten yüzde 40'a yükseltilmiş, diğer ta
raftan ihracatta vergi iadesi oranları 1 Nisan 1984 
tarihinden itibaren yüzde 80 oranına, bu oranlar 1 
Eylül 1984 tarihinden itibaren de yüzde 55 oranında 
inecektir. Kanaatimca bu şekilde soruna etkili bir 
çözüm getirilmiş olmaktadır. 

Kredinin artırılması ve vergi oranının düşürül
mesi üzerine, basında ve açık oturumlarda «Siz ih
racata bu kadar çok önem verdiğinizi her yerde be
yan ettiğiniz halde, niçin ilk aldığınız karar ile ih
racat kredilerini yükselttiniz, vergi oranlarını indir
diniz?» diye Hükümet tenkit edilmiştir. 

İndirmemizin sebebi, ihracatçılarımız hakkında 
bu gibi söylentilerin, iddiaların tamamen ortadan 
kaldırılmasını sağlamak içindi. Bu oranlar bir kalem
de indirilemeyeceği ve de bir ihracatçıya zaman ver
mek için bu zamanlar verilmiştir. 
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Çeşitli ülkelere yapılan ihracat, firma bazında bi- ' 
rim ve değer olarak bilgisayarlarımızda devamlı ta
kip edilmektedir, özellikle İsviçre'ye halı ihracında 
ortaya çıkan münferit bir hadise üzerine, tsviçreye 
yönelik deri konfeksiyon, yün, ipek halı, çeşitli ka
dın iç ve dış giyim eşyası ile piston ihraç eden ih
raç kalemlerindeki birim ihraç fiyatları incelenmiş, I 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bilgi İşlem Mer
kezlinde 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren başlatılan 
gümrük çıkış beyannameleri bazında, veri toplama 
işlemi sonucunda elde edilen bilgiler firma bazında 
değerlendirilmiştir. Geçmiş yıllara göre, birim fiyat
larında artış gözlenmekte olan firmalar nezdinde in
celeme yapılmaya başlanmıştır. Ancak, fahiş olma
yan bazı fiyat artışlarının ticaretin normal kuralları 
sonucunda ulaşılabileceği de göz önüne alınmalıdır. 
Bu şekilde belirlenmiş firmaların yaptığı ihracatın I 
ne kadarının İsviçre'ye fiilen yapıldığı, ne kadarının 
İsviçre'de bulunan serbest bölge veya gümrüksüz 
antrepolarda bulunduğu ve ne kadarının hayalî ih
racat konusu olduğu incelenmektedir. Şüphe altın
da kalan bu firmaların kesin bir sonuç elde edilme
den açıklanmasını doğru bulmuyoruz. Ülke ülke do
laşarak, büyük bir mücadele sonucunda ihracatımı
zın artmasında büyük rol oynayan ihracatçılarımızı 
şüphe altında tutacak böyle bir davranıştan kaçın
mamız gerektiği kanaatindeyiz. Yapılan incelemeler 
sonuçlandığında, hatası bulunan firmalar kamuoyu
na resmen açıklanacak ve kendilerine ödenmiş olan 
vergi iadeleri cezaî faiz tahakkuk ettirilerek geri alı
nacaktır. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Turhangil verilen bilgiler üzerinde bir açık

lamanız olacak mı? 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Lütfen 5 dakika içinde cevaplandırınız. I 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; iktidara geldiği
nizden sonra bir seri tedbirler aldınız. Sadece dış I 
ekonomiyle olanlarını burada tartışmaya kalkarsak j 
zamanımız yetmez; ama bazıları var iki, değinme- I 
den geçmemiz mümkün değildir. Hayalî ihracatın ol
masının nedeni de iftiharla arkasına sığındığınız I 
ekonomik rejiminizin gereğidir. Vergi iadeleri nis- I 
petleri arttığı günden itibaren bu olaya zemin hazır- 1 

lanmıştır. Vergi iadelerinin yekûnu kamuoyunda 
261 655 milyon olarak vurgulanırken, Sayın Baka
nımızın açıklamasında (değer veriyoruz) 158 milya
ra vardığı ifade edilmiştir. Buna göre de olay fev
kalade önemlidir. 

önce olayın nasıl ve ne şekilde yapıldığını açar 
isek, meseleye daha iyi yaklaşım bulmuş oluruz. Ola
yın iki cephesi vardır; birinci cephesi, vergi iadesi 
yüksek olanlardan; mesela kilim gönderilip halı 
gösterilmiş ise, bu tam anlamıyla sahtekârlıktır, 
ama devletin gümrük muayene memuru, kolcusu ve 
gümrük memuru nerededir? 

İkincisi, yine vergi iadesi yüksek olanlardan, ti
şört, konfeksiyon gönderilmiş olup bunun da birim 
fiyatı yüksek gösterildiyse, niçin fiyat tespit meka
nizması çalıştırılmamıştır veya fiyatlar ticaret ateşe-
liklerimizden neden takip ettirilmemiştir? Normal 
döviz kuru ile devlet içinde devletçik olan Tahtaka-
le döviz kuru arasındaki fark, bunun pek tabiî so
nucudur. 

1'984'ün ilk üç ayında yapılan ihracatın, 1983 yı
lma nazaran çok üzerinde olduğu kamuoyuna yan
sıtıldı. Acaba, Nisan ve Mayıs aylarında yapılan ih
racat ne kadar idi? Gurur vesilesi yapılan bu olayda, 
aslında Nisan ayından itibaren vergi iadelerinin dü
şürülmesinin etkisi vardır. Nisan ayında yüklenen 
malların beyannameleri, Mart ayında açılmış oldu
ğundan Mart ayı endekslerine girmiştir. Aslında Ni
san ayı ihracatıdır. Bu da uygulanan rejimden kay
naklanmıştır. Kısacası, olay, verilen yüksek vergi ia
delerinden ve kontrolsuzluktan kaynaklandığı gibi, 
dışarıda döviz bırakma kararlarının da etkisi olmuş
tur., 

Sayın milletvekilleri, «ihracatı artırmak», «ihra
cat pazarlaması» tabirini kullanmak güzel bir şey
dir. Nitekim, Sayın Hükümetten, «ihracat patlama
sı olmuştur» tabirini sık sık duyarız; fakat gerçekte 
ihracat patlaması değil, ihracatçı patlaması olmuş
tur. Eline çantayı alan «ihracatçıyım» diye meydana 
çıkmıştır. Nitekim Sayın Bakanın açıklamasından da 
öğrendik, 2 bin küsur adet ihracatça faaliyet halin
dedir. Sebebi de, alınan tedbirlerin gerçekçi olma
yışıdır. Muayyen firmalar daha çok himayeye alın
mıştır; hatta Doğu Bloku ülkelerinden ithalat yap
ma hakkı bunlara verilmiştir. 

Üretimi artırmadan ihracatı yükseltemezsiniz. 
Bugün uygulanan para-kredi politikası ile de mali
yet enflasyonu yarattınız. Böylece memlekette arz-ta-
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lep dengesi bozulmuştur. Bu bozulan arz-talep denge
si ile de üretimi yükseltemezsiniz. 

Sayın milletvekilleri, olayın diğer bir yüzü de, 
yetkililerin birbirini tutmayan ifadeleridir. Sayın Ba
kan, meselenin inceleme safhasında bulunduğundan 
ve firma adedinin az olduğundan bahsederken, ka
muoyunda bakandan daha yetkili imajını yaratan 
diğer bir yetkili ise, olayın gizliliğine bir değer ver
meksizin, firma isimlerini kamuoyuna açıklama yet
kisini kendisinde bulmuştur. Hele Sayın Akmermer' 
in, «Olayın abartıldığı kadar büyük boyutlarda ol
madığını» ifade eden beyanı daha çok düşündürücü
dür. Demek ki birbirini tutmayan beyanlarla, her
kes yetkiyi kendisinde bulabilmektedir. 

Birbirini tutmayan bu beyanlar birer skandal 
olup, neticede bu yetkililere işten el çektirilmesi ge
rekir. Soruşturma derinleştirilmeden haksız menfaat 
sağlayan, daha başka bir deyişle devlet kasasını so
yanların kesin tespiti yapılmadan ve hatta tespit iş
lemine geç kalınması ile olayın muayyen firmalar 
üzerine çekilmesi de ayrıca düşündürücüdür. 

Gönül arzu ederdi ki, kararlı, kesin ve taraflı bir 
imaj yaratmayacak şekilde gelişmeler kamuoyuna 
açıklansın. Her ne kadar kişinin inananası gelmiyor 
ise de, haber bültenlerinde bu olayda isimlerin belir
lenmesinin politik nedenlere dayandığı; daha açık bir 
ifade ile de, 6 Kasım seçimlerinde yanlış ata oyna
yan holdinglerin ihracat firmalarının cezalandırıl
mak istendiği imajı verilmektedir, Acaba böyle mi
dir? 

Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından olan 
partilerin bu olaya adının karışmış olması, işin ehem
miyetini daha da artırmaktadır. Bu olay fevkalade 
önemlidir. Hükümete düşen görevlerin en büyüğü, 
devlet kasasını soyanlar tarafsız bir gözle inceleme
ye alınmalı, en süratli bir şekilde de kamuoyuna bir 
açıklama yapılmalıdır. Aksi halde kafalara yerleşen 
istifhamları silemezsiniz. 

Sayın milletvekilleri, bu olaya karışanları en ağır 
şekilde cezalandırmaz iseniz, bir milletvekili arka
sın söylediği tekerlemeyi tekrarlamak icap edecektir; 
«Devletin malı deniz, yemeyen domuz görüşünü kal
dıramazsınız.» Kısacası suç sadece ihracatçının de
ğil, gerekli tedbirleri almayan ve uygulanan ihracat 
rejimini benimseyen Hükümetindir. Sayın Hükümet 
«Benim yoğurt yeyişim böyledir» anlayışını lütfen 
terk etsin. Memleketin ekonomik durumu çok feci
dir. Bu, uyguladığınız para, maliye, gelir, fiyat ve dış 
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. ticaret politikalarınızın yanlışlığından kaynaklan-
I maktadır. Uyguladığınız ekonomik politikadan do-
I layı, vatandaş nezdinde sınıfta kaldınız. Seçim böl-
I gelerine gidemiyoruz. Hayat son derece pahalılaşmış-
I tır. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir devirde ekonomik ola-
I rak bu kadar bunalıma girmemiştir. Sayın özal ver

dikleri beyanlarda hayat pahalılığı olmadığını ifade 
I ettiklerine göre, çarşı pazarla bir ilişkileri yok ga

liba. Şayet çarşı pazarla ilişkileri olsaydı böyle bir 
iddiada bulunamazlardı. 

I Sayın milletvekilleri, bugün pazar çok fecidir; 
I domates 250 lira, misaller verirsek, salatalık 140 li-
I ra.. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil süreniz doldu efen-
J dim, toparlayın. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — Bitiyor 
I efendim. 

Patlıcan 275 lira, fasulye 275 lira, dolmalık biber 
I 265 lira, patates 65 lira, erik 300 lira, yine italyan 
I cinsi erik 300 lira, karpus ise 325 liradır. 

I Sayıştay Başkanı Merhum Cahit Eren elinde fi
lesi olduğu halde pazarda son nefesini vermiştir. De-

I mek ki devletin bu derece yüksek memuru dahi eko-
I nominin getirdiği zorluklar içerisindedir. (ANAP 
I sıralarından gürültüler). 

HAZIM KUNTAY (Ankara) — Niye tahrif edi
yorsunuz beyefendi? Arabanın içinde vefat etti. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — Lütfen 
I dinlemesini öğrenelim, eğer bir itirazınız varsa, onu 
I burada söyleyin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, lütfen toparlayı-
J nız efendim. 
I Efendim, siz de müdahale etmeyin. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — Bu pahalı-
I lıktan vatandaş çok zor durumdadır. Bunun sonu

cunda öyle bir vatandaş kitlesi oluşturacaksınız ki, 
I fikren ve fiziken gelişmemiş olan bir Türk toplumu 
I yaratacaksınız. 
I Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (HP 
I sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 

I 5. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
I Aşağı Gediz sulama projesinin uygulanmasına iliş-
I kin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü 
J soru önergesi (6/104). 
I BAŞKAN — 5 inci sıradaki yine Sayın Turhan-
I gil'e ait sözlü soruyu, İçtüzük hükmü gereğince gö-
I rüşmemiz mümkün değildir. 
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6. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir 
Türk gemisinin İrak savaş uçaklarınca bombalan
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (61105) 

IBAŞKIAN — 6 nci sıradaki, Bitlis Milletvekili 
Faik Tarımcıoğlu'nun, bir Türk gemisinin Irak sa
vaş uçaklarınca 'bombalanmasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Tarımcıoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — İnönü Üniversitesinin 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildi
rimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/419, 
3/186; 1/420, 3/187; 1/421, 3/370; 1/422, 3/371; 
1/423, 3/372; 1/424, 3/188) (S. Sayısı : 73) (1) 

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

Birinci sıradaki 73 sıra sayılı İnönü Üniversitesi
nin 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıl
lan Kesinhesap Kanun Tasarısının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon lütfen yerini alsın. 
Hükümet burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum): Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabu etmeyenler.,. Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen bulunma

dığı için maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kalbül edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

tnönü Üniversitesi 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
ve 1982 Mai Yılları Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — înönü Üniversitesi 1977, 1978, 

1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yıllan giderleri ilişik 
(A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; (229 635 822) 
lirası cari, (573 326 999) lirası yatırım, (32 065 454) 
lirası da transfer giderlerine ait olmak üzere toplam 
(835 028 275) liradır. 

(1) 73 S. S.ayût Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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7. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı
tay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/106) 

BAŞKAN — 7 noi sıradaki, Kars Milletvekili 
Ömer Kuşfhan'ın, Yargıtay ve Danıştaya üye seçimi
ne il'işkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesine 
geçiyoruz. 

Sayın Kurnan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GENELN DİĞER İŞLER 

BAŞKAN| — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok.j 

1 inci maddeyi, cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum: İKabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Gelirleri 
MADDE i 2. — İnönü Üniversitesi 1977, 1978, 

1979, 1980, J1981 ve 1982 malî yılları gelirlerinden 
yapılan tahsiller ilişik (B) işaretli cetvellerde göste
rildiği üzere; (3 790 868) lirası normal, (844 925 953) 
lirası özel gelirlere ait olmak üzere toplam 
(848 716 821i) liradır. 

(BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

ı 
2 nci maddeyi, ekli cetvelleriyle birlikte oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir). 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Gelir - Gider Dengesi 
MADDE I 3. — Gelir ve gider arasındaki farkı 

oluşturan (13 688 546) lira gelir fazlası olarak ger
çekleşmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü (maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etıjneyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
İptal Ediljecek ödenek 
MADDEİ 4. — İnönü Üniversitesi 1977, 19T<î, 

1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yılları içinde kullanıl
mayan ve ilişik (A) işaretli cetvellerde gösterilen top
lam (177 345 250) liralık ödenek iptal edilmiştir. İp
tal edilen 1982 malî yılı ödeneğinden akreditif ve taah
hüt artıklarına ilişkin (18 650 000) lira ertesi yılda 
açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunacaktır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yük. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
ödenek Dışı Gider 
MADDE 5. — inönü Üniversitesi 1981 malî yı

lı bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütunun
da kayıtlı (2 856 219) liralık ödenek üstü giderini 
karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek 
kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oy

lamanın kupaların sıralar arasında dolaştırılarak ya
pılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Konut Ki

ralarında Yirmidört Ay Süre ile Değişiklik Yapılma
yacağına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/91) (S. Sayısı: 75)(1) 

(BAŞKAN — Gündemimizin «IKanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bö
lümünün ikinci sırasında yer alan 75 sıra sayılı, İçel 
Milletvekili Edip özgenç'in, Konut Kiralarında 
Yirmidört Ay Süre ile Değişiklik Yapılmayacağına 
Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

(1) 75 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmiştir. Raporu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçel Milletvekili Edip özgenç'in Konut Kirala

rında Yirmidört Ay Süre ile Değişiklik Yapılmaya
cağına Dair Kanun Teklifi Adalet Bakanlığı temsil
cisinin ve teklif sahibinin de katıldığı toplantıda Ko
misyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Teklif, kira sözleşmesiyle oturulan veya barın
ma amacı ile kullanılan konutlar için sözleşmedeki 
kira bedelinin yirmidört ay süre ile değiştirilemeye
ceği hükmünü getirmektedir. 

6570 sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Ka
nunun Konut kiralarını donduran ve sınırlandıran 
2 ve 3 üncü maddeleri, mülkiyet hakkının özünü ze
delediği ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiy
le Anayasa Mahkemesinin 26.3.1963 gün ve 1963/3-67 
sayılı kararıyla iptal edilmiştir. O tarihten bu yana 
mahkemeler ve Yargıtay kira bedellerinin tespiti yö
nünden ortaya çıkan boşluğu, günün şartlarına göre 
değişen karar ve içtihatları ile doldurmuş bulunmak
tadırlar. 

Konut kiralarının dondurulması tedbirinin etki
li olabilmesi için ekonominin diğer sektörlerinde de 
'benzer tedbirlerin alınması ve uygulamaya birlikte 
konulması suretiyle sektörler arasındaki gelir ve fiyat 
dengesinin korunması gerekmektedir. Diğer sektör
lerde Devletçe alınmış sınırlamalar 'bulunmamakta
dır. Bu sektörlerde çalışanlar kazançlarını artırma 
imkânına sahiptirler. Bu hal, gelirlerin dağılışında, 
mal sahipleri zararına ve kiracılar lehine bir değişik
lik doğuracaktır. Bu sonuç, Anayasanın 10 uncu 
maddesinde yer alan kişilerin haklarında ve yüküm
lülüklerde eşitliği prensibine tamamen aykırıdır. 

Kiraların dondurulması, adaletsiz ve mülkün ge
lirlerinden sahibinin yararlanmasını önleyen aşırı bir 
sınırlama mahiyetini arz etmektedir. Böyle bir sı-
nırlamanında, Anayasanın 35 inci maddesinde yer 
alan mülkiyet hakkının özünü zedelediği açıktır. 

Diğer taraftan, teklif, mevcut kira sözleşmelerin
deki kira' bedelini dondurmaktadır. Bu durumda, ge
rekçede temel varsayım olarak kabul edilen, mevcut 
sözleşmelerdeki adaletsizlikde dondurulmaktadır. 

Mevcut kira sözleşmelerindeki kira artışlarında, 
Yargıtay uygulaması karşısında, kiracılar yönünden 
ıbir mahzur bulunmamaktadır. Zira Yargıtay Üçün-
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cü Hukuk Dairesinin yerleşmiş içtihatlarına göre ki
ra artışları hayat pahalılığının gerisinde tutulmakta
dır. 

IKonut kiralarında dar gelirlilere yük teşkil ede
cek asıl artışlar yeni yapılan kira sözleşmelerinde or
taya çıkmaktadır. Teklifte bu soruna ilişkin herhan
gi 'bir hüküm mevcut değildir. 

Kira konusunun ekonomik bir olgu olduğu açık
tır. Bundan dolayıdır ki, ekonominin diğer sektörle
rinde olduğu gibi, kiraların da ekonominin anakai-
desi olan arz ve talep dengesiyle belirlenmesi tabiî
dir. 

Ayrıca bu teklif, esasen durgun bulunan konut 
inşaatını olumsuz yönde etkileyecek ve konut darlı
ğını artırarak arz ve talep dengesinin zamanla kira
cılar aleyhine bozulmasına yol açacaktır. 

Konut kiraları artışının önlenmesi, ancak şehirler
deki konut üretiminin artırılmasıyla mümkün ola
bilecektir. 

(Kanun teklifi, yukarıda arz olunan nedenlerle 
olumlu bulunamamış ve maddelerine geçilmeden red
dedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere saygı ile arz olunur. 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 
Maddelere geçilmemesine 

'Muhalifim 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Başkanvekili 
Ahmet îl'hami Kösem 

(Malatya 

'Üye 
Adana 

Coşkun Bayram 
Maddelere geçilmesine 

taraftarım 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
(Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 
Maddelere geçilmeden 

reddine muhalifim 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Siirt 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
İlhan Dinçel 

'Malatya 
Tasarının maddelerine 

geçilmesi görüşündeyim 

Üye 
Hasan Altay 

(Samsun 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 
Maddelere geçilmesi 

görüşündeyim 

Üye 
Salahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

BAŞKAN — Raporun tümü üzerinde söz iste
yen?.. 

Buyurun Sayın imren Aykut. 
İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; şimdi görüşmekte oldu
ğumuz Konut Kiralarının yirmidört ay süre ile De
ğiştirilmeyeceğine Dair Kanun Teklifi, geçen yıl 5,5 
ay süren ve İkinci Dünya Savaşından bu yana bü
tün Batı ülkelerindeki uygulamaları inceleyerek, bu
nun sonucunda bendeniz tarafından hazırlanmış ve 
9 Mart 1983 günü Danışma Meclisi Başkanlığına ve
rilmiş olan kanun teklifidir. 

Bu teklif o dönemde komisyonlarda görüşül
müş; ancak Danışma Meclisi gündeminin aşırı dere
cede yüklü olması nedeniyle, sıraya girmiş, ancak bu 
teklifin görüşülmesi sırası gelmeden Meclisimiz, yani 
şimdiki Türkiye Büyük Millet Meclisimiz görev al
dığından Danışma Meclisimizde bu teklifin görüşül
me şansı olamamış idi. 

Bendeniz elbette ki o kadar emek verdiğim bir 
konunun peşini bırakacak değildim. Ancak ne var 
ki, Hükümetin bu konut konusu ile ilgili olarak aldı
ğı pek çok önlemler ve çalışmalar vardır. Bu çalışma
ların sonuçlarının neler olacağını görmek üzere bej
lerken, Sayın Edip Özgenç arkadaşımız bir el çabuk
luğu ile bu teklifimizi, gerekçesi de dahil olmak üze
re, bir virgülümü bile değiştirmeksizin, huzurlarınıza 
altına imza atalarak getirmiş bulunuyorlar. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bendeniz, bu konuyu benimsemiş oldukları için 
kendilerine huzurlarınızda içtenlikle teşekkür ediyo
rum. Ancak iyi bir zamanlama yapamamış olduğu 
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için, şu anda teklif Genel Kurulumuzda reddedildiği 
takdirde, artık bu teklifin en az bir sene içinde tek
rar Türkiye Büyük Millet Meclisine gelme şansı kal
mayacaktır. Biz milletvekillerinin, daima kötü so
nuçlar verdiği için bu tür açıtogözlülüklere başvur
mamamızı temenni ediyor, bu hususu saygıyla dik
katlerinize sunuyorum. (ANAP ve MİDP sıraların
dan alkışlar). 

iSURURÎ BAYKAL (Ankara) — Açıkgözlülük 
değil, aklın yolu birdir, efendim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Tümü üzerinde başka konuşmak isteyen var 

mi? 
(Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKAM M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin değerli 
üyeleri; kira .bedellerinin 124 ay süreyle dondurul
masını sağlamak üzere tçel Milletvekili Sayın Edip 
özgenç'in vermiş bulunduğu kanun teklifi hakkında
ki Hükümet görüşümüzü arz etmek üzere huzurunu
za gelmiş (bulunuyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere, ülkemizde konut ki
ralarının dondurulması 18.1.11940 tarih ve 3780 sa
yılı Millî Korunma Kanununun 30 uncu maddesiy
le getirilmiş ve bu kanunda kiralar 1939 yılı seviye
sinde dondurulmuştur. 

1947 yılında çıkarılan 5020 sayılı Kanunla da 1939 
yılı seviyesindeki kira bedelleri yüzde 20 oranında 
artırılmıştır. 

IBilahara 1953 yılında çıkarılan 6084 sayılı Ka
nunla kiraların serbest bırakılması yoluna gidilmiş
tir. 

Daha sonra kiraların sınırlandırılması ihtiyacı 
tekrar duyulmuş ve 18.5.1955 tarih ve 6570 sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile konut 
kiralarının 1939 yılı seviyesindeki bedelleri yüzde 
200 artırılmış ve 24.2,1947 tarihimden sonra inşa edi
len konutların kiraları ise 1953 yılı seviyesinde don
durulmuştur. 

* Yine malumunuz olduğu üzere, 6570 sayılı Gay
rimenkul Kiraları Hakkında Kanunun konut kirala
rını donduran hükümleri, Anayasa Mahkemesinin 
26.3.1963 gün ve 1963/3-67 sayılı Kararı ile iptal 
edilmiştir. 

Bu durumda, huzurunuzdaki teklifi her şeyden 
önce Anayasaya göre incelemekte fayda mülahaza 
etmekteyim. Halihazırda, ekonominin diğer kesim
lerinde fiyatların oluşumu serbest pazar şartlarına 

tabidir. Kiraların dondurulması halinde ekonominin 
diğer kesimleriyle konut sektörü arasında bir ayrı
calık yaratılacaktır. Kiralan dondurulan mülk sahip
lerinin gayrimenkullerine yatırdıkları sermaye gelir
leri değişmeyecek, buna mukabil, konut sektörü dı
şında çalışanlar pazar ekonomisi şartlarına bağlı ola
rak gelirlerini artırma imkânına sahip olacaklardır. 
Mülk sahiplerinin zararına ve kiracıların lehine olan 
böyle bir değişiklik, Anayasanın 10 uncu maddesin
de yer alan eşitlik ilkesine ters düşecektir. Bunun ya
nında, kiralar dondurulunca gayrimenkul sahiplerinin 
gelirlerini değişen şartlara göre ayarlama imkânı önle
necektir. Elde ettikleri gelirler diğer sektörlerdeki ka
zançların çok altında kalacak ve kira paralan fiyat
ların yükselişi sonucu gayrimenkullerin kazandığı de
ğerin normal gelirini teşkil etmekten uzak kalacak
tır. Kiraların dondurulması, adaletsiz ve mülkün ge
lirinden sahibinin yararlanmasını önleyen aşırı bir sı
nırlama mahiyetini arz etmektedir. Böyle bir sınırla
manın Anayasanın 35 inci maddesinde yer alan mül
kiyet hakkının özünü zedelediği açıktır. 

iSayın Başkan, sayın üyeler; yurdumuzdaki geç
miş uygulamalardan da bilinmektedir ki, Kiraların 
dondurulması muvazaalı kira anlaşmalarına yol aç
makta ve sonuçta kiracı açısından istenilen faydayı 
sağlamamakta ve kira gelirinin bir kısmının kaçak 
hale gelmesine sebep olmaktadır. 

Konut kiralarındaki asıl artışlar yeni yapılan kira 
sözleşmelerinde görülmektedir. Teklifte ise, bu so
runun çözümüne ilişkin herhangi bir hüküm bulun
mamaktadır. Bunun yanında, mevcut olan ve devam 
eden kira sözleşmelerinde Yargıtayın kabul ettiği bir 
sınırlama zaten uygulanmaktadır. Yargıtayın yerleş
miş içtihatlarına göre kira artışlarında Sanayi ve Ti
caret Bakanlığının ilan ettiği toptan eşya endeksin
deki artış nazara alınmakta ve artışlar yüzde 20'den 
az ise aynen, yüzde 20'den çok, yüzde 40'dan az ise 
yüzde 20, yüzde 40'dan çok ise yarısı, yüzde 60'dan 
çok ise yüzde 30'dan fazla olmayacak şekilde kira 
bedellerine yanıstılmaktadır. Bu durumda mevcut ki
ra sözleşmelerinde kira artışları hayat pahalılığının 
gerisinde kalmatkadır. Biz konut kiraları artışının 
Önlenmesinin ancak konut yapımının artırılmasıyla 
mümkün olabileceğine inanmaktayız. Yine biz soru
na özellikle nüfusu hızla artan ve konut ihtiyacı bü
yük olan şehirlerde konut yapımının desteklenmesi 
ve genel ekonomik denge içinde konut sektörüne ge
reken önemin verilmesi yoluyla çözüm getirilebile
ceğine inanmaktayız. 
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Bu anlayıştan hareket eden Hükümetimiz konu
ya programında çok geniş olarak yer vermiş ve prog
ramında yer alan tedbirlerden büyük bir kısmını da 
gerçekleştirmiştir. Bu cümleden olarak Yüce Mecli-
sinizce kabul edilen 2985 sayılı Kanunla bütçe dışı 
kaynaklara dayalı toplu konut fonu kurulmuş ve bu 
fona büyük kaynaklar da yaratılmış bulunmaktadır. 
Fonda toplanan kaynaklar en rasyonel şekilde kul
lanılarak toplu konut yapımı hızlandırılacak ve so
runun bu yolla çözümüne çalışılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; kanun teklifi, arz 
ettiğim bu nedenlerle Hükümetimizce olumsuz kar
şılanmış bulunmaktadır. Komisyonun raporuna Hü
kümet olarak aynen iştirak etmekteyiz. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu oyla

rınıza sunacağım. Komisyon teklifi reddetmektedir. 
Komisyon raporu kabul edildiği takdirde teklif red
dedilmiş olarak, Komisyon raporu reddedildiği tak
dirde, teklif içtüzüğün 81 inci maddesine göre Ko
misyona geri verilecektir. 

