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If. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 392,414 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 392,414 
1. — Başbakan Turgut özal'ın, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olay
larla diğer terör olayları konusunda' açıklama
sı ve MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp, 
HP Genel Başkanı Necdet Caİp ve ANAP 
Grup Başlkanlvekiü Pertev Aşcıoğlu'nun grup
ları adına konuşmaları. 392:410,414:415 

IV. — SEÇİMLER 410 
1. — Dilelkçe Komisyonuna üye seçimi. 410 
V. — SORULAR VE CEVAPLAR 411,421 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 411 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun, bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soruönergesi (6/122) 411 

2. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, 
İskenderun Demir - Çelik İşletmelerinden ih
raç kaydıyla alınan kütük demirlerin işlene
rek iç piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) 411 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şaırdağ'ın, 
Hükümetin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki 
yolsuzluk ile ilgili tutumuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/139) 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Kapıkule Gümrü'k Kapısındaki kaçaıkçılık 
olaylarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/145) 

5. — Istanlbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Hükümete intikal eden yolsuzluk dosya
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/147) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle 
ilgili beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/157) 

7. — Istanlbul Milletvekili Salbit Batumlu' 
nun, Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana ge
len anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
•soru önergesi (6/146) 

8. — istanbul Mifelivekili Sabit Batumlu' 
nun, İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolu
nun yapımına ilişkin Bayındırlık ve tsklân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/149) 

Sayfa 
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411 

411 

411 

411 
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Sayfa 
9. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 

gazete kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/160) »411:4*12 

10. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, «Dünya gençlik yılı» nedenliyle yapılan 
çalışmalara ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/163) 412 

11. — İstanbul Milletvekili İbrahim UraT 
in, millî çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar 
nedeniyle ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 412 

12. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ura!' 
in, airbus uçaklarının alımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/170) 412 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Kbnya-Ereğli ilçesinde baskın düzenledikleri 
iddia edilen emniyet mensuplarına ilişkin sözlü 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ali Tannyar'ın 
cevabı (6/172) 412:413 

14. — Kastamonu Miiletivekilli Sadettin Ağa-
cık'ın, Kastamonu Taşköprü İlçesi SEKA Kâ
ğıt Fabrİkasınca sürdürülen çubuk kendir 
alımlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/174) 413 

15. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza yapılan 
baskılara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/175) • 413 

16. — Rize Mille'tvekili Fehmi Memişoğ-
lu'nun, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 413 

Sayfa 
B) Yazılı Sorular ve Cevapları 421 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Erzurum'da MTA Bölge Müdürlü
ğü kurulmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyüıkbaş'ın 
yazılı cevabı (7/215) - 421 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER 1§LER 415:422 

1. — 8.3.1950 Tarihli ve 5990 Sayılı «Tica
ret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sa
nayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», «Ti
caret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi 
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği» Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Bu Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 82 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Kornis-
iyonu Raporu (1/12, 1/13) (S. Sayısı : 124) 415:420 

2. — Antalya MiMetivekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) 420 

3. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıları 
Kesinihesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/413, 3/183, 
1/462, 3/184; 1/414, 3/421: 1/415, 3/425; 1/416, 
3/426; 1/417, 3/427; 1/418; 3/185) (S. Sayısı : 
122) 420:421,423:426 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

^Muğla Milletvekilli Idrtis Gürpınar Muğla ilinin 
Kerme Körfezi ören yakınında kurulmak istenen ter
mik santral konusunda gündem dışı bur konuşma 
yaptı. 

Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi kabul edildi. 

Plan ve Bütçe Kanununda açık bulunan üye
liğe Kırklareli Milletvekili Erol Ağaıgil seçildi. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, pasaport 
almak için müracaat eden vatandaşların durumunu 
incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komisyonun 
tutumuna ilişkin sözlü sorusuna (6/135) İçişleri Ba
kanı Ali Tanrıyar, 
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Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-Ereğli 
Şeker Fabrikasının yapımına (ilişkin sözlü sorusuna 
(6/173) (Sanayi ve Ticaret Balkanı Hüseyin Cahit Aral; 

Gevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın, Kel
kit Sümerbank Ayakkabı Fabrikasına ilişkin sözlü 
sorusuna da (6/171) Devlet Bakanı Abdullah Tene
keci cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Sabit (Batumlu'nun (6/122), 
(6/145), (6/147), 

Ağrı Milletvekii Paşa Sarıoğlu'nun (6/136), 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/139), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/157), 
İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/163), 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/169), 

(6/170), 
Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık'ın (6/174), 
Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun (6/176), 
Esas numaralı sözlü soruları mehil verildiğinden, 
İstanbul Milletvekili Salbüt Baturnlu'nun (6/146) 

ve (6/149) esas numaralı sözlü soruları soru sahibi 
izinli olduğundan, 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/160) esas 
numaralı sözlü sorusu Maliye ve Gümrük Bakanı Vu
ral Arılkan'm kendi Bakanlığını ilgilendirmediğini be
lirtmesi üzerine, 

Konya Milletvekili Salim Ererin (6/172) esas nu
maralı sözlü sorusu ilgili bakan Genel Kurulda ha
zır bulunmadığımdan, 

Tasan 
1. — 25,10.1963 TaılM ve 353 SayıHı Askerî Mah-

kemelter Kuruluşu ve YaırlgıHaıına Usulü Kanununun 
tfci Maddesinin Değiş'tiriıîmesli Hakkıinlda Kanun Ta
sarısı (1/610) (Milî Savunma ve Adalet kom'isyon-
lıariina) '(Başkanlığa geliş itadhi : 16.10.1984) 

Teklifler 
1. — îzmliır MıiiMıetivekıli Hüseyin Aydemir ve Ada

na Miflîetvekiüi Mıetliın İMünel'in; Koordinatör Valili
lik Hakkımda Kanun Teklifi (2/151) (Anayasa; İçiliş
leri; Plan ve Bütçe kornıisyonllıariina) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.10.1984) 