Bu anlamda Komisyon raporunu oylarınıza sunu
yorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporu kalbul edilmiştir ve bu suretle kanun teklifi 
reddedilmiştir. 

1. — İnönü Üniversitesinin 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildi
rimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/419, 
3/186; 1/420, 3/187; 1/421, 3/370; 1/422, 3/371; 
1/423, 3/372; 1/424, 3/188) (S. Sayısı : 73) (Devam) 

BALKAN — Açık oylaması yapılan tasarıya oyu
nu kullanmayan sayın üye var mı?. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupaları geifirin. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

'BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz ediyo
rum : Oy sayısı 314, kabul : 314, ret yok, çekimser 
yok. 

Bu sonuca göre tasarı kalbul edilmiş ve kanunlaş
mıştır. (IHP ve MDP sıralarından alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, gündemimizde konuşulacak 
başka konu kalmamıştır. Sözlü soruları ve 18.6.1984 
tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve basılıp dağı
tılmış bulunan 76, 77, 78, 79 ve 80 sıra sayılı kanun 
tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 20.6.1984 
günü saalt 15.00'te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 

' • « 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Natbantoğtu'nun, 
ücretlilerin yakacak ödeneklerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ankan'ın 
cevabı (7/82) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sonumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim, 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Memur, işçi ve emeklilere yakacak adı altında bir 
ödeme yapılmaktadır. Bu Ödemenin yakacak ihtiyacı 
ile bir ilişkisi var mıdır?. Varsa iklim ve bölge özel
liklerine göre farklılaştırmayı düşünür müsünüz?. 

18 Haziran 1984 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : BÜMKO - KY -
15 - 115539 - 615/17023 

Konu Yakacak Yardımı. 

Türfriye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ögi : Başbakanlığa hitaben yazılan 4.5.1984 gün 
ve 09659 sayılı yazıları. 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 
üncü maddesi ile Devlet Memurlarına verilmesi ön
görülen Yakacak Yardımının uygulamasıyla ilgili esas
lar, Bakanlığımız ile Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesinin birlikte hazırladıkları bir Yönetmelik ile 
tespit olunmuştur. 
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2. \Söz konusu yönetmeliğin hazırlık çalışmala
rında, yurt çapında ortalama donlu gün sayısı dikka
te alınarak il ve ilçelere göre farklılaştırmaya gidilme
si düşünül'müşise de, 1970 sonrası ekonomik konjonk
türün baskısı ile memurların ekonomik durumların
da hissedilir 'bozulmanın bir an önce iyileştirilmesi ih
tiyacının ortaya çıkması, fakat bunun, o dönemin 
koşullarında kanunî düzenlemelerin kısa sürede ya
pılmayışı nedeniyle gerçekleştirilememesi sonucu, il ve 
ilçelere göre farklılaştırmadan vaz geçilmiş ve Ya
kacak Yardımı seyyanen yapılan bir ödeme şeklin
de yürürlüğe konulmuştur. 

3. Anılan ödeme biçimi kısa süre içinde memur 
ve işçi emeklilerine de yansıtılmış fakat adına Ya
kacak Yardımı dememeye özen gösterilerek «Sosyal 
Yardım Zamirnı» denilmiştir. Bu ödeme 'biçimi 1475 
sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilere de, toplu 
sözleşmeler kanalı ile yaygınlaştırılimıştır. 

4. Genelde Yakacak Yardımı olarak anılan bu 
ödeme, özellikle son yıllarda, çalışan veya emekli 
ücretli kesiminin alt ve üst ücret grupları arasında 
dengeli bir ücret artışı sağlamanın bir aracı olarak 
kullanılmış ve «'Sosyal Yardım Zammı» olarak de-
ğerlendirimiştir. Bu bakımdan söz konusu ödemenin 
'bölge ve iklim şaftlarına göre farklılaştırılma imkâ
nı bulunmamasının yanı ısıra, bu ödemenin yakacak 
gideri karşılığı olarak değerlendirilmesi ve farklıraş-
tırıllmaya gidilmesi takdirinde sosyal yardım zammı 
olarak değerlendirilmesi nedeniyle her ikisi de ça
lışan eşlerden birine yapılan ödemenin kesilmesi zo
runluluğu ortaya çıkmakta, bu durumun personel 
arasında büyük huzursuzluk yaratması kaçınılmaz 
olmaktadır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle yakacak yardımı
nın farklılaştırılması mümkün görülememektedir. 

Arz olunur. 
Mal'iye ve Gümrük Bakanı 

Vural Arıkan 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
ülkemizde kullanılan motorlu araçlara ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aratın yazılı 
cevabı (7/87) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
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1. Memleketimizde kaç marka kamyon, binek 
oto, traktör, inşaat ve yol yapım makinesi bulun
maktadır?. 

2. iBunların hangisi ülkemizde yapılmakta, han
gileri yurt dışından satın alınmaktadır?. 

3. Bu kadar çok çeşitteki vasıta ve tarım, in
şaat ve yol yapım makinesinin mevcudiyeti ekonomik 
açıdan ne ıgilbi somut sorunlar yaratmaktadır?. 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret 'Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 8.6.1984 
Müşavirliği 

Sayı : 23-01 /M'M-144 

Konu : Soru önergesi Hk/ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
i İlgi : 15.5.1984 tarih ve 7/87/1197/03917 sayılı ya

zınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Ül

kemizde kullanılan midtorlu araçlara ilişkin yazılı so
ru önergeleriyle ilgili cevabımız ilişikte arz edilmiş
tir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

öoru 1. Memlekötimizde kaç marka kamyon, 
binek oto, traktör, inşaat ve yol yapım makinesi bu
lunmaktadır?. 

Cevap 1. Memleketimizde yaklaşık 76 marka 
binek oto, 53 muhtelif marka kamyon, 30 marka 
tralctör ve 16 marka inşaat ve yol yapım makinesi 
bülunmaktadin 

Soru 2. Bunların hangisi ülkemizde yapılmakta, 
hangileri yurt dışından satın alınmaktadır?. 

Cevap 2. Günün şartlarına göre yeniden düzen
lenerek 6.1.1983 tarih ve 17920 sayılı resmî gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe konulan imalât sanayii yö
netmeliğine istinaden faaliyet gösteren 6 kamyon, 
3 otomobil, 10 traktör ve 1 adet dfe inşaat ve yol 
yapım makinesi imalatçısı bulunmaktadır. 

Bunlardan kamyon imalatçısı 6 firma, B.M.C., 
Chrysiler, Genoto, M.A.N., Oto - Yol ve Otösan fir
maları 11 tipte küçük ve büyük kamyon, 

otomobil imalatçısı 3 firma, Otasan, Oyak - Re
nault ve Tofaş firmaları 8 tipte otomobil, 

Traktör imalatçısı 10 firma, B.M.C. Burtrak, Çu
kurova, Hema, îltor, Türk traktör, T.O.E., T.Z.D.K. 
Tümsan ve Uzel firmaları 20 tipte traktör, 
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iîş ve yol yapım 'makinesi imalatçısı tek firma 
olan Çimsataş firması da tek tipte imalât yapmakta
dır. 

Soru 3. Bu kadar çok çeşitteki vasıta ve tarım, 
inşaat ve yol yapım makinesinin mevcudiyeti ekono
mik açıdan ne gi'bi somut sorunlar yaratmaktadır? 

Cevap 3. Çoş çeşitteki vasıta, tarın, inşaat ve 
yol yapım makinesinin ülkemizde bulunmasının ser
vis, bakım, onarım ve yedek parça konularındaki so
runlar, diğer birçok sektörde olduğu gibi bu sektör 
içinde söz konusu olduğu bakanlığımızca bilinmekte
dir. 

Ancak ülkemizde imal edilen araçların spesifi-
kasyonları genellikle piyasada talebi olan standart tip 
araçları oluşturmaktadır, özel hizmet tipi araçların 
yurt içinden karşılanamaması nedeniyle piyasada ta
lebi mevcut olan bu tip araçların ithalatına mütsaade 
edilmiş ve edilmektedir. Serbest rekabet ekonomisine 
geçiş süresinde olan yurdumuzda, ithalatın sınırlan
dırılması mülmkün görülmemekte olup, yukarıda arz 
edilen mahzurların tüketicinin bilinçlendirilmesi su
retiyle sağlanması mümkün olabilecektir. Ayrıca re
kabete açılacak Türk otomotiv sanayiinin fiyat ve 
'kalite yönünden gelişmesi yurt dışından ithalatı kısa
cak bir etken olarak görülebilir. 

3. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, Kü
çük Menderes Havzasının kültür ve turizm yönünden 
değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı Mükerrem Tasçıoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/100) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür ve Turizm 

Bakanımızca yazılı olarak cevaplanmasına tavassutu
nuzu saygı ile arz ederim. 

HayruîMı Olca 
İzmir Milletvekili 

(Küçük Menderes yağış havzasının menba kısmı 
Bozdağ yöresi olarak dağ turizmine açıktır. Ayrıca 
menba kısmında Kuşadası ve Selçuk Türkiye'nin tu
rizmi yönünden hem uluslararası hem de ulusal öne
me haiz turistik yörelerimizdir. 

Bu nedenle; 
1. İzmir İli Küçük Menderes Havzasının modern 

kültür ve turizm »merkezi haline gelmesi için projele
riniz var mıdır?. 

2. Ulusal ve uluslararası düzeyde öneme haiz 
Kuşadası deniz turizm i v'Ie Küçük Menderes Havza
sının menbasında büvük istikbal vaat eden Bozdağ 
yöresi dag turizmiyle bütünleştirecek kapsamlı bir 
turizm entegrasyon projesi düşünüyor musunuz?. 

T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Planlama ve Yatırımlar 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : Pl. Pr. Gr. Bşk./Pl. 
§b. Md./09 - 05 

990 - 1727 - 12556 
14 Haziran 1984 

Konu : Sayın Hayrullah Olca'nın önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 

1.6.1984 gün ve 7/100-1320/04512 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ile iletilen ve İzmir Milletvekili Sayın 

Hayrullaih Olca'ya ait önergede yer alan hususlara iliş
kin Bakanlığımız çalışmaları aşağıda belirtilmektedir. 

izmir İli, Küçük Menderes Havzası ve Bozdağ 
Yöresi, Bakanlıği'mrz yatıranlarının yoğunlaştırıldığı, 
6/12209 sayılı Kararname ile belirlenen, kıyıdan iti
baren iç kısımlara doğru 3 km. genişliğindeki bant'ın 
çok gerisinde kalan bir bölge olduğundan kapsamlı 
bir turizm projesi ile ele alınmamıştır. 

Bakanlığımızca hazırlanan «Aydın - İzmir - Balı
kesir İlleri» ni kapsayan 1/250000 ölçekli «Turizm 
ve Rekreasyon Master Planı» çalışmasında turizm 
planlaması yönünden önceliği olan, Alt Bölge ayırım
larına gidilmiştir. 

Gölcük - Bozdağ Yaylası ise Turizm yönünden 
ikinci derecede önem taşıyan alt bölgeler arasında be
lirlendiğinden bu ölçekte detaylı bir çalışması yapıl
mamıştır. 

Ancak, Bakanlığımızca Bozıdağ Yöresi ile illgili 
kapsamlı bir çalışma bulunmamakla birlikte; Boz
dasın (Gündalan Yaylası) Kayak Merkezi olarak de
ğerlendirilmesi ile ilgili ön çalışmalar yapılmıştır. Bu 
alanda gerek yerel kamu kuruluşlarının (ti özel İda
resi), gerekse özel teşebbüslerin talepleri bu çalışma
ya göre yönlendirilebilecektir. 

Yörenin, 6/12209 sayılı Kararname kapsamına gi
ren kısmına ilişkin olarak, Seferihisar Dilek Yarım
adası 1/25000 ölçekli Kıyı Kesimi Nazım İmar Pla
nı, Bakanlığımızca hazırlanmış, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca 1 Nisan 1981 tarihinde onanmıştır. 

Ayrıca, 1/5000 ölçekli İzmir - Doğanbey Nazım 
İmar Planı Bakanlığımızca hazırlanarak Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığınca onanmış olup, yine Bakanlığı
mızca hazırlanan 1/1000 ölçekli özdere - Kesre - Uy
gulama İmar Planı ise adı geçen Bakanlıkta onama 
safhasındadır. 
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Diğer taraftan; Kuşadası Yat Limanı ve Çevresi 
Projesi Bakanlığımızca yapılarak; Liman inşaatı ta
mamlanmış ölüp, yüzme havuzu inşaatı devam et
mektedir. 100 yataklı otel ve tabakhanelerin turizm 
amaçlı kullanımına ilişkin projelendirme ve uygula
ma çalışmaları T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Mü
dürlüğü programına alınmıştır* 

Pamucak 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı İl
ler Bankası Genel Müdürlüğünce hazırlanmış ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığınca onanmıştır. Bu ala
nın turizm yatırımlarına açılması konusunda değer
lendirme çalışmaları yürütülmektedir. 

Yukarıda sözü edilen Kararname kapsamı dışın
da ve kıyıdan içerde kalan alanlar ile ilgili olarak : 

ödemiş - Gölcük 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Bakanlığımızca hazırlanmış ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığınca onanmıştır. 

Selçuk - Şirince 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı da Bakanlığımızca hazırlanarak onanmak üze
re Bayındırlık ve îskân Bakanlığına iletilmiştir. 

Yukarıda belirtilen planlama alanlarında planlara 
uygun olarak gerçekleştirilmek istenen turizm yatı
rımları turizm yatırım ve işletme belgesi ile her yıl 
yayınlanan kredi ilkeleri kapsamında değerlendiril
mekte ve desteklenmektedir. 