2. — Bahkeslitr Miılilidövelkilıi Daıvuıt Abacııg'iil|'li,ln 
21.6.1934 Tarih ve 2525 Sayılı Soyaldı Kanununa Bir 

17 . 10 . 1984 O : 1 

Jzmiır Milletvekili Rüştü Şandağ'ın (6/175) esas 
numaralı sözlü sorusu da soru sahibi ve ilgili balkan 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler, 
29.3.1984 Tarih ve 2992 sayılı Adalet Bakanlı

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İki 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kahülü Hakkında (1/502) 
ı(S. Sayısı : 123) ve, 

13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Tra
fik Kanununun 3 üncü Maddesindeki İki Tanım İle 
137 ndi Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında (1/606, 2/78) ı(S. Sayısı : 121 ve 121'e 1 inci 
ek); 

Kanun tasarıları kabul edilerek kanunlaştılar. 
Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82'ye 1 inci ek), Komisyondan gelmediğinden, er
telendi. 

17 Ekim 1984 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 16.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkaınıvekili 

Yıldırım Akbuluıt 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Çankırı İçel 
Saffet Sakarya Durmuş Fileri Sağlar 

Ek Geçidi Madde EkHenrnıesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/152) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geflîş 
tarihi: 1!6.10.1984) 

Rapor 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 

AraSıiında 3 Mayıs 1984 Taırİlhlir Ern'llak ve Emılialk Hak-
tana Daiiır Sözfeşımenin Onaylıanmasıının Uygun Bu
lunduğu Hakkımda Kanun Taisaosı ve DıışiişÜıerü Ko
misyonu Rapioru (1/543) (S. Sayısı : 126) (Dağıtıma 
tarihi : 16.10Jl9ı84) (GÜMDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hiilimi Nalıbainıtoğliu' 

«lum, Devtte'tıiin üreticilere olan borç^aınma ilişkin Bas

il. — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 10 . 1984 Çarşamba 
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ibalkamıdıan sözılfü soru önergesi (6/(192) 
İş itaırM : 15.10.1984) 

je-

2. — Erzurum Mıillletvefkliıü Himıi Nallbantoğlü' 
euın, köylerde ısi'Mı ıdıağıltıllaoalk güvenilir kişilerin be-
Meımlş şekline üşkün Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/193) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1984) 

3. — tamir Milletvekilli Rüştü Şarfdağ'ıın, Türk 
Halva YoMarııroa İlişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/T94) (Başkanlığa geliş tarilhE : 11.10.1984) 

4. — İzmir Miltettvelki'li Durean Eımiiırbayer'in, yurt 
ıdrşıınida çallıışan lişş'iferİmiizttın emiekliiİlk listelerine illiş-
iklin Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/195) (Başkamılığa geliş tarıiıhi : 
16.10.1984) 

5. — Burdur Müfoetıveikilıi Fetihıi Çeliltobaş'ın, Türk 
Vatandaşlığı Kanununu değiştiren 23®3 numaram Ka
nuna göre yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakaıni'n-
dan sözlü soru önergesi (6/196) (Başfcanflığa1 geliş ta-
niihli : 1610.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekilli Mustafa Muıralt Sök-

rnenoğlu'nun, pamuk üreticilerinin borçlarının eırte-
lenmıesiine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından ya
zılı Soru önergesi (7/219) (Başkanlığa geliş ifcarıibi : 
15,10.1984) 

2. — Erzurum Mlilletvekii BMmü Nalbanfoğllu' 
nun, îmıar Affı Kıanunu kapsamına giren yapıffiaının 
'durumuna »lişklin fiayınldiirlhık; ve iskân Balkanından 
yazılı soru önergesi (7/220) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.10,1984) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'im, 
Balıkesir, İli Sındırgı İlçesinde sanat okulu açılmasına 
'ilişkin MliiMî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından ya
zdı soru önergesi (7/221) (Başkanlığa gelıiış 'tarihi : 
16,10.1984) 

4. — Ordu Milllıeiüvekili Baıhrıiye Üçök'un, Keçi-
ören - incirli Mahallesinde yapıfaıaısı planlanan sa-
nait okuluna ilişkin Mlilî Eğiim Gençlliik ve Spor 
Balkanından yazılı soru önergesi (7/222) (Biaişkaninğa 
geliş taır'ihi : 16.10.1984) 

»>-••« 

BÎRtNCt OTURUM 
Açılma Saa'j : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTtP ÜYELER : Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel), Saffet SAKARYA (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
13 üncü Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Başbakan Turgut Özal'ın, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da meydana gelen olaylarla diğer te
rör olayları konusunda açıklaması ve MDP Genel 
Başkanı Turgut Sunalp, HP Genel Başkanı Necdet 
Calp ve ANAP Grup Başkanvekili Pertev Aşçıoğ-
lu'nun grupları adına konuşmaları. 

BAŞIKİAN — Doğu ve Güneydoğuda rneydana ge-
ten alaylar lille düğer terör olaylları konusunda Genel 
Kurulla gündem dışı billgi vermek 'isteyen Başbakan 

Sayın Turgult Özal; buyurun efendim. (ANAP 'sıra
larından alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclislin değeıHi üyeleri; memleke
timizin genel asayiş durumu ve 15 Ağustos 19'84 tabi
binden 'itibaren Güneydoğu bölgem izdeki bazı iül ve 
'ilçeleriimlizlde bölücü örgütler tarafındaın mıevzii ola
rak yürütülen sıidıaiMı terör olayları hakkında Yüce 
Heyetimize 'bilgi sunmak üzere söz almış bulunuyo-
ırum* 
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Konuşmamda önce Güneydoğu bölgemizdeki 'te
rör hadiseleri ve ımemlıekeitilmizlim genel asayiş duru-
mu hakkımda izahat vereceğim. Daha sonra dlayla-
nın talhllieriınti yapmaya çalışacağım. Son olarak da 
aldığımız tedibinleri açikllayacağıım. 