A*z olunur. 
MÜkerrem Taşçıoğlu 

Balkan 
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İnönü Üniversitesinin 1977 ila 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

400 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AÖRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoglu 
Kâzım fpek 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral > 
Ahmet Kemal Aydar 
Surun Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

314 
314 

85 

1 

(Kabul Edenler) 

Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk BayiUken 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Al>i Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
tsmail Dayı 
Fenni Islıimyeli 
Necat Tunçsiper 

BtLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLÎS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut /aşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekdn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M- Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir SabunSş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
tlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetün 
Mehmet Besim Göçer 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 

Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahıin 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 

Türkan Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
tlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilmi Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 
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GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirafli 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtlma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet Btcentürk 
Ali îhısan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Öehic Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğanoan Akyürdk 
Yaşar Albayrak 
Mucip AltalMı 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Öm'er Necaıtıi Cengiz 
Hayrettim. Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan HastürSk 
Mdhimıet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
R. Ercüment Konuıkiman 
Tülay Öney 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
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Kemal özer 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Alı Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Ya§a 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz Önen 
Işılay Saygın 
Turgult Sunalp 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylamezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül • 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
Mekin Sarıoğlu 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
GülamTErdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Sogancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Ataaever 
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TOKAT 
Metin Gürde» 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Cemal özdenin* 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Otman Sahadır 

ADANA 
Ledin Barias (iz.) 
Cüneyt Ganver 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(î. A.) 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Necdet Calp 
Hüseyin Barias Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Halil İbrahim Karal 
(Bşk. V.) 
Alpaslan Pehlivanlı 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege (Bşkv.) 
Osman Esgin Tipi (iz.) 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BÎTLÎS 
Rafet İbrahimoğlu (İz.) 
Kâmran İnan 

Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
AH Rıdvan Yıldırım 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri KarakeçiUi 
Aziz Bülent öncel 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç • 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

DENİZLİ 
îsmaü Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus. Bahçeci 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş (B.) 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
tbrabim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hatmit Melek 

İÇEL 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
M. Vehbi Dinçerler (B.) 
Ömer Ferrufa tlıter 
Alttan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

Feridun Şakir öğünç 
Mustafa Tınaz Titiz 

İZMİR 
Vural Arıkan B.) 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemdr Pehlivanoğlu 
Rüştü Şardağ (İz.) 

KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan (İz.) 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Kadir Demir 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Kalemli (B.) 

MALATYA 
ilhan Dinçel 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
İsmail Özdağlar (B.) 
Gürbüz Şakranlı 

Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücei 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın (B.) 
Berati Erdoğan 

SlNOP 
Htlmi Biçer 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

URFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

(Açık Üyelik) 

BİNGÖL : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

80 ÎNCİ BİRLEŞİM 

19 . 6 . 1984 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3, 

SECİM 
. 4 

OYLAMASI YAPILACAK, İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECUS ARAŞ

TIRMASI YAPILMAĞINA DAİR 
..ÖNGÖRÜŞMELER 

1.. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
ve 49 arkadaşının, Hükümetin izlediği dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 Ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önersegi (Sfi) 

<T 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarındaki yolsuzluk idkialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

2. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi C6/90) 

3. — Urfa MiHeltvekili Osman Doğan'ın, Atatürk 
Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü sforu 
önergesi (6/97) 

4. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangirin, 
vergi iadesi ve hayalî ihracat iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/99) 

5. — Manisa Milletvekili llsmet Turhangirin, 
Aşağı Gediz sulama projesinin uygulanmasına ilişkin 
Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/104) 

6. — Bitlis Milletvekili Faik Tarıımcıoğlu'nun, bir 
Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bornfbalan-
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/105) 

7. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı
tay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/106) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
ıX 1. — inönü Üniversitesinin 1977, 1978, 1979, 

1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ak Genel Uygunluk Bildi
rimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/419, 
3/186; 1/420, 3/187; 1/421, 3/370; 1/422, 3/371; 1/423, 
3/372; 1/424, 3/188) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tari
hi : 13.6.11984) 

2. — içel Mille'tvekli Edip Özgenç'in, Konut Ki
ralarında Yirmidört Ay Süre ile Değişiklik Yapılma
yacağına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/91) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 73 

İnönü Üniversitesinin 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî 
Yılları Kesinhesap Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/419, 3/186; 
1/420, 3/187; 1/421, 3/370; 1/422, 3/371; 1/423, 3.372; 

1/424, 3/188) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 15.4.1980 
Başkanlığı 

Sayı : 101-549/03546 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meelisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
9.4.1980 tarihinde kararlaştırılan «İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün 1977 Bütçe Yıh Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı» ve gerekçesi ile bağlı cetveller ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1977 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1977 Bütçe yılı inönü 
Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı, Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye Kanunları ile belli edilen süre
den önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

1. ÖDENEK DURUMU : 
1977 yılı Bütçesi ile Bütçe Yılı başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (32 780 000) liralık ödenek ve

rilmiştir. Bu tutardan 2067 sayılı 1977 yılı bütçe kanununda öngörülen % 6 kesintiler tutarı {1 966 800) lira 
düşülmüş, ayrıca (Bütçe Kanununun verdiği yetki ile Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan (17 450 000) 
liranın eklenmesiyle yılın genel ödenek toplamı (48 263 200) liraya yükselmiştir. 

Z GİDER DURUMU: 
1977 Malî yılı içinde (Mahsup devreside dahil) yılın genel harcamaları (30 296 621) liradır. 
3. YOK EDİLECEK ÖDENEK : 
1977 yılı ödenek toplamı (48 263 200) lirayı bulmuştur. Bu miktardan yılı içinde harcanan (30 296 621) 

liranın düşülmesi suretiyle (17 966 579) liralık ödenek yok edilmiştir. 
4. GELİR DURUMU: 
1977 yılı bütçesinin (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu gibi (7 000) lirası normal kaynaklardan (32 773 000) 

lirası da özel kaynaklardan olmak üzere (32 780 000) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Bu tahmine karşılık 
normal kaynaklardan (14 686) lira, özel kaynaklardan da (39 014 634) lira tahsil edilerek yılın tahsiller top
lamı (39 029 320) liradır. Tahmine göre gerçekleşme normal gelirlerde % 100'e özel gelirlerde de % 100 dür. 



— 2 — 

5. GELİR GİDER KARŞILAŞTIRILMASI : 
(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1977 malî yılı gelir tahsilleri toplamı (39 029 320) liradır. 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı da (30 296 621) liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (8 7!32 699) lira gelir fazlası 

olarak kalmıştır. Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1977 malî yılı kesinhesap kanunu ilişik olarak sunulmuş
tur. 

T. c. 
Sayıştay 20.9.1982 

Sayı : 58756/3099 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

İnönü Üniversitesinin 1977 Bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk 'bildiriminin ilişik olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

H. Cahit Eren 
Sayıştay Başkanı 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMt 

1. 25.3.1975 tarih ve 1872 sayılı Kanunla kurulan ve 1977 yılında katma bütçe haline getirilen İnönü 
Üniversitesinin Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerince toîr nüshası Sayıştaya gönderilen 
1977 bütçe yılı kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan sayman hesabıyla karşılaştırılmıştır. 

2. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 118 inci maddesi hükmü delaletiyle aynı Kanun 103 
üncü maddesi hükmü uyarınca kesin hesaba bağlanan gider izah'namesinde, sadece ödenek, gider ve yokedi-
leeek ödenek miktarları yazılmakla yetinilmiştir. 

Oysa, özellikle 1973 yılından başlıyarak yürürlüğe konulan program bütçe sisteminde gider izahnamele-
rinin, bütçe gerekçelerindeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hizmetin önemini, gelişimini ve 
hedeflerini, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılamamışsa bunun nedenlerini ve ödeneklerin kulılanımını 
gösterecek 'biçimde hazırlanması gerekmektedir. 

Bu itıbarlla, gider izahnamesi yetersiz bulunmuştur. 

3. 832 sayılı Sayıştay 'Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak, kesin hesabın düzenlendiği 
tarihe kadar kesinleşmiş ilâma dayalı bir borç bulunmadığı gerekçesiyle, Sayıştay ilâmlarının infaz derece
sini gösterir cetvelin kesinhesaba bağlanmadığı anlaşılmıştır. -

Kesinleşmiş ilâma dayalı tok borç bulunmaması, söz konusu cetvelin kesinhesaba 'bağlanmamasına ge
rekçe teşkil edemiyeceğinden, anılan cetvelin kesinhesaba 'bağlanarak, ilâma dayalı bir borç bulunmadığının 
bu cetvel üzerinde açıklanması gerekirdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı.: 73) 



— 3 — 

4. Yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamalar tgöz önünde bulundurulmak suretiyle kesinhesapta göste-
rileh rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 

7 nci Daire Başkanı 
Mesut Tozan 
Sıhhi İzinli 

2 nci Daire Başkanı 
Halil Kırcalı 

Üye 
İlham Gövsa 

Üye 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Yaşar Aydın 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Sabahattin Benlikol 

Üye 
Ertan Dalgıç 

îzînli 

Üye 
Emin Utaş 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üyie 
Selahattin Güntaç 

3 üncü Daire Başkanı 
Osman Cebi 

8 inci Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

6 nci Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

Üye 
M. Hulusi Koç 

Üye 
Behiç Erdem 

îzînli 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
özcan Soygun 

Üye 
Turhan Kartal 

İmzada bulunamadı 

Üye 
H. Kaya Urgan 

Üye 
Yaşar, Özbek 

Üye 
Mehmet Aydoğdu 

28.6.1982 

4 üncü Daire Başkanı 
Servet Koksal 

5 inci Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1 inci Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven 

Üye 
Sena Aral 

Üye 
Fikret Uludamar 

îzînli 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

Görevli 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit öztunalı 

Üye 
Tülay Denürkan 

Üye 
Asaf Gokalpay 

Üye 
O. Zeki Tansı 

îzînli 

Üy* 
Ömer Faruk Çulhacı 

Savcı Vekili 
Hikmet Erdoğdu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 



T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-551/03548 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
9.4.1980 tarihinde kararlaştırılan «tnönü Üniversitesi Rektörlüğünün 1978 Bütçe Yılı Kesinlıesap Kanunu 
Tasarısı» ve gerekçesi ile bağlı cetveller ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1978 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1978 Bütçe yılı İnönü 
Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı, Anayasa ye Muhasöbe-i Umumiye Kanunları ile belli edilen süre
den önce Türkiye (Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

I1. ÖDENEK DURUMU : 
1978 yılı bütçesi ile bütçe yılı 'başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (34 159 000) liralık ödenek ver-

riimiştir. Bu tutardan 2143 sayılı 1978 yılı Bütçe Kanununda öngörülen % 5 kesintiler (tutarı (1 707 950) 
lira düşülmüş, ayrıca Bütçe Kanununun verdiği yetki ile Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan (3 422 725) 
liranın eklenmesiyle yılı genel ödenek toplamı (35 873 775) liraya yükselmiştir. 

% GİDER DURUMU: 
1978 malî yılı içinde (Mahsup devresi de dahil) yılın ıgenel harcamaları (27 938 308) liradır. 

3. YOK EDİLECEK ÖDENEK: 
1978 yılı ödenek toplamı (35 873 775) lirayı bulmuştur. Bu miktardan yılı içinde harcanan (27 938 308) li

ranın düşülmesi suretiyle (7 935 467) liralık ödenek yok edilmiştir. 

4. GELİR DURUMU: 
1978 yılı bütçesinin (IB) işaretli cetvelde yazılı olduğu gibi (8 000) lirası normal kaynaklardan {34 151 000) 

lirası da özel kaynaklardan olmak üzere (34 159 000) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Bu tahmine karşılık 
normal kaynaklardan (185 210) lira, özel kaynaklardan da (25 701 535) lira tahsil edilerek yılın tahsiller top
lamı (25 886 745) liradır. Tahmine göre gerçekleşme normal gelirlerde % 1 000, özel gelirlerde % 80 dir. 

5. GELİR GİDER KARŞILAŞTIRILMASI : 
(B) Cetvelinde gösterildiği üzere 1978 malî yılı gelir tahsilleri toplamı (25 886 745) liradır. 
(A) Cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı da (27 938 308) liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (2 051 563) lira gider faz

lasıdır. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1978 malî yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

— 4 — 
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22.9.1982 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

İnönü Üniversitesinin 1978 Bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

H. Cahit Eren 
Sayıştay Başkanı 

GENEL UYGUNLUK BtLDÎRfMt 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerince bir nüshası Sayıştaya gönderilen tnönü 
Üniversitesi 1978 bütçe yılı kesinhesabı, sayıştayca incelenip yargılanmış odan sayman hesabıyla karşılaştırıl'-
mıştır. 

2. Kesinhesapta gösterilen gelir tahsilatı, Sayıştayca saptanan miktara göre 8 732 699 lira noksan bulun
maktadır. 

(Bağlı cetvellerde gösterilerek sebebi açıklanan bu fark, Kesinhesap Kanun Tasarısının gelire ilişkin 2 nci 
ve gelir-gider dengesine ilişkin 3 üncü maddesini etkilediğinden, anılan maddelerin buna göre düzeltilmesi 
gerekmektedir. 

3. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 118 inci maddesi hükmü delaletiyle aynı Kanunun 103 
üncü maddesi hükmü uyarınca kesinhesaba bağlanan gider izahnamesinde, sadece ödenek, gider ve yok edi
lecek ödenek miktarları yazılmakla yetinilmiştir. 

Oysa, özellikle 1973 yılından başlıyarak yürürlüğe konulan program bütçe sisteminde gider izahnamele-
rinin, bütçe gerekçelerindeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hizmetin önemini, gelişimini ve 
hedeflerini, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılamamışsa bunun nedenlerini ve ödeneklerin kullanımını 
gösterecek biçimde hazırlanması gerekmektedir. 

Bu itibarla, gider izahnamesi yetersiz bulunmuştur. 
4. 832 sayılı Sayıştay Kanunun 83 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak, kesinhesabın düzenlendiği tarihe 

kadar kesinleşmiş ilama dayalı bir borç bulunmadığı gerekçesiyle, Sayıştay ilamlarının infaz derecesini gös
terir cetvelin kesinhesaba bağlanmadığı anlaşılmıştır. 