Sayın mliiet̂ ekliıllbri, 15 Ağustos 1984 günü saat 
21.30 siiralıaiTÎnSta Siiırt'im Eruh ilçesinde sayıılıaın 50 -
60 civanında- olduğu *ahımıiın edOlem ayrılıkçı sffiahlı 
teröristler grupliaır hailimde i'lçenlin giriş ve çıkıışlarîmı 
tutarak, kayrniaJDajmMc, banka ve jandarma karakol 
binalarıma saildınmMışSıaır, olay sonucunda 1 jandarma 
eri şehit olmuş, 9 er, 1 kadım ve 2 çocuk da yara
lanmıştır. Olay öncesi, teröristlerce iilçedeiki telefon 
ha/tfliarı kesilerek ilçemin dışarı üBe olan bağiaritıisı da 
engellenrnıiş'tliır. Silahlı saldırılarda bulunan miiltaın-
lar aynı zamanda ilçe içerisinde sözlü ve yazılı pro
paganda yapaırak, gece saat 24.00'e 'kadar eylemlilerimi 
sürdürmüşlerdik*. 

Aynı gün saıalt 21.30 sırakrıında 50 - 60 kişilik baş
ka bir grup terörist Hafckâr'i'niin Semdim! ilçesine si-
'iahilı saldırıda bulunmuş, jandarma karakolu ve as
kerî lojmanlara yoğun ateş açnîmış'tır. Eylem şurasın
da bir asteğmen, bir jandarma çavuşu yaralanmış, bir 
astsubay ilse şehit edilmiştir. Bu olay da yarım saat 
kadar devam etmiş, ortaydan sonra teröristler ilçeyi 
terk ederek, kıırsail alanlara doğru kıaçmaışiardır. Bu 
hadisenin kısa sürmesinin sebebi, Şemdinı'i ilçesine kı
sa bir mesafede bir taburumuzun mevcut bulunma
sıdır. Herhalde ondan çekümeırek eylemlerimi kısa sür-
dürmüışlîıeırdir. 

Yapılan operasyonlar şurasında, 30 Ağustos 1984 
günü, Yüksekova .kırsal kesimlinde silah kaçakçıiiany-
îıa girişilen mıüsademe neticesinde bir jandıaırma ça-
vuşuylla, bir jandaınma onbaşısı maalesef şehit cfanuş-
landıır. Bu kaçakçılık hadisesidir. 

11 Eylül 1984 ıgünü Silopi ilçesi civanımda çıkan 
çatışmada lise, bir jandarma eri şehit olmuş ve Eruh 
olayıma bizzat kaltıHdıteları tespit dilen militanlardan 
ikisi ölü, birlisi yaralı olarak elle geçirilirn'iştir. 

iSayım mıffietvekffleri, ayrılıkçı terörisit örgüt men
supları bu eylemlerine devam ederek 2 Eklimi 1984 
günlü Şemdinli litllçesıimıe dönmekte olam bir askerî ara
cı silahla taraımuişlardır. Olayda bir jandarma yüzba
şısı, ıbir jandarma astsubayı ve bir erimdi şehilt e't-
m'işllerdii'. 

9 'Bkıılm 1984 günü Hakkâri'min Çukurca ilçesi du
şumda,- birliğime gitmekte olan 'askerî araç bir gırup te
rörist tarafımdan pusuya düşürülerek silahla taıran-
mış ve olıayd'a 8 jandarma erimiz şehiit edilmiş, bir 
jandıaırma astsubayı ile bk erlimiz de yaralanmıştır. 

1 Aynı ıgüm Çukurca lilçeisıim'in Irak sınırıma yakın 
Çayırlı Takım Karakoluna mensup 7 kişilik bir jan
darma devriyesine, bliır grup silahlı militanca baskın 
düzenlenmiş ve jandarmıa ciflerindin silahlan gasp edi-
mişltüır. 

Yine aynı ıgüm Adıyaman merkezine bağlı Çam-
yurdu köyünde yapılan 'operasyonda, silahlı çatışma 
çikmış ve likü terörist miöıitıan ölü olarak ele geçiriiî-
Ttııiışitlîjr. Olayda dört jandarma erli de yaralammışltar. 

10 Ekim 1984 günü Beytüşşebap iılçesliıne dönmek
te otom bir askerî araç teröristlerce pusuya düşfürüle-
ırek taıranımış; olayda bir yüzbaşı ve üç jandarma eri
miz yaralanmış; yaralı yüzbaşımız IkalIdıırıfJdığı hasta
nede kurtarılamayarak şehit olmuşltur. 

14 Ekim 1984 ıgünü Erzurum'un Şenkıaya 'ilçesi
nin Dokuzelma Köyümde, köy halkınım da yardımıyla 
'düzenlenen operasyon neticesinde iki' terörist ölü ola
rak ele geçiriilimliş; bir vatandaşımız haimlerim kurşun-
lanmıa hedef olaraik şehit edliıllmiiş, bir diğeri ide yara-

I lanmıştır. 
Üzîülerek ifade etmek Merim iki, 15 Ağustostan 

I litibaren dikti aydır mevzii şekilde ve fasılalarla devam 
elden bu haidUseler neticesinde ıiıki subay, İldi astsubay 

I ve omüç jandarma eriyle bir vatandaşımız şehit öl-
I muş; bir subay, Ibir astsubay ve onsek'iz jandarma 
I eriyle beş Vatandaşımız da yanalıammışitır. Çıkan ça-
I tışmalarda on terörisit ölü, iki terörM ise yaıralı ola-
I ırak ele geçMlmiş; ayrıca çc&ssayıda terörist müllitam 

yakalanmıştır. Yapıllıan operasyonlarda yakalanan te-
I ırörfetleıiim sayısı her geçen gün artmaktadır. 

I Muhterem mlîdtvökffllJerii, 1 Ocak 1984 tarihimden 
I 'itibaren yurt çapımda meydana gelen 'asayişe müessir 
I 'Olaylar hakkında da kısaca bilgi vermek işitiyorum. 
I Yılbaşından bu yama ıgeçen dokuzbuçuk aylak dö-
I «emde 569'u gasp ve Soygun, -10271si öldürme olmak 
I üzere jandarma ve pols bölgesinde .toplam 2227 asa-
I yışe müessir hadise vuku bulmuştur. 1983 yılımda 
I 8241ü igasp ve soygun, 13ı28-i öldürme olmak üzere 
I toplam 3128 asayişe müessiir hâdise meydana gelmiş

tir. Toplam dlaly sayısı 19821de 2759, 198il'de 3132 ve 
I 19801de, amatnşlimin azgın 'olduğu dönemde ise Stili'dm*. 
I 1984 yıilımldaki öldürme 'olaylarından 51 adedi anarşik 
I mahiyette olup bu (rakamım yanışımı teşkil eden 27'si 
I maafllesef Güneydoğudaki Son olaylar sırasında mey-
I dama ıgellmiişfiir. 
I Değerli üyeler, mıemldketirnlizde som yıiıanda mey-
I daima gelen anarşi ve terör haldlfederirii doğru teşhis 
I ve tahliil1 etmek medburiyetiimdeyiz. Terör hadisesine 
I artık bütün dünyanım başka gözllüktenle bakmasının 
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zamanı gefteiştir. Son 15 yııllıtk dönemde terör olay
ları dünya çapımda Ibir' ısitratejran vasıtası olarak kuî-
lanıimaıkltadıır. Sıcak savaş, soğuk savaşa; soğuk sa
vaş da yerinü terör öülgülölertiniın savaşına bırakmıştır. 
Artık bültün düınyada devletlileri' acze düşürmek, üttke-
"Sieıııi bölmek için bu metot ıkıuıiamıilmaiktadiir. Ananşi 
ve teröre karşı hazırlığı ve bağışıklığı o'Iımaıyan top
lumlarda profesyonel! 'grupHaır kısa (sürede şaışıırtıcı ne
ticeler aUabilıMör. Sosyali ve ekonomik IbÜnyesii daha 
ısa'ğlam, iiieri ceımlıtyetiteırdıe "büe anarşi ve terör oliayla-
rıım sık sık sönmek miiümlklünıdür. Amerikan Ommihur-
ıbaşkanıma, İngiliz tBaşbakaınıına suikastlar düzenlenı-
düği hepimizce malumdur. Papa'ya süikasltitaın çeşlMi 
uçak kaçurrna o'iayHaona kadar Ibütün dünya son yıl-
darda tnir* tetrör girdabı (için© dü#rül!mlüf ibutornak-
Itadır. 

Demokrasiyle 'idare edien üllketarde, temıell hak 
ve ıbürriyetiltenin mukalddıes sayıdldığı toplumlarda ah-
naeak tedbirlerin çiok fazlla çeşidi yoktur. IBiır hukuk 
devletirün anarşli ve Iteröırle mücadele ederken anar
şist ve teröristlerin kullandığı metotta ikulffiıaınmftsı 
düşünülemez. Bu itibarla, çok can sıkıcı ve rahatsız 
edici olmasına rağmen, 'bütün dünyada anarşi ve te
rörün kökü tamamen kazınamamış, önü alınamamış
tır. Terör ve anarşi, son yıllarda artık milletlerarası 
bir mahiyet kazanmıştır. Bunun için Türkiye, milletler
arası platformda terör ile mücadelede, bütün ülkele
rin 'birbiriyle dayanışma içinde olmasını ısrarla savun
muştur ve savunmaya devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri, hangi sebeple olursa olsun, 
hiçbir devletin, anarşist ve teröriste arka çıkmaya ve 
(bunları himaye etmeye hakkı yoktur. Yine hiçbir 
hukuk devleti, kendi topraklarında, diğer ülkeler 
aleyhine terörist yetiştirilmesini mazur gösteremez. 
Üzülerek ifade edeyim ki, günümüz dünyasında bu 
konuda henüz kâfi olgunluk ve anlayışa ulaşılmış de
ğildir. Hatta, bazı ülkelerin yakın menfaatlarını göz 
önünde bulundurarak, ülkemiz aleyhine yurt dışında 
girişlileri anarşik eylemleri himaye eder bir tavır içe
risine girdikleri de zaman zaman müşahade edil
mektedir. Hemen İfade edeyim ki, hiçbir ideoloji, in
san hayatından daha mukaddes ve önemli değildir. 
(Alkışlar) 

Ne hazindir ki, terörist eylemler, bazı ülkeler ta
rafından demokrasi adına destekleniyor; daha doğ
rusu, bu ülkeler, insanlık ve medeniyetle bağdaş
mayan bu tutumlarını, demokrasiyi savunma iddia
sıyla maskeliyorlar. Bazı ülkeler ise, hiç bu tevillere 
lüzum görmeden direkt olarak destekliyorlar. 

Sayın milletvekilleri, hiç şüpheniz olmasın ki, biz 
güçlendikçe önümüze engeller çıkartacaklardır. Bu, 
tarih boyunca böyle olmuştur. Türkiye ilerledikçe, 
büyüdükçe 'bizi kıskanacaklardır. Bizi bu yoldan alı
koymak isteyenler çıkacaktır. Türkiye'nin büyüme
sinden ve güçlenmesinden menfaatları haleldar olan
lar daima 'bulunacaktır. 