Kesinleşmiş ilâma dayalı bir borç bulunmaması, söz konusu cetvelin kesinhesaba bağlanmamasına 
gerekçe teşkil edemiyeceğinden, anılan cetvelin kesinhesaba bağlanarak, ilama dayalı bir borç bulunmadığı
nın bu cetvel üzerinde açıklanması gerekirdi. 

5. Yukarıdaki maddelerde ve bağlı cedvellerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak suretiy
le kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 28.6.1982 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 

7 nci Daire Başkan; 
Mesut Tozan 
Sıhhi izinli 

2 nci Daire Başkam 
Halil Kırcalı 

Üye 
İlham Gövsa 

2. Daire Başkanı 
Osman Cebi 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

6. Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

Üye 
Af. Hulusi Koç 

4. Daire Başkam 
Servet Koksal 

5. Daire Başkam 
Ferda Yazgaç 

1. Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven 

Üye 
Sena Aral 
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Üye 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Yaşar Aydın 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Sabahattin Benlikol 

Üye 
Ertan Dalgıç 

tzinıli 

Üye 
Emin Utaş 

Üye 
Yaşar Özbek 

• ü y e 
Selahattin Güntaç 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-862/03958 

Üye, 
Behiç Erdem 

İzinli 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üyo 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Biiyükyılmaz 

Üye 
Özcan Saygun 

Üye 
Turhan Kartal 

Üye 
Hayri Kaya Urgan 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

izinli 

Üye 
Mehmet Ay doğdu 

Üye 
Fikret Uludaımar 

İzindi 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

Görevli 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

Üye 
İlhan Gner 

İmzada bulunamadı 

Üye 
M. Halit Öztundı 

üye 
Tülây Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Ömer Faruk Çulhacı 

Hikmet Er doğdu 
Savcı Vekili ' 

11.6.1981 

MİLLÎ OÜVENLÎK KONSEVt (BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.6.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «tnöntt Üniversitesi 1979 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ve ekleri ilişik olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 
Başbakan 
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ÎNÖN'Ü ÜNtVERStTESt 1979 BÜTÇE YILI ıKBSİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101, 104 ve 118 inoi maddelerine göre hazırlanan 1979 bütçe yılı inö
nü Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye Kanulnları ile belli edilen süre-
, den önce Türkiye Büyük Millet M edişi ve iSayıştay 'Başkanlığına sunulmuş bulunmak tadır. 

1. ÖDENEK DURUMU : 
1979 yılı bütçesi ile bütçe yıllı başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (44 860 000) (liralık ödenek ve-

ritmişür." Bu tutardan 2215 sayılı Bütçe Kanununda öngrülen % 5 kesintiler 'tutarı olan (11 093 000) liranın 
düşülmesi, ayrıca Bütçe Kanununun verdiği yetki ile Maliye Baikanlığt Bütçesinden aiktarıllan (11 562 118) 
lira ile Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 inci maddesi ile eklenen (100 000) liranın eklenmesi ile yılı 
genel ödenek toplamı (55 429 118) liraya yükselmiştir. 

Z GİDER DURUMU: 
1979 malî yılı içinde (Mahsup devresi de dahil) yılın genel harcamaları 1(45 938 757) liradır. 
3. YOK EDİLECEK ÖDENEK : 
1979 yılı ödenek toplamı (55 429 118) lirayı bulmuştur. Bu miktardan ydı içinde harcanan (45 938 757) li

ranın düşülmesi suretiyle (9 490 361) liralık ödenek yok edilmiştir. 
4. GELİR DURUMU : 
1979 yılı 'bütçesinin (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu gibi (14 000) lirası normal kaynaklardan (44 846 000) 

lirası da özel kaynaklardan olmak üzere (44 860 000) liralık gelir tahmin edilmiştir. Bu tahmine karşılık nor
mal kaynaklardan 1(73 570) lira, özel kaynaklardan da (53 671 136) lira tahsil edilerek yılın tahsilleri toplamı 
(53 744 706) liradır. Tahmine göre gerçekleşme oranı normal gelirlerde % 520, özel gelirlerde % 120 dir. * 

5. GELİR GİDER KARŞILAŞTIRILMASI : 
(B) Cetvelinde gösterildiği üzere 1979 malî yılı gelir tahsilleri toplamı (53 744 706) liradır. 
(A) Cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı da (45 938 757) liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (7 805 949) lira gelir faz

lası olarak gerçekleşmiştir. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1979 malî yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 113104/1476 29.3.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İnönü (Üniversitesinin 1979 hütçe yılı kesinhesatoına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

H, Cahit Eren 
Sayıştay Başkanı 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gönderilen İnönü 
Üniversitesi 1979 bütçe yılı kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış ojan sayman hesabıyla karşılaş-
tırılmıştır. 

2< 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 118 inci maddesi hükmü delaletiyle aynı Kanunun 103 
üncü maddesi hükmü uyarınca kesin hesaba bağlanan gider izahnamesinde, sadece ödenek, gider ve yok edi
lecek ödenek miktarları yazılmakla yetinilmiştir. 

Oysa, özellikle 1973 yılından başlıyarak yürürlüğe konulan program bütçe sisteminde gider izahnamele-
rinin, bütçe gerekçelerindeki şeikil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hizmetin önemini, gelişimini ve 
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hedeflerini, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, ulasılamamışsa bunun nedenlerini ve ödeneklerin kullanımım 
gösterecek biçimde hazırlanması gerekmektedir. 

Bu itibarla, gider izahnamesi yetersiz bulunmuştur. 
3. Kesinhesabın düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş ilâma dayalı bir borç bulunmadığı gerekçesiyle, 

832 sayık Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak Sayıştay lamlarının infaz derece
sini gösterir cetvelin kesinhesaba bağlanmadığı anlaşılmıştır. 

Kesinleşen ilâma dayalı bir borç bulunmaması söz konusu cetvelin kesinhesaba bağlanmamasına gerekçe 
teşkil edemeyeceğinden, anılan cetvelin kesinhesaba bağlanarak, ilâma dayalı bir borç bulunmadıgımn bu 
cetvel üzerinde açıklanması gerekmektedir. 

4. Yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulmam 'suretiyle Kesinhesapta gös
terilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 1.3.1984 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

6. Dalire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

Üye 
Sena Aral 

Bulunamadı 

Üye 
Yaşar Aydın 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Bulunamadı 

Üye 
Özcan Saygun 

Üye 
Turhan Kartal 

Üye 
H. Kaya Urgan 

Üye 
Yasar Özbek 

, 

Üye 

4. Daire Başkanı 
Servet Koksalı 

5. Daire Başkam 
Ferda Yazgaç 

1 Daire Başkam 
Semiha Denizdöven 

Üye 
Behiç Erdem 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyilmaz 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
ö, Faruk Çulhacı 

Savcı Vekili 
Mehmet Aydoğdu Hikmet Erdoğdu 

7. Daıine Başkanı 
Mesut Tozan 

2. Daire Başkanı 
Halil Kırcalı 

3. Daire Başkanı 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

İzinli 

Üye 
Oktay Göfcdeniz 

Bulunamadı 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit Öztunalı 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Emin Utaş 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 
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Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı i 181101-1216103734 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.4.1982 tarihinde karar
laştırılan «İnönü Üniversitesi 1980 Mali Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ve gerekçesi ilişik olarak gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Başbakan 

Bülend Ulusu 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1980 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

JMtthaaebe-i Umumiye Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine^^göre hazırlanan 1980 Bütçe yılı 
mönü Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye Kanunları Me belli edilen 
süreden önce Türkiye Büyük Miöet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş 'bulunmaktadır. 

î, ÖDENEK DURUMU : 
1980 yılı bütçesi ile bütçe yrîı başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (1153 309 000) liralık ödenek 

verilmiştir. Bu tutardan 2298 Sayılı Bütçe Kanununda öngörülen % 2 kesintiler tutan olan (3 066 180) lira
nın düşülmesi ayrıca Bütçe Kanununun verdiği yetki ile Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan (16 889 274) 
liranın eklenmesi ile yılı genel ödenek toplamı (167 132 094) liraya yükselmiştir. 

% GİDER DURUMU :, 
1980 Malî Yılı içinde (Mahsup devresi de dahil) yılın genel harcamaları (145 699 403) liradır. 

3. YOK EDİLECEK ÖDENEK : 
1980 yuh ödenek toplamı (167 132 094) lirayı bulmuştur. Bu miktardan yıh içinde harcama (145 699 403) 

liranın düşülmesi suretiyle (21 432 691) liralık ödenek yok edilmiştir. 

4. GELİR DURUMU : 
1980 yılı bütçesinin (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu gibi (240 000) lirası normal kaynaklardan 

(153 069 000) lirası da özel kaynaklardan olmak üzere (153 309 000) liralık gelir tahmin edilmiştir. Bu tah
mine karşılık normal kaynaklardan (1 211 513) lira, özel kaynaklardan da (133 805 949) lira tahsil edilerek 
yılın tahsilleri toplamı (135 017 462) liradır. Tahmine göre gerçekleşme oranı normal gelirlerden % 480, 
özel gelirlerden % 83 dür. 

5. GELİR GİDER KARŞILAŞTIRILMASI : 
(B) Cetvelinde gösterildiği üzere 1980 Malî yılı gelir tahsilleri toplamı (135 017 462) liradır. 
(A) Cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı'da (145 699 403) liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (10 681 941) lira gider faz

lasıdır. 
ıBu esaslar dairesinde hazırlanan 1980 Malî yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 
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^ 10 — 

T. C, 
Sayıştay Başkanlığı 29.3.1984 
Sayı : 113106/1478 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İnönü Üniversitesinin 1980 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildirimimin ilişik olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
H. Cahit Eren 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİM t 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerince bir nüshası Sayıştaya gönderilen înönü 
Üniversitesi 1980 bütçe yılı kesinhesabı, Sayıştayca incenelip yargılanmış olan sayman hesabıyla karşılaş-
tırılmıştır. 

2.| 1050 sayılı .Muhasebei Umumiye Kanununun 118 inci maddesi hükmü delaletiyle aynı Kanununun 
103 üncü maddesi hükmü uyarınca kesinhesaba bağlanan gider izahnamesinde, sadece ödenek, -gider ve yok 
edilecek Ödenek miktarları yazılmakla yetiniHmiştir. 

Oysa, özellikle 1973 yılından başlıyarak yürürlüğe konulan program bütçe sisteminde gider izahnamele-
rinin, bütçe gerekçelerindeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hizmetin önemini, gelişimini ve 
hedeflerini, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılamamışsa bunun nedenlerini ve ödeneklerin kullanımını 
gösterecek biçimde hazırlanması gerekmektedir. 

Bu itibarla, gider izahnamesi yetersiz bulunmuştur. 

3. Kesinhesabın düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş ilâma dayalı bir borç bulunmadığı gerekçesiyle, 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak iSayıştay Mâm!arının infaz derecesi
ni gösterir cetvelin kesinhesaba bağlanmadığı anlaşılmıştır. 

Kesinleşen ilâma dayalı bir borç bulunmaması söz konusu cötvelin kesinihesaba bağlanmamasına gerekçe 
teşkil edemeyeceğinden, anılan cetvelin kesinhesaba bağlanarak ilâma dayalı bir borç bulunmadığının bu cetvel 
üzerinde açıklanması gerekmektedir. 
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4 / Yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamaların göz önünde buJundurulması suretiyle kesinhesapta gös
terilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 1.3.1984 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Sakarcan 

6. Daire Başkamı 
A. Mithat Testereci 

Üye 
Sena Aral 

Bulunamadı 
Üye 

Yasar Aydın 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun. 

Bulunamadı 
Üye 

Özcan Soygun % 
Üye 

Turhan Kartal 
Üye 

H. Kaya Urgan 
Üye 

Yaşar Özbek 
Üye 

4. Daire Başkanı 
Servet Koksal 

5. Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1. Daüıre Başkanı 
Semiha Denizdöven 

Üye 
Behiç Erdem 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Fikri ÇÖzgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

. Ü y e 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
Ö. Faruk Çulhacı 

Savcı Vekili 
Mehmet Aydoğdu Hikmet Erdoğdu 

7. Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2. Daire Başkanı 
Halil Kınalı 

3. Daire Başkanı 
M. Kemal Er sun 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmioğılu 

İzinli 
Üye 

Oktay Gökdeniz 
Bulunamadı 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit öztunalı 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Emin Utas 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: KKTD. 18/101-1402/08024 
14.11.19S3 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 
Maliye /Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.1.1983 tarihinde kararla 

tınlan «İndntt Üniversitesi 1981 Malf Yılı Kesinhesap Kanun Tasansı» ile gerekçe ve ekleri ilişikte gönde» 
rilmiştir. ^ 

Gereğini arz ederim. 
Bülend Ulusu 
Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 

http://14.11.19S3


— 12 — 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1981 BÜTÇE YILI KESİNHESAP ıKANUN GEREKÇESİ 

Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1981 Bütçe yılı 
İnönü Üniversitesi Kesinhesap Kanun tasarısı Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye kanunları ile belli edilen sü
reden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

L ÖDENEK DURUMU : 
1981 Malî yi'h içinde (mahsup devreside dahil yi cetvelde toplam (301 644 000) lira ödenek verilmiştir. 

Ayrıca Bütçe Kanununun verdiği yetki ile Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan (16 280 254) liranın ek
lenmesi İle yılı genel ödenek toplamı (317 724 254) liraya yükselmiştir., 

2. GİDER DURUMU: 
1981 Malî yılı içinde (mahsup devresi de dahil yılın genel harcamaları (2711 885 132) liradır. 

3. YOK EDİLECEK ÖDENEK : 
1981 Yılı ödenek toplamı (317 924 254) lirayı bulmuştur, Bu miktardan yılı içinde harcama (271 885 132) 

liranın düşülmesi suretiyle (46 039 122) liralık ödenek yok edilmiştir. 

4. GELİR DURUMU: 
1981 Yılı bütçesinin (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu gibi (610 000) lirası normal kaynaklardan 

(301 034 000) lirası da özel kaynaklardan olmak üzere (301 644 000) liralık gelir tahmin edilmiştir. Bu tah
mine karşılık normal kaynaklardan (829 589) lira, özel kaynaklardan da (248 000 000) lira tahsil edilerek 
yılın tahsilleri toplamı (248 829 589) liradır. Tahmine göre gerçekleşme oramı normal gelirlerden % 136 
özel gelirlerden % 82 dir. 