Günümüzde dünya, her bakımdan rekabet dünya
sı haline gelmiştir. Anarşi, ve terör, ülkelerin millî 
'birliğini çökertmek için zaman zaman bir vasıta ola
rak kullanılmaktadır. Dünyanın her tarafına bakı
nız, bunun birçok misallerini göreceksiniz. 

Muhterem milletvekilleri, anarşik hadiseler ve te
rörist eylemler maalesef ne ülkemiz, ne de diğer ül
keler için yeni meseleler değildir. Özellikle 1970'den 
sonraki dönemde büyük (boyutlara ulaşan anarşi ve 
terörün 12 Eylül öncesinde memleketimizin başına 
ne büyük gaileler açtığını hepiniz hatırlayacaksınız. 
12 Eylül 1980 öncesi dönemde Türk Devletinin oto
ritesi zedelenmiş ve varlığı ciddî tehlikelere maruz 
kalmıştır. Anarşi, terör ve (bölücülük hareketleri 
memleketli bir iç savaşın eşiğine getirmiştir. Hatırla
yacaksınız, başlangıçta masum istekler, öğrenci ha
reketleri şeklinde haşlatılan olaylar bir müddet son
ra istikbalimizin teminatı olan üniversite gençliğimi
zi ve nihayet ortaöğrenim gençliğini Devlete muarız, 
kanunlara isyankâr gruplar haline getirmeye başlamış 
ve anarşi süratle cemiyetimizin bütün kesimlerine 
yayılmıştı; işçi - işveren arasına nifak sokulmuş, ırk 
ve mezhep ayrılıkları körüklenmiştir. 

Önceleri şehir merkezlerinde, özellikle metropoli
ten bölgelerde ortaya çıkan terör olayları bir yandan 
daha küçük şehirlere sıçratılırken, diğer taraftan da 
kırsal kesime aktarılmaya çalışılmış, bütün kurum ve 
kuruluşlarımız anarşinin boy hedefi haline 'getirilmiş, 
en mümtaz ve dokunulmaz değerlerimize tereddütsüz 
ve gözü dönmüş saldırılar düzenlenebil'miştir. O acı 
günlerde vatandaşın can güvenliği kalmamış, sokak
lar tşrörist grupların hâklimiyetme girmeye başlamış
tır. 

12 Eylül yönetimi sayesinde, anarşi ve terörle 
mücadelede 'büyük merhale kaydedilmiş, anarşi ve te
rör sindirilmiş ve sokaklar tekrar yürünülebilecek 
hale getirilmiştir. Bu dönemde, güvenlik kuvvetleri 
takviye edilmiş, gerekli hukukî düzenlemeler yapı
larak anarşi ile mücadele daha hızlı hale getirilmiş, 
anarşik olaylar süratle geriMilmiştir. Ancak, Hükü
met Programımızda da aynen ifade ettiğimiz gibi, 
bu konudaki bütün iyi niyetli gayretlere rağmen, fae-
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nüz anarşinin kökü kazınamamıştır. Kışkırtıcı mih- | 
raklar ve elebaşıların bir kısmı yeraltına sinmiş ve I 
tekrar meydana çıkmak için fırsat kocamaktadırlar. I 

Sayın milletvekilleri, 'Sözlerime, ülkemizdeki anar- I 
şik eylemlerin iki türünden bahsederek devam etmek ] 
istiyorum. Bunlar, şehir ve kır gerillacılığı hareket- I 
leridir. Bilindiği gibi, şehirlerimizdeki bazı aksaklık- I 
lar istismar konusu yapılmış, bir çok muhallerimiz, I 
vaktiyle,-güvenlik kuvvetlerimiziin bile giremediği, I 
«Kurtarılmış bölgeler» haline getirilmişti. Terörün şe- I 
hır merkezlerinde yürütülmesini savunanlarla, kırsal I 
kesimde geliştirilmesini isteyenler arasında, zaman I 
zaman ciddî İhtilaflar ve 'bölünmeler de meydana gel- I 
mistir. Bugün*, şehir gerillacılığını özellikle istanbul I 
bölgesinde sürdürmeye çalışanlara karşılık, kır ge- I 
rillacılığı, Güneydoğudaki son ayrılıkçı terörist ey- I 
lemler şeklinde ortaya çıkmıştır. I 

Muhterem üyeler, son günlerde meydana gelen I 
olayları değerlendirdiğimizde şu tablo ortaya çık- I 
maktadır : Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne kaste- I 
den muhtelif terör örgütleri ve dış destekçileri, yıl- I 
larda* çok çeşitli metotlar kullanarak, iç problemle- I 
rimizi istismar ederek çalışmışlardır. Bütün bunların I 
netice vermediği anlaşılınca, faaliyetlerini, başlıca iki I 
sahada yoğunlaştırmışlardır : Birincisi, anarşi ve I 
terörün, daha çok ayrılıkçı ve bölücü bir mahiyete I 
bürünmesidir. Bu eylemler kır gerillacılığı metotla- I 
nyla faaliyet gösteren ayrılıkçı terör örgütleri eliyle I 
yürütülmektedir. I 

İkincisi ise, daha ziyade yurt dışında faaliyette bu- I 
İunan Ermeni terör örgütleridir. Uluslararası propa- I 
ganda yapma ve taraftar toplama ihtimali ile tarihte- I 
ki Türk-Ermeni ihtilafları yeniden gündeme getiril- I 
mekte ve bir terör örgütü olan ASALA militanları- I 
nın cinayetleri, Ermeni cemaatının ıtopyekûn harekâtı I 
imişçesine gösterilmek Menmektedir. Her iki grup da I 
dış desteklere saliptir ve yakın dayanışma içindedir. I 

İncelendiğinde görülecektir ki, aşırı sıol ve bölücü I 
örgünlerin- yurt dışında toplanmalarında, bir araya gel- I 
melerinde ve organize edilmelerinde kanun dışı TK.P' I 
nin büyük rolü olmuştur. Bu yıl içerisinde uyuştum- I 
cu madde ve silah kaçakçılığı ile ilgili olarak yapılan I 
operasyonlar', 'bu eylemlerde ide ayrılıkçı örgütlerle I 
ASALA işbirliğinin önemli rolü olduğunu ortaya koy- I 
muştur. I 

Sayın mMervekilleri, biraz önce ifade ettiğim terö
rist faaliyetler ile varılmak istenen hedefleri şu şe
kilde özetlemek mümkündür : Türkiye'de 6 Kasım 
seçimleriyle yeniden demokrasiye geçilmes'i, demökra- I 

tik müesseselerin süratle işlerliğe kavuşturulması, bu 
grupları ümitsizliğe seVk ettiğinden Sayın Cumhur
başkanımızın da işaret ettikleri gibi, tekrar, sıkı yö
netilen bir re|im tahrikçiliği yapılmaiktadır, Halbuki 
huzur ve güvenin bedeli demokratik hak ve hürriyet
lerden vazgeçmek olmamalıdır. (Alkışlar) 

Bu eylemlere karşı yürütülen meşru operasyonla
rın yurt dışı kamuoyuna ve 'bölge halkına karşı de
ğişik şekilde menfî propagandasının yapılması imkân
ları aranmaktadır. Bu vesileyle, memnuniyetle belirt
mek isterim ki, bütün tahriklere rağmen, 'bölge hal
kının gösterdiği olgunluk ve Devletine bağlılık, her 
türlü takdirin üstündedir. (Alkışlar) Bu eylemlerin tek
sif edildiği bölgelerdeki halkımız Büyük Türk' Mille
tinin ayrılmaz cüzü olduğu idraki içerisinde, güven
lik kuvvetlerimize her türlü yardım ve destekte bu
lunmaktadır, 

IBu eylemleri düzenleyenler, memlekette yeniden 
anarşi ve terör havası estirerek, ekonomik kalkınma
nın baltalanmasına çalışmaktadırlar. Doğu ve Gü
neydoğunun kalkınmasına yönelik en önemli teşvik 
tedbirlerinin alındığı ve uygulanmasına başlandığı ta
rihten hemen sonra 'bu hadiselerin başlatılması tesa
düfi değildir. Çünkü, ibu bölgelerin kalkınmaya haş
laması, ayrılıkçı ve yılkıcı mihrakların istismar konu
larını ellerinden alacaktır. (ANAP sıralarından alkış
lar) Nihayet bu olaylarla Türk kamuoyu, Türk 'bası
nı ve siyasî karar organları tahrik edilerek ve heye
canlandırılarak, yanlış 'kararlar almaya zorlanmakta
dır. Ancak, Yüce Heyetinizin önünde, Türk ve dünya 
kamuoyuna ilan ediyoruz : Hiçbir şekilde bu oyun
lara gelmeyeceğiz, Büyük bir devlet olmanın ciddiye
tiyle, meselelerin üzerine kararlılık ve serinkanlılıkla 
gideceğiz. Nitekim, daha önce Hükümet olarak, çe
şitli 'iç ve dış olaylarda aynı kararlılığı gösterdik ve 
kısa zamanda müspet neticelerini de aldık. 

Sayın üyeler; Eruh, Şemdinli olayları olarak bili
nen Güneydoğu bölgemizdeki son gelişmelerin ortaya 
çıkmasında bazı dış faktörlerin ve bölgenin özel du
rumunun da tesiri olmuştur. Hatırlayacağınız gibi 1983 
yılında da ayrılıkçı terörist gruplar bu bölgemizde 
silahlı saldırılar düzenlemişler ve olaylar çıkarmış
lardır. Biraz önce de 'belirttiğim gibi, bugün de bö
lücü örgüt militanları şiddete başvurarak halkı sin
dirmek, demokrasiyi yıpratmak ve terör hareketlerini 
yeniden başlatmak için büyük bir gayret göstermek
tedirler. Bu saldırılarla bölücü terör, örgütleri hayati
yetlerini koruduklarını ve terör olaylarını devam et
tireceklerini ispatlamak istemişlerdir. Bu suretle böl-
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ge halkının 12 Eylül öncesinde olduğu gibi devlete 
olan itimadının <safsıimasıyla bölge üzerinde hâkimi
yet kurulması istenmektedir. İran - Irak savaşı sebe
biyle sınırlarımıza komşu olan 'bölgelerde otorite boş
luklarının meydana gelmesi, hu devletlerce ayrılıkçı 
unsurlara bazı tavizlerin verilmesi ve her iki ülke
nin bu unsurları birbirlerine karşı kullanıma gayreti, 
ülkemizdeki bu çeşit terörist eylemlere de tesir ede
rek müşterek faliyetlere ve cephe organizasyonlarına 
sebep otaıuşitur, 

Dış mihraklar tarafından desteklendiği açıkça gö
rülen ayrılıkçı terör örgütleri, geçmişteki günlerin öz
lemi içerisinde, memleketimizde yeniden terör ve 
anarşiyi haşlatmak için nifak tohumlarını saçmaya 
hazır durumda beklediklerini son olaylarla da gös
termişlerdir. 12 Eylül sonrasında yurt dışına kaçan 
bölücü örgüt mensupları Lülbnan ve Suriye'de üsle
nerek 'buradaki Filistin Kamplarında barınmaya ve 
eğitilmeye 'başlamışlardır. Bu arada ASALA, Japon 
Kızıl Oridusu, İtalyan Kızıl Tugayları, Alman Baader-
Meinhof Örgütü ve diğer milletlerarası terör örgüt
leriyle de yakın ilişkiye girmişlerdir. Ayrıca, gerek 
yurt dışına kaçan gerekse yurt içinde faaliyet gös
teren illegal örgütlerin de yardım ve desteklerini sağ
lamışlardır. 1982 yılında İsrail'in Lübnan toprakla
rını istilası neticesinde hu ülkeyi terk eden ayrılıkçı 
örgütler Suriye'de himaye edilerek terör eğitimlerini 
sürdürmüşlerdir. Buradaki mihrakların yardımıyla 
ASALA ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi ile yap
tıkları görüşmelerde müşterek eylem planlarım ha
zırlamışlardır. 1983 yılı başlarında Irak Kürdistan 
Demokrat Partisiyle yapılan anlaşma sonucu 'bölücü 
örgütler militanlarını Kuzey Irak'a kaydırmışlardır. 