5. GELİR GİDER KARŞILAŞTIRILMASI : 
ı(B) Cetvelinde gösterildiği üzere 1981 Malî yılı gelir tahsilleri toplamı (248 829 589) liradır. 
(A) Cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı da (271 885 132) liradır* 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (23 055 543) lira gider 

fazlasıdır. Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1981 malî yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ilişik olarak sunul
muştur. 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı 29.3.1984 
Sayı : 113097/1472 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İnönü Üniversitesinin 1981 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
H. Cahit Eren 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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ANAYASANIN 164 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, bir nüshası Sayıştaya gönderilmiş 
bulunan İnönü Üniversitesinin 1981 Bütçe Yılı Kesinhesabı, Sayıştayca sayman hesabıyla (idare hesabı cet
velleri) karşılaştırılmıştır. 

2. İnönü Üniversitesi 1981; Yılı Bütçesinin 101.02.2.001.71.0 (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) terti
binden (2 856 219) liranın ödenek dışı harcandığı ve Kesinhesap Kanunu Tasarısının 5 inci maddesiyle bu 
miktar için tamamlayıcı ödenek talep edildiği anlaşılmıştır. 

3. Yukarıda yazılı açıklamanın da göz önünde bulundurulması suretiyle Kesinhesapta gösterilen rakam
ların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 

1 . 3 . 1984 
Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 

%. Daire Başkamı 
Muzaffer Şakarcan 

6. Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

Uy© 
Sena Aral 

(Bulunamadı) 

Üye 
Yasar Aydın 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 
(Bulunamadı) 

Üye 
Özcan Soygun 

Üye 
Turhan Kartal 

Üye 
Hayri Kaya Urgan 

Üye 
Yasar Özbek 

• 

Üye 

4. Daire Başkam 
Servet Koksal 

5. Daire Başkam 
Ferda Yazgaç 

1. Daire Başkam 
Semiha Denizdöven 

Üye 
Behiç Erdem 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
Ömer Faruk Çulhacı 

Savcı Vekili 
Mehmet Aydoğdu Hikmet Erdoğdu 

7. Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2. Dalire Başkam 
Halil Kırcalı 

3. Daire Başkam 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmiıloğlu 

(İzinli) 
Üye 

Oktay Gökdenüz 
(Bulunamadı) 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit Öztunalı 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Emin Utas 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 16.8. 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181101-
1595/06118 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.8.1983 tarihinde kararlaş
tırılan «İnönü Üniversiteli 1982 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» İle gerekçe ve ekleri ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğimi arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1982 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasebei Umumiye Kânununun lOf, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1982 Bütçe Yılı 
İnönü Üniversitesi Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasa ve Muhasebei Umumiye kanunları ile belli edilen 
süreden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

1. ÖDENEK DURUMU : 
1982 yılı bütçe ile bütçe yılı başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (377 375 000) lira ödenek verilmiş

tir. Ayrıca Bütçe Kanununun verdiği yetki ile Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan (7 5İ9 865) liranın 
eklenmesi ile genel ödenek toplamı (384 894 865) liraya yükselmiştir. 

2. GİDER DURUMU : 
1982 Yılı bütçe ile bütçe yılı başında (A) işaretli cetlın genel harcamaları (313 270 054) liradır. 

3. YOK ERİLECEK ÖDENEK : 
1982 Malî Yılı ödenek toplamı (384 894 865) lirayı bulmuştur. Bu miktardan yılı içinde harcama 

(313 270 054) liranın düşülmesi suretiyle (71 624 811) liralık ödenek yok edilmiştir. 

4. GELİR DURUMU : 
1982 Yılı Bütçesinin (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu gibi (1 010 000) lirası normal kaynaklardan 

(376 365 000) lirası özel kaynaklardan olmak üzere (377 375 000) liralık gelir tahmin edilmiştir. Bu tahmine 
karşılık normal kaynaklardan (1 476 300) lira, özel kaynaklardan da (336 000 000) lira tahsil edilerek tahsil
lerin toplamı (337 476 300) liradır. Tahmine göre gerçekleşme oranı normal kaynaklardan % 115, özel gelir
lerden |% 89'dur. 

5. GELİR - GİDER KARŞILAŞTIRILMASI : 
(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1982 Malî Yılı Gelir tahsilleri toplamı (332 476 300) liradır, 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamında (313 270 054) liradır. 
Yukarıda gösterilen tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (24 206 246) gelir fazlasıdır. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1982 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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TC 
Sayıştay 

Sayı : 95882/2571 
4 . 10 , 1983 

DANİŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İnönü Üniversitesinin 1982 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
H. Cahit Eren 

ANAYASANIN 164 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, bir nüshası Sayıştaya gönderilmiş bu
lunan İnönü Üniversitesi 1982 Bütçe Yılı Kesinhesabı, Sayıştayca sayman hesabıyla (idare hesabı cetvelleri) 
karşılaştırılmıştır, 

2. 832 sayılı Saytştay Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca Kesinhesaba Sayıştay ilamlarının infaz de
recesini gösteren cetvel bağlanmış ve ilama bağlı kesinleşmiş borç bulunmadığı belirtilmiştir. 

Ancak, yapılan incelemede İnönü Üniversitesi Saymanlığının 1976 Bütçe Yılı hesabına ait 13.11.1982 yı
lında kesinleşen ilama dayalı (21 584) liralık borç bulunduğu anlaşılmıştır, 

Söz konusu borcun, anılan cetvele kaydedilerek, tahsil edilememe nedeninin de gösterilmesi gerekirken, 
buna uyulmadığı görüldüğünden, Sayıştay ilamlarının infaz derecesini gösterir cetvelin doğru olarak düzen
lenmediği sonucuna varılmıştır. 

3. Yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulması suretiyle Kesinhesapta gös
terilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 

26 . 9 . 1983 

Birincil Başkan 
H. Cahit Bren 
(Bulunamadı) 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

(İzini) 

6. Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

Üye 
İlham Gövsa 

Üye 
Behiç Erdem 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

(İzinli) 

4. Daire Başkanı 
Servet Koksal 

5. Data Başkam 
Ferda Yazgaç 

1. Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven 

Üye 
M. Hulusi Koç 

Üye 
Fikret Uludamar 

(Bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

(izinli) 

7. Daüıüe Başkanı 
Mesut Tozan 

(İzMi) 

2, Daire Balşfkıanı 
Halil Kır cali 

3. Daire Başkanı 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Sena Aral 

Üye 
Yaşar Aydım 
(Bulunamadı) 

Üye 
Sezai Ekinci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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Üye 

Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Tülıay Demirkan 

(H. İzni) 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
0. Zeki Tansı 

Üye 
Ö. Faruk Çuîhacı 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Jîatff Öztunaîı 

Üye 
£rtan Dalgıç 

Üye 
£m/n CZ/op 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Giintaç 

Savcı Vekıill 
Hikmet Erdoğdu 

Üye 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özcan Saygun 

Üye 
Turhan Kartal 

Üye 
İ7. Kaya Urgan 

Üye 
Yayar Özbek 

Üye 
Mehmet Aydağdu 

Sayıştay Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Esas No. : 11419, 3/186; 11420, 
3/187; 1/421, 3/370; 1/422, 3/371; 

1/423, 3/372; 1/424, 3/188. 
Karar No. : 9 

5.6.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca yıllar itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Yüksek Baş
kanlıkça 25.1.1984 tarihinde Komisyonumuza havale, edilen, «İnönü Üniversitesi 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun Tasarıları» aynı yılların «Genel Uygunluk Bildirimleri» ile birlikte Ko-
misyonumuzun 31.5.1984 tarihli 12 nci birleşiminde Hükümet, Sayıştay Başkanlığı ve Üniversite temsilcile
rinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Tasarıların geneli üzerinde yapılan görüşmelerde söz alan üniversite temsilcileri, üniversitenin genel duru
muna ilişkin olarak yaptıkları açıklamalarda; 1976 yılında 100 öğrenci ile öğretime başlayan.üniversitenin 1984 
yılında 1 161 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti vermeye devam ettiğini, üniversitedeki ağırlığın bugün için 
Fen-Edebiyat Fakültesinde bulunduğunu ancak 2-3 yıla kadar fakülteler arasında dengenin sağlanabileceğini, 
halen kampus İnşaatının devam etmekte olduğunu, inşaatın tamamlanmasıyla üniversitenin gerçek bir üni
versite hüviyetine kavuşabileceğini, gelecek yıllarda yeni bölümlerin açılmasına devam edilmesinin planlandığını, 
öğretim görevlisi kadrolarının büyük oranda doldurulduğunu, bütçe ile verilen yatırım ödeneklerinin artık yerini 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 



— 17 — 

bulmaya başladığını, özellikle geçmişte sık sık meydana gslen rektör değişikliklerinin üniversiteyi olumsuz yön
de «ikilediğini ve bu yüzden bazı ihalelerin aksadığını ifade etmişlerdir. 

Komisyonumuzun tasarılar üzerinde yapmış olduğu incelemede; 

1977, 1978, 1979 ve 1980 malî yılları kesinhesap kanun tasarılarına; 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 118 ve 103 üncü maddeleri hükmü uyarınca bağlanması öngörülen gider izahnamelerinin yetersiz tan
zim edilerek kesinhesaba bağlandığı, 

Yine, 1977, 1978, 1979 ve 1980 malî yılları kesinhesap kanun tasarılarına; 832 sayılı Sayıştay Kanununun 
83 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak, tasarının düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş ilâma dayalı bir borç 
bulunmadığı gerekçesiyle, Sayıştay ilamlarının infaz derecesini gösterir cetvelin kesinhesaba bağlanmadığı gö
rülmüş ve gelecekte aynı yanlışlara meydan verilmemesi konusunda üniversite uyarılmıştır. 

1978 malî yılı kesinhesap kanun tasarısında gösterilen gelir tahsilatında 8 732 699 liralık noksanlık sap
tanmış, sözü edilen fark tasarıda yer alan gelir tahsilatı rakamına ilave edilmiştir. Yapılan bu değişikliğin so
nucunda gelir fazlası rakamı yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

1981 malî yılı kesinhesap kanun tasarısında 2 856 219 liralık ödenek dışı harcama yapıldığı ve bu miktar 
için tamamlayıcı ödenek talep edildiği bununda tasarıda ayrı bir maddede ifade edildiği görülmüştür. Komis
yonumuz 2 856 219 liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek talebini ka
bul etmiş ancak, ilişik (A) işaretli cetvelin ilgili sütunundaki başlığa uygunluk sağlamak amacıyla tasarıda 
«Tamamlayıcı Ödenek» şeklinde yer alan madde başlığını «ödenek dışı gider» şeklinde değiştirmiştir. 

1982 malî yılı kesinhesap kanun tasarısında «İptal edilecek ödenek» e ilişkin 4 üncü maddenin son cümlesi 
«İptal edilen 1982 malî yılı ödeneğinden akreditif ve taahhüt artıklarına ilişkin (18 650 000) lira ertesi yılda 
açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunacaktır.» şeklinde değiştirilmiş, ayrıca üniversite saymanlığının 1976 
malî yılı hesabına ait kesinleşen ilama dayalı 21 584 liralık borç bulunduğu ve bu borcun cetvele kaydedile
rek, tahsil edilememe nedeninin gösterilmesi gerekirken buna uyulmadığı görülmüştür. 

Bu itibarla, Komisyonumuz yukarıdaki açıklamaların göz önünde bulundurulması suretiyle kesinhesap tasa
rılarında gösterilen diğer rakamları aynen kabul etmiştir. 

Tasarıların biran önce kanunlaşmasını sağlamak amacıyla, 6 yıllık kesinhesap kanun tasarıları, tek tasarı metni 
haline getirilmiş, her yılın gelir ve gider cetvelleri bu metne bağlanmış, tasarılarda yer alan ve aynen kabul 
edilen rakamlar ile değiştirilerek kabul edilen rakamlar ise topluca tablo : 1 de gösterilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Kâtip Veysel Varol 
Hazım Kutay Mustafa Tınaz Titiz Erzincan 

Ankara İstanbul 

Halil Orhan Ergüder Halis Soylu Saffet Sert 
Istamibul Kars Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 



Tablo : 1 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 MALÎ YILLARI KESİNHESAP KANUN 
TASARILARI ÎLE İLGİLİ BİRLEŞTİRİLMİŞ TABLO 

Ödenek Yıl sonunda Ertesi Y i İçinde 
Genel Yüli İçinde İptal Ödenek dışı Yıla Tahsili Gelir Gider 

Yıllar Toplamı Harcanan Edilen Gider Devrolunan Edilen Fazlası Fazlası 

2 856 219 

39 029 320 
34 619 444 
53 744 706 

135 017 462 
248 829 589 
337 476 300 

8 732 699 
6 681 136 
7 805 949 

24 206 246 

10 681 941 
23 055 543 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

48 263 200 
35 873 775 
55 429 118 
167 132 094 
318 924 254 
384 894 865 

30 296 621 
27 938 308 
45 938 757 
145 699 403 
271 885 132 
313 270 054 

Toplam 1 009 517 306 835 028 275 

17 966 579 
7 935 467 
9 490 361 

21 432 691 
48 895 341 
71 624 811 

177 345 250 2 856 219 848 716 821 47 426 030 33 737 484 
+ 13 688 546 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

tnönü Üniversitesi 1977 Bütçe Yıh Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
- MADDE 1. — İnönü Üniversitesinin 1977 Bütçe yılı harcamaları ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (30 296 621) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — İnönü Üniversitesinin 1977 Bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere (14 686) lirası normal gelirlerden, (39 014 634) lirası da özel gelirlerden yapılan tahsile 
ait olmak üzere toplam olarak (39 029 320) liradır. 

Gelir Gider Dengesi, 
MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden (8 732 699) 

lira gelir fazlası olarak kalmıştır . 