ASALA ile birlikte hareket etmeye haşlayan hu 
çetelere karşı 1983 Mayıs ayı sonlarında hepinizin 
ide bildiği gibi ıbir sınır operasyonu yapılmıştır. Günü
müzdeki olaylar daha ziyade sınıra sıfır noktasına 
yakın (bölgelerde meydana gelmektedir; yani eylem
ler sınıra yakın yerlerde cereyan etmekte, 'bölgemin 
son derece dağlık, kayalık olma avantajından fayda
lanan teröristler vur-kaç taktiği uygularak 'kısa sü
rede sınırı aşabilmektedirler. Sınırın İran ve Irak ta
rafları tamamen korumasız durumda olduğundan iki 
taraflı kontrol mümkün olamamaktadır. Bölgenin kır 
gerillacılığına müsait olması, gizlenmeye elverişli ma
ğaraların ve ta'biî engellerin çok sayıda bulunması da 
eşkiyanın takibini güçleştirmektedir. 

Yüce 'Meclisin değerli üyeleri, Anavatan Partisi 
olarak kurulduğumuz günden Iberi millî birlik ve bü
tünlüğümüze en başta gelen yeri ve önemi verdik. 
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Parti Programımızda ve seçim beyannamemizde, hu
zur ve güvenin sağlanması ve idamesi en önemli 
mesele olarak belirtilmiştir. Hükümet Programımızda 
da, millî birlik, asayiş ve huzurun temini birinci sırayı 

. almıştır. Nitekim, bu yaklaki çalışmalarımız ve gay
retlerimiz hiç ara verilmeksizin devam etmiştir ve 
etmektedir, 

Şu noktayı ısrarla belirtmek istiyorum : Hüküme
timiz huzur, (güven ve asayişin sağlanmasiqgi,v'̂ ereken 
önemi vermiş ve bu konuda başarılı olmuştur. Nite
kim, 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren süratle aza
lan anarşik olaylar Hükümetimiz döneminde de azal
ma eğilimlerini sürdürmüştür. Konuşmamın başlan
gıcında kısaca işaret ettiğim asayişe müess'ir olay sa
yılarının yıllara göre mukayesesi bu gerçeği açıkça 
ortaya koymaktadır. Bunun neticesinde yüksek bilgile
riniz tahtında sıkıyönetim 26 ilden kaldırılmıştır. Ha
len 41 ilde sıkıyönetim, 11 ilde'de olağanüstü hal bu
lunmaktadır. Sıkıyönetim kaldırılan 'illerde herhangi 
ıbir aksama meydana gelmemiştir. Faaliyetleri güven
lik kuvvetlerince yakından takip edilen illegal örgüt
lerin çalışmaları, zamanı geldiğinde yapılan operas
yonlarla ortaya çıkarılmaktadır. Nitekinı, yine 1 Ocak 
19i84 gününden itibaren yapılan operasyonlarda aşırı 
sol kesimden 2 405 kişi, bölücü kesimden 424 kişi, 
aşırı sağ kesimden 298 kişi olmak üzere toplam 3 127 
kişi yakalanmıştır. Bu yakalamalar sırasında : 109 
otomatik silah, 211 tabanca, 17 651 mermi; 10 av tü
feği ve bomba yapımında kullanılan çok mliktarda 
malzeme ele 'geçmiştir. 

İllegal örgüt faaliyetlerinin özellikle İstanbul'da 
temerküz ettiği ve olayların yarıyı aşkın bölümünün 
de bu şehrimizde cereyan ettiği görülmektedir. Bu 
sebeple, son iki ay içinde İstanbul'da yapılar ,pe-
rasyoniar neticesinde 9 illegal örgütün faaliyetleri or
taya çıkarılmış ve 159 militan, 28 tabanca, 1 940 mer
mi, 4 el bombası, 156 fünye, 129 patlayıcı madde ile 
yakalanmıştır. Bu operasyonlarda, birtakım örgüt ele
manları ile silahlı çatışma vuku bulmuştur; ama hiç
bir emniyet görevlimiz çatışmalarda yara almadan 
operasyonlar tamamlanmıştır. 

Bu arada Anavatan Partisinin Istanlbul Teşkilatı
na bomba koyan örgüt 15 gün içinde suç delilleriyle 
birlikte tamamıyla yakalanarak adalete tevk edilmiş
tir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Operasyonlarda yakalanan örgüt elemanlarının 
sorgulamaları sonucunda, büyük bir kısmı 12 Eylül 
öncesi hatta 12 Eylül sonrasında çözülmeyen bazı 
hadiseler de meydana çıkarılmıştır. Bunlardan bazı
larını belirteceğim : 

396 — 



T. B. M. M. B : 13 17*10',. 1984' 0 : 1 

12 Eylül öncesi Turhal İlçesinde 4 kişinin öldü
rülmesi; 

Zeytinburnu'nıda bir kahvehanenin taranması sıra
sında 1 vatandaşın öldürülmesi; 

,1S Eylül 1981 tarihinde Okmeydanı'nda bir. ban
ka soygununu gerçekleştiren ve 2 jandarma erini şe
hit edenler {Bunlar da yakalanmışlardır) gibi 34 gasp 
ve soygun, 44 öldürme olayının şimdiye kadar meçhul 
olan failleri de ortaya çıkarılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, sizlere Eruh ve Şemdinli 
olayları konusunda aldığımız tedbirleri de kısaca an
latacağım. 