Yok Edilecek Ödenek 
MADDE 4 .— İnönü Üniversitesinin 1977 Bütçe yılı için harcanmayan ve bağlı (A) işaretli cetvelde gös

terildiği üzere (17 966 579) liralık ödenek yok edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6.— Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

9 . 4 . 1980 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakamı 
Orhan Eren 

Devlet Bakamı 
Ahmet Karahan 

Adalet Bakanı 
Ömer Ucuzal 

Dışişleri Bakanı 
Hayrettin Erkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Selakattin Kılıç 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet Çakmak 

Çalışma iBakanı 
Cavit Erdemir 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Barlas Küntay 

Orman Bakanı 
Hasan Ekinci 

Devlet Bakamı 
Ekrem Ceyhun 

Devlet Bakanı 
Metin Musaoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

Maliye Bakanı 
İsmet Sezgin 

Ticaret Bakanı 
Halil Basol 

Ulaştırma Bakam 
Hüseyin Özalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Nuri Bayar 

İmar ve İskân Bakanı 
Turgut Toker 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Talat Asal 

Kültür Bakanı 
Tevfik Koraltan 

Devlet Bakamı 
Muhammet Kelleci 

Devlet Bakamı 
Koksal Toptan 

İçişleri Bakanı 
Dr. Mustafa Gülcügtt 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Cemal Fersoy 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Münif tslamoğlu 

Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı 
Cemal Külahlı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Ahmet Karayiğit 

Sosyal Güvenlik Batanı 
Sümer Oral 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

tnönü Üniversitesi 1978 Bütçe Yılı Kesiinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — İnönü Üniversitesinin 1978 Bütçe yılı harcamaları ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere (27 938 308) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — İnönü Üniversitesinin 1978 Bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere (185 210) lirası normal gelirlerden, (25 701 535) lirası da özel gelirlerden yapılan tahsile 
ait olmak üzere toplam olarak (25 886 745) liradır. 

Gelir - Gider Dengesi 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden (2 051 563) 

lira gider fazlasıdır. 

Yok Edilecek Ödenek ( 

MADDE 4. — İnönü Üniversitesinin 1978 Bütçe yılı için hancanmayan ve bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (7 935 467) liralık ödenek yok edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri 
MADDE 5 .— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet ©akanı 
Orhan Eren 

Devlet Bakanı 
Ahmet Karahan 

Adalet Bakanı 
Ömer Ucuzal 

Dışişleri Bakanı V. 
Ekrem Ceyhun 

Bayındırlık Bakanı 
Selahattin Kılıç 

Gümrük ve Tekel ©akanı 
Ahmet Çakmak 

Çalışma Bakanı 
Cavit Erdemir 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Barlas Küntay 

Orman Bakanı 
Hasan Ekinci 

Devlet Bakanı 
Ekrem Ceyhun 

Devlet ©akanı 
Metin Musaoğlu 

Millî Savunma ©akanı 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

Maliye ©akanı 
İsmet Sezgin 

TicareD Bakanı 
Halil Başol 

Ulaştırma Bakanı 
Hüseyin Özalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Nuri Boyar 

İmar ve İskân Bakanı 
Turgut Toker 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Talat Asal 

Kültür ©akanı 
Tevfik Koraltan 

9 . 4 . 1980 

Devlet Bakanı 
Muhammet Kelleci, 

Devlet ©akamı 
Koksal Toptan 

içişleri ©akanı 
Dr. Mustafa Gülcügil 

Millî Eğitim ©akanı 
Orhan Cemal Fersoy 

Sağlık ve Sosyal Yardım ©akanı 
Dr. Münif îslamoğlu 

Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı 
Cemal Külahlı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Dr. Esat Ktratlıoğlu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Ahmet Karayiğit 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sümer Oral 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 



— 1\ — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İnönü Üniversitesi 1979 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — İnönü Üniversitesinin 1979 Bütçe yılı harcamaları ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere (45 938 757) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — İnönü Üniversitesinin 1979 Bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere (73 570) lirası normal gelirlerden, (53 671 136) lirası da özel gelirlerden yapılan tahsile 
ait olmak üzere toplam olarak (53 744 706) liradır. 

Gelir - Gider Dengesi 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden (7 805 949) 

lira gelir fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

Yok Edilecek Ödenek 
MADDE 4. — İnönü Üniversitesinin 1979 yılı için harcanmayan ve bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere (9 490 361) liralık ödenek, yok edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri 
MADDE 5 .— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

8 . 6 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
Zs iBaykara 

Devlet Bakanı 
M., özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Maliye Bakanı 
Kv Erdem 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

îanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten • 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
T. özal 

Devlet Bakanı 
Prof. D tu M. N. özdas 

İçişleri (Bakanı 
S. Çetîner 

Millî Eğitim IBakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof* Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. Bingöl 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakam 
Ç. Menteş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. Ta Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı 
S. Side C. Baban 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İnönü Üniversitesi 1980 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — İnönü Üniversitesinin 1980 Bütçe yılı harcamaları ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere; (44 777 113) lirası cari, (95 509 468) lirası yatırım (5 412 822) lirası da sermaye teşkili ve transfer 
giderlerine ait olmak üzere toplam (145 699 403) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — İnönü Üniversitesinin 198Ö Bütçe yılı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(1 211 513) lirası normal, (133 805 949) lirası da özel gelirlere ait olmak üzere toplam (135 017 462) liradır. 

Gelir Gider Dengesi 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasındaki farkı oluştu

ran (10 681 941) lira gider fazlası olarak kalmıştır. 

Yok Edilen ödenek 
MADDE 4. — İnönü Üniversitesinin bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütunlarında kayıtlı yılı içinde kullanı

lan ve saklı tutulanlar dışında kalan (21 432 691) liralık ödeneği yok edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE. 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

26 . 4 . 1982 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
Z« Baykara 

Devlet Bakanı 
M., özgünes 

Millî Savunma (Bakanı 
Ü. H. Boyutken 

Maliye ©akanı 
K* Erdem 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
T. özal 

Devlet Bakamı 
Prof. Dr., M. N. özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

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

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof., Dr. S. Özbek 

.Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Bayındırlık Balkanı 
Dr. T. önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr, A. Bozer 

Cadısına Bakanı 
Prof. Dr. T* Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. S- Tüten 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F, tikel 

Köy İşleri ve Koop. Bakan» 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evlîyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

İnönü Üniversitesi 1981 Bütçe Yılı Kesiinnesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE I. — inönü Üniversitesinin 1981 Malî yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere, (64 087 007) lirası cari, (192 443 -529) lirası yatırım, (15 354 596) lirası da transfer giderlerine ait 
olmak üzere toplam (271 885 132) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — inönü Üniversitesinin 1981 Malî yılı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

(829 589) lirası normal, (248 000 000) lirası da özel gelirlere ait olmak üzere toplam (248 829 589) liradır. 
Denge 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasındaki farkı oluştu

ran (23 055 543) lira gider fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

Yok Edilen Ödenek . 
MADDE 4. — inönü Üniversitesinin 1981 Malî yılı içinde kullanılmayan bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili 

sütunlarında kayıtlı (48 895 341) liralık ödeneği yok edilmiştir. 

Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 5. — inönü Üniversitesinin bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (2 856 219) liralık 

ödenek üstü giderini karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 
Yürürlük 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakam V. 
Dr. T. önalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakam 
•Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

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

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

7 . 1 . 1983 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/ Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

tnönii Üniversitesi 1982 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — İnönü Üniversitesinin 1982 Malî yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere (81 562 952) lirası cari, (225 437 259) lirası yatırım, (6 260 843) lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına ait olmak üzere toplam (313 270 054) liradır. , 

Gelirler 
MADDE 2. — İnönü Üniversitesinin 1982 Malî yılı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(938 099) lira vergi gelirlerinden, (538 201) lirası vergi dışı gelirlerden, (336 0DQ 000) lirası da özel gelirler
den olmak üzere toplam (337 476 300) liradır . 

Gelir Gider Dengesi 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasındaki farkı oluşturan 

(24 206 246) lira gelir fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

iptal Edilecek Ödenek •• 
MADDE 4. — İnönü Üniversitesinin 1982 Malî yılı ödeneği bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 

(384 894 865) lira olup, bu tutardan îylı içinde kullanılandan arta kalan (71 624 811) liralık ödenek harcan
mayarak iptal edilmiştir. İptal edilen ödenekten akreditif artıklarına ilişkin (18 650 000) liranın ertesi yılda 
açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunması gerekir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

15 . 8 . 1983 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Balkanı 
S. R. Pasin 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

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

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Adalet Bakam 
K. Akdoğan 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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SAYIŞTAY KOMİSYONU METNİ 

İnönü Üniversitesi 1977,1978,1979,1980,1981 ve 1982 Malt Yılları Kesinhesap Kanun Tasana 

Giderler 
MADDE 1. — înönü Üniversitesi 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yıllan giderleri ilişik (A) işa

retli cetvellerde gösterildiği üzere; (229 635 822,—) lirası cari, (573 326 999,—) İrası yatınım, (32 065 454,—) 
lirası da transfer giderlerine ait olmak üzere toplam (835 028 275,—) liradır. 

Gelirler 

MADÖE 2. — İnönü Üniversitesi 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yılları gelirlerinden yapılan 
tahsiller ilişik (B) işaretli cetvellerde gösterMği üzere; (3 790 868,—) lirası normal, (844 925 953,—) lirası 
özel gelirlere a!it olmak üzere toplattı (848 716 821,— Uradır. 

Gelir - Gider Dengesi 

MADDE 3. — Gelir ve gider arasındakü farkı oluşturan (13 688 546,—) lira gelir fazlası olarak gerçek
leşmiştir. 

tptd Edilecek ödenek 

MADDE 4. — tnönü Üniversitesi 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yıllan İçlinde kullanılmayan 
ve ilişik (A) işaretli cetvellerde gösterilen toplam (177 345 250,—) liralık ödenek liptal edilmliştir. İptal edilen 
1982 malî yılı ödeneğinden akretidif ve taahhüt artıklarına ilişkin (18 650 000) lira ertesi yılda açılacak özel 
bir tertibe ödenek kaydolunacaktır. 

Ödenek Dışı Gider 

ADDE 5. — İnönü Üniversitesi 1981 malî yılı bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelin lilgilû sütununda kayıtlı 
(2 856 219,—) liralık ödenek üstü giderini karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul dimiş-
tir. 

Yürürlük 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakam ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba: 

kanı yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayışı.: 73) 



1977 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

A CETVELİ 

Prog. ödeneğin Çeşidi 
Ödenek 

Lira 
Gider 
Lira 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 39 848 160 27 774 614 12 073 546 

113 TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ 5 865 300 2 221 737 3 643 563 
153 EĞİTİM FAKÜLTESİ 2 549 740 300 270 2 249 470 

GENEL TOPLAM : 48 263 200 30 296 621 17 966 579 

1977 Yılı İnönü Üniversitesi 

B CETVELİ 

Ü 
İ 

a s Gelirin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 

VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 000 
1 000 
1 000 
6 000 

6 000 
1 000 
5 000 

50 223 000 
50 223 000 

1 000 

6 000 
50 223 000 

50 230 000 

Tahsilat 
Lira 

10 250 
10 250 
10 250 
4 436 

4 436 
4 436 

39 014 634 
39 014 634 

10 250 

4 436 
39 014 634 

39 029 320 
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1978 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

A CETVELİ 

Pnoğrar 

101 

113 
153 

n Ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
METLERİ 
TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ 
EĞİTİM FAKÜLTESİ 

GENEL TOPLAM 

HİZ-

. 

Ödenek 
Lira 

13 152 275 
22 063 150 

658 350 

35 873 775 

Gider 
Lira 

11 518 141 
16 381 950 

38 217. 

27 938 308 

(tptad «diknesıi 
gereken ödenek 

Lira 

1 634 134 
5 681 200 

620 133 

7 935 467 

1978 Yılı İnönü Üniversitesi 

B CETVELİ 

c 

m 33 î 5> «î 43 Ü & i4 S Gelirin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

5.000 
5 000 
5 000 
3 000 

3. 000 
3 000 

37 573 725 
37 473 725 

100 000 

5 000 
3 000 

37 573 725 

37 581 725 

Tahsilat 
Lira 

7 900 
7 900 
7 900 

177 310 

177 310 
177 310 

34 434 234 
25 701 535 
8 732 699 

7 900 
177 310 

34 434 234 

34 619 444 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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1979 YILI tNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

A CETVELİ 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

101i GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 

113 TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ VE ÖĞ
RETİM HİZMETLERİ 

153 EĞİTİM FAKÜLTESİ 

GENEL TOPLAM : 

ödenek 
Lira 

32 529 458 

20 921 760 
1 977 900 

55 429 118 

Gider 
Lira 

29 062 113 

16 003 941 
872 703 

45 938 757 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

3 467 345 

4 917 819 
1 105 197 

9 490 361 

1979 Yılı İnönü Üniversitesi 

B CETVELİ 

ü 
S S ni Gelirin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 

VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 

Geçen yıldan devreden nakit 
İ C M A L 

VERGİ GELİRLERİ 

VERGİ DIŞI GELİRLER 

ÖZEL GELİRLER 

Tahmin 
Lira 

GENEL TOPLAM 56 317 118 
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Tahsilat 
Lira 

6 000 
6 000 
6 000 

8 00Q 
8 00Q 
8 00Q 

56 303 118 
56 053 118 

250 000 

6 000 

8 00Q 

56 303 118 

12 050 
12 050 
12 050 

61 520 
61 520 
61 520 

53 671 136 
47 116 150 

6 554 986 

12 050 

61 520 

53 671 136 

53 744 706 
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1980 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

A CETVELİ 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

ıoı GENEL YÖNETIM VE DESTEK HIZ
METLERI 

113 TEMEL BILIMLER FAKÜLTESI 
153 EĞITIM FAKÜLTESI 

ödenek 
Lira 

117 799 634 
37 463 680 
11 »68 780 

Gider 
Lira 

116 308 554 
29 329 260 

61 5'89 

iptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

1 491 080 
8 134 420 

11 807 191 

GENEL TOPLAM : 167 132 094 145 699 403 21 432 691 

1980 Yılı İnönü Üniversitesi 

B CETVELİ 

d 
•c •S ü 

1 

2 

3 

1 
2 
3 

i 

I B
öl

 

1 

5 

I 
ü 

1 

1 
3 
4 
8 

1 
2 

3 
s 
S 

Gelirin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
Gelir yazılacak teminat akçeleri 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
Geçen yıldan devrolan nakit 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

10 000 
10 000 
10 000 

230 000 
230 000 
200 000 
20 000 
5 000 
5 000 

169 958 274 
169 458 274 

500 000 

10 000 
230 00Q 

169 958 274 

170 198 274 

Tahsilat 
Lira 

16 200 
16 200 
16 200 

1 195 313 
1 195 313 

716 813 

478 500 
133 805 949 
126 000 000 

7 805 949 

16 200 
1 195 313 

133 805 949 

135 017 462 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73) 
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1981 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

A CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETIM VE 
DESTEK HİZMETLERİ 
TEMEL BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 
EÖİTİM FAKÜLTESİ 

GENEL TOPLAM ; 

ödenek 
Lira 

217 705 254 

87 556 000 
12 663 000 

: 317 924 254 

Gider 
Lira 

214 514 739 

57 237 671 
132 722 

271 885 132 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

6 046 734 

30 318 329 
12 530 278 

48 895 341 

Ödenek dışı 
gider 

Lira 

2 856 219 

— 
— • 

2 856 219 

1981 Yılı İnönü Üniversitesi 

B CETVELİ 

•o 

•s a s Gelirin çeşidi 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

1 

1 
3 
4 
8 

1 
2 

VERGİ GELİRfLERİ 
HARÇLAR VE RBSİMLER 
Kayıt, imtihan harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
Gelir yazılacak teminat akçeleri 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezası 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

150 000 
150 000 
150 000 
460 000 
460 000 
200 000 

5 000 
5 000 

250 000 
317 314 254 
315 714 254 

1 600 000 

150 000 
460 000 

317 314 254 

300 
300 
300 

829 289 
829 289 
233 289 

596 000 
248 000 000 
248 000 000 

300 
829 289 

248 000 000 

GENEL TOPLAM 317 924 254 248 829 589 
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1982 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

A CETVELİ 

Ödeneğin Çeşidi 

101i GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 

113 TEMEL BlLfMLER FAKÜLTESİ 
153 EĞİTİM FAKÜLTESİ 

GENEL TOPLAM : 

ödenek 
Lira 

249 672 865 
115 395 000 
19 827 000 

384 894 865 

Gider 
Lira 

246 706 924 
65 651.859 

911 271 

313 270 054 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

2 965 941 
49 743 141 
18 915 729 

71 624 811 

1982 Yılı İnönü Üniversitesi 

B CETVELİ 

•3 
"3 Gelirin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGÎ DIŞI GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİR VE CEZALAR 
Çeşitti gelirler 
Bağışlar 
Gelir yazılacak teminat akçeleri 
Müteahhitlerden alınacak gecikme zammı 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden Hazine yardımı tahakkuk 
bakiyesi 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

300 000 
300 000 
300 000 
710 000 
710 000 
400 000 
1 000 
9 000 

30Q 000 
383 884 865 
381 884 865 
2 000 000 

300 000 
710 000 

383 884 865 

384 894 865 

Tahsilat 
Lira 

938 099 
938 099 
938 099 
538 201 
538 201 
538 201 
— 
— 
— 

336 000 000 
336 000 000 

938 099 
538 201 

336 000 000 

337 476 300 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 75 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Konut Kiralarında Yirmidört 
Ay Süre ile Değişiklik Yapılmayacağına Dair Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu (2/91) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Konut kiralarında yirmidört ay süre ile değişiklik yapılmayacağına dair kanun teklifi gerekçesi ile ma
kamınıza sunulmuştur. 

İlgili komisyonlara havale buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Edip Özgenç 
içel Milletvekili 

GEREKÇE 

insanların yaşayabilmesi için fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması birinci koşuldur. 

Fizyolojik ihtiyaçları beslenme, giyinme ve barınma ihtiyaçları teşkil etmektedir. Sanayileşmenin ya
rattığı bir olgu olarak kentleşme, insanların barınma ihtiyacına bir yandan değişik boyutlar kazandırırken, 
diğer yandan da bu ihtiyacın insanların hayatında birinci yeri almasına yol açmıştır, insanlar önce doğa 
şartlarından korunmak, sonra da sosyal gelişmelerin gereği olarak bir konutta yaşamak zorundadırlar. Bu zo-
runlük toplumda «Konut Olayını» ve «Konut Sorununu» doğurmuştur. Bu sorun önce nüfus artış hızı ve 
sonra kentleşme hızına ve bazı sosyal ve ekonomik nedenlere bağlı olarak, zaman içinde giderek büyüyen 
ve cid,dî sonuçlar yaratan karmaşık problemler yumağına dönüşmüştür. Ülkeler bu sorunu kendi koşulları 
içinde çeşitli oranlarda ve değişik biçimlerde çözüraleyebilmişlerdir. 

Türkiye'de konut sorununun başlaması yeni değildir. Gerek plânlı dönemden önce, gerekse plânlı dö
nemde bu soruna daima eğilme gereği duyulmuşsa da sorunun giderek büyümesi ve bugün ulaştığı noktaya 
gelmesi önlenememiştir. Dördüncü beş yıllık kalkınma planının içinde bulunduğumuz son yılına kadar, tüm 
planlı dönem boyunca inşaat ruhsatlarına göre 1 500 000, yapı kullanma izinlerine göre ise 2 650 000 do
laylarında konut açığı bulunduğu DPT raporlarında ifade edilmiştir. DPT teşkilâtınca 5 inci beş yıllık kal
kınma plân yılları (1984-1988) içinde nüfusu 20 000 den fazla olan kentlerde konut ihtiyacının 1 303 519 
olacağı hesaplanmıştır, özellikle son yıllarda inşaat sektöründe izlenen aşırı durgunluk ve çok yetersiz olan 
kamu kaynakları göz önüne alındığında en yetkili kişilerce de belirtildiği üzere daha yıllarca konut üreti
minde yeterli artış sağlanamayacaktır. Konut arz ve talebi arasındaki bu büyük dengesizlik kira artış hı
zını o derece kamçılamıştır ki hiçbir zarurî tüketim maddesinin fiatındaki artış hızı kiralardakine yakla-
şamamıştır. Ücret ve maaş gelirlerindeki artışın son derece mütevazi ve sınırlı oluşu nedeniyle bugün kent
lerde orta ve alt gelir gruplarındaki ailelerde, kira giderleri aile 'bütçesinin yarısını çok aşmış ve artık 
ödeme imkânını kaybedecekleri düzeylere yaklaşmıştır. Ücret ve maaşlıların yoğun olduğu İstanbul-Anka
ra gibi kentlerde sosyal mesken denilecek nitelikteki konutların bile aylık kirası, yakıt masrafları hariç 30 
ila 60 bin liralara yükselmiştir. Ülkemizde emekli maaşları, memur maaşları, işçi ücretleri ve halen uygula
nan asgarî ücret seviyesiyle küçük esnaf ve sanatkârların ortalama aylık kazanç düzeyleri göz önüne alın
dığında ailelerin bu binaları -aynı hızla artmaya devam ettiği takdirde- ödeyebilme imkânını kısa bir süre 
sonra kaybetmeleri kaçınılmaz olacaktır. 
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Diğer taraftan kira rakamları ulaştığı bu seviye ile toplumumuzda aile birliğini ve mutluluğunu tama
men bozacak bir çizgiye yaklaşmaktadır. Bu gelişmenin beraberinde getireceği olumsuz sosyal konutlar, 
toplumumuzun ahenk ve huzurunu tehdit edebilecek mahiyettedir. 

Nitekim 1982 Anayasası da tüm bu gelişmeleri göz önüne alarak Devlete, konut ihtiyacını karşılayacak 
tedbirleri alma görevini vermiştir. 

Ancak şu da bir gerçektir ki; gerek mevcut kaynakların çok yetersiz oluşu gerekse konut üretiminin 
niteliği itibariyle süratli olmaması nedeniyle Devlet bu görevini yerine getirmekte çeşitli güçlüklerle karşı 
karşıyadır. Yakın bir tarihte ise yerine getirmesi mümkün olmayacaktır. 

Bütün bu şartlar mevcut iken, vatandaşları konut arz ve talebinin insafsız kıskacına terketmek, sosyal 
hukuk devleti anlayışı ile de bağdaşamaz. 

Hiç kuşkusuz, sadece sınırlı bir kira geliri ile yaşamını sürdüren vatandaşların hayat şartlarının güçlüğü, 
kira ödeyen orta ve dar gelirli vatandaşların hayat şartları ile eşdeğerdir. 

Bu nedenlerle konut kiralarının belirli bir süre için dondurulmasında zaruret bulunmaktadır. 

Böyle bir uygulamaya diğer birçok ülkede zaman zaman başvurulduğu gibi ülkemizde de bazı dönem
lerde bu uygulamanın örnekleri vardır. 

Amaç, kira artış hızının yavaşlatılması olup, böylece kira ödeyenler üzerindeki yüksek kira tazyiki ha
fifleyecek, kira alanların da kira gelirleri -bir süre için sabit olsa dahi- güvenli ve muntazam bir şekilde te
min edilmiş olacaktır. 

İÇEL MİLLETVEKİLİ EDİP ÖZGENÇ'IN TEKLİFİ 

Konut Kiralarında Yirmidört Ay Süre ile Değişiklik Yapılmayacağına Dair Kanon Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanun bir veya birkaç kişinin veya ailenin kira sözleşmesine dayanarak oturduğu 
veya barınma amacıyla kullandığı konutları kapsar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, kira sözleşmesi ile kararlaştırılmış olan kira para
sının, kiranın ödendiği son yıla veya son aya isabet eden tutarı, 24 ay süre ile konutun aylık kira parasını 
teşkil eder. 

Kiralayan kiracı yukarıdaki fıkrada belirtilen aylık kira parası tutarında 24 ay süre ile hiçbir sebeple de
ğişiklik yapamazlar. 

Kira sözleşmeleri 24 ayın sonunda yenilenebilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihteki kira sözleşmelerinin bina parası ile ilgili 
hükümleri 24 ay süre ile geçersizdir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 75) 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiyet Büyük Millet 

Meclisi 
Adalet Komisyonu 11.6. 1984 

Esas No. : 2/91 
Karar No. : 29 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in Konut Kiralarında Yirmidört Ay Süre ile Değişiklik Yapılmayacağına 
Dair Kanun Teklifi Adalet Bakanlığı temsilcisinin ve teklif sahibinin de katıldığı toplantıda Komisyonumuz
ca incelenip görüşüldü. 

Teklif, kira sözleşmesiyle oturulan veya barınma amacı ile kullanılan konutlar için sözleşmedeki kira 
bedelinin yirmidört ay süre ile değiştirilemeyeceği hükmünü getirmektedir. 

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun Konut kiralarını donduran ve sınırlandıran 2 ve 
3 üncü maddeleri, mülkiyet hakkının özünü zedelediği ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa 
Mahkemesinin 26.3.1963 gün ve 1963/3-67 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. O tarihten bu yana mahkemeler 
ve Yargıtay kira bedellerinin tespiti yönünden ortaya çıkan boşluğu, günün şartlarına göre değişen karar 
ve içtihatları ile doldurmuş bulunmaktadırlar. 

Konut kiralarının dondurulması tedbirinin etkili olabilmesi için ekonominin diğer sektörlerinde de benzer 
tedbirlerin alınması ve uygulamaya birlikte konulması suretiyle sektörler arasındaki gelir ve fiyat dengesinin 
korunması gerekmektedir. Diğer sektörlerde Devletçe alınmış sınırlamalar bulunmamaktadır. Bu sektörler
de çalışanlar kazançlarını artırma imkânına sahiptirler. Bu hal, gelirlerin dağılışında, mal sahipleri zararına 
ve kiracılar lehine bir değişiklik doğuracaktır. Bu sonuç, Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan kişilerin 
haklarında ve yükümlülüklerde eşitliği prensibine tamamen aykırıdır. 

Kiraların dondurulması, adaletsiz ve mülkün gelirinden sahibinin yararlanmasını önleyen aşırı toir sı
nırlama mahiyetini arz etmektedir. Böyle bir sınırlamanında, Anayasanın 35 inci maddesinde yer alan mülki
yet hakkının özünü zedelediği açıktır. 

, [Düğer taraftan, teklif, mevcut kira sözleşmelerindeki kira ıbedelini dondurmaktadır. ıBu durumda, gerekçe
de temel varsayım olarak kabul edilen, mevcut sözleşmelerdeki adaletsidikde dondurulmaktadır. 

iMevcut kira sözleşmelerindeki kira artışlarında, Yargıtay uygulaması karşısında, kiracılar yönünden 
bir mahzur bulunmamaktadır. Zira Yangıtay Üçüncü Hukuk Dairesinin yerleşmiş içtihatlarına göre kira 
artışları hayat pahalılığının gerisinde tutulmaktadır. 

Konut kiralarında dar gelirlilere yük teşkil edecek asıl artışlar yeni yapılan kira sözleşmelerinde ortaya 
çıkmaktadır. Teklifte bu soruna ilişkin herhangi bir hüküm mevcut değildir. 

IKİra konusunun ekonomik bir olgu olduğu açıktır. Bundan dolayıdır ki, ekonominin diğer sektörlerinde 
olduğu gibi, kiraların da ekonominin anakaidesi olan arz ve talep dengesiyle belirlenmesi tabiîdir. 

Ayrıca bu teklif, esasen durgun bulunan konut inşaatını olumsuz yönde etkileyecek ve konut darlığını 
artırarak arz ve talep dengesinin zamanla kiracılar aleyhine bozulmasına yol açacaktır. 

JKonut kiraları artışının önlenmesi, ancak şehirlerdeki konut üretiminin artırılmasıyla mümkün olabilecek
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 75) 



(Ramın teklifi, yukarıda arz olunan nedenlerle olumlu bulunamamış ve maddelerine geçilmeden reddedil
mesine oy çokluğu ile karar verilmiştir, 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
AH Dizdaroğlu 

Antalya 

Başkknvekili 
Ahmet tlhami Kösem 

Mafatya 

Üye Üye; 
Coşkun Bayram İbrahim T akdemir 

Adana Ağrı 
Maddelere geçUmesine taraftarım Maddelere geçilmesine muhalifim 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

ıÇtorum 
* 

Üye 
Özgür Barutçu 

(Diyarbakır 

Üye Üye 
Mehmet Sait Erol İlhan Dinçel 

Hakkâri Malatya 
Maddelere geçilmeden reddine Tasarının maddelerine geçilme 

muhalifim görüşündeyim 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 
' 

Üye 
Mehmet Bağç< 

Yozjgat 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Siirt 

\ 

ÎSİ 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Anacara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 
Maddelere geçilmesi 

görüşündeyim 

Üye 
eci Salahattin Taflıoğtu 

Yozgat 
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