Evvela şu noktayı ısrarla bd!irtmek istiyorum. Hü
kümetimiz huzur ve 'asayişin temini konusunda fev
kalade hassastır. Mesela iddia edildiğinin aksine, 
Eruh ve Şemdinli hadiseleri vukuundan hemen ısıonra 
dikkatle izlenmiştir. Başbakan olarak, yapılan ope
rasyonları günü gününe taklip ettim. Olayların "hemen 
ertesinde (16-19 Ağustos günlerinde) 'İçişleri Bakanı, 
Yanında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Jandarma Genel 
Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü olduğu halde 
Eruh, Şemdinli ve Güneydoğudaki bütün operasyon 
bölgelerini gezmiştir. İçişleri Bakanı bundan başka, 
son 2 aylık dönemde ikisi aynı bölıge olmak üzere 4 
defa Doğu w Güneydoğuyu ilçe ilçe, köy köy dolaş
mıştır. Daha sonra Genelkurmay Başkanı ve Sayın 
Cumhufbaşlkanımız da aynı bölgelere gittiler. 

Başbakan olarak, son seyahatim hariç tutulursa, 
Doğu ve Güneydoğuya 5 defa da ben gittim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) . 

Bakanlar Kurulunun tamamı bu bölgemizi defa
larca ziyaret etmiştir. Problemlerimi yerinde göre
rek tedbirler almaya gayret etmişlerdir. Ancak şu
rasını da hemen belirteyim; biz, hiçbir zaman terör
le mücadelede aldığımız tedbirleri iç politika malze
mesi olarak kullanmadık ve kullanmayacağız. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kaldı ki, bu mücadelenin devamlı gündeme ge
tirilmesi de terörist örgütlerin propagandasının ya
pılmasından başka işe yaramaz, (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayıları birkaç yüzü geçmeyen eşkıyayı muhatap 
alarak heyecanlanmayı doğru bir politika olarak da 
görmüyoruz. Olayları büyük bir millet ve Devlet ol
manın haklı gurur ve şuuru içinde değerlendirmeye 
kararlıyız, (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli mHletvekiteri, Eruh ve Şemdinli olayla
rında, önce mahallî güvenlik komutanları, vaka ma
hallerine diğer bölgelerden ilave kuvvetler sevk ede

rek takip ve arama operasyonlarına derhal başla
mışlardır. İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Komu
tanı ile 7 nci Kolordu ve Bölge Sıkıyönetim Komu
tanı, Hakkâri ve Siirt illerinin bütün ilçelerimi geze
rek olaylar; incelemişler ve gerekli operasyonlar için 
mevcut kuvvetlerini görevlendirmişlerdir. 

Bu arada devamlı temas halinde bulunduğum Ge
nelkurmay Başkanlığı ile bölgeden gelen ilave bilgi
lere istinaden olayların mahiyeti ve uygulama metot
ları itibariyle önemli olduğu görüşünden hareketle 
başlangıçta bölge Sıkıyönetim Komutanlığınca nor
mal sıkıyönetim ve asayiş uygulamalarıyla başlatılan 
operasyonların daha koordineli, planlı ve merkezî 
tedbirlerle ve ilave kuvvetlerle yönlendirilmesi kara
rına varılmıştır. 

Değerlendirmeler sonucunda bölgenin topoğrafik 
yapısı da dikkate alınarak antiterör harekâtına elve
rişli ve -kabiliyeti kara kuvvetleri ve jandarma bir
liklerimin bölgeye intikali ve derhal operasyonlara 
başlanması sağlanmıştır. ' ' 

Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından bölgede yürütül
mekte olan harekâtın gayesi, Devlet otorite ve gi? 
venliğini devam ettirmek, huzuru sağlamak, etkin bir 
hudut kontrolü ile özellikle Irak ve İran'dan Türki
ye'ye illegal giriş ve çıkışları önlemek ve Türkiye'de
ki teröristleri tecrit etmektir. Bu harekât, tamamen 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 'ile 2800 sayılı Jan
darma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanununa daya
lı olarak, bu kanunlardaki yetkiler Ve hukuk kaide
leri çerçevesinde yürütülmektedir. özellikle bölge 
halkının tedirgin edilmemesi ve herhangi bir şekilde 
haksız ve yersiz bir muameleye maruz kalmaması 
hususunda güvenlik kuvvetlerimizce,büyük bir dik
kat ve itina gösterilmektedir. Halkın anlayış ve des
teği konusunda şükran duygularımı da burada tek
rarlamak isterim. 

Kararlı tutumumuz ve sürdürülen harekât sonu
cunda, teröristlerin küçük gruplara bölünerek Siirt 
ve Hakkâri illerinden mücavir illere kayarak bura
daki kırsal bölgelerde barınmaya çalışmaları ve ay
rılıkçı görüşleri istikametinde propagandayı devam 
ettirmeleri karşısında harekât bölgesi genişletilerek 
bu bölgeye bir kısım daha uygun kabiliyette ilave bir
lik sevk edilmiştir. Böylece operasyon bölgesinde da
ha öncekinin neredeyse üç misli sayıda ve güçte gü
venlik kuvveti bulundurma imkânı sağlanmıştır. Bun
ların yanında harekât bölgesindeki bazı ufak köyler
de köy muhtarlarının ve köy korucularının, teşkil 
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edilerek, bunlara silah verme usulleri, şartları halen 
inceleme safhasındadır. 

15 Ağustos 1984 gecesinden bugüne kadar yürü
tülen harekât, bölge aramaları, eylemlere karşı ope
rasyonlar, istihbarat ve ihbara dayalı operasyonlar 
hudut kontrolü ve güvenliği tedbirleri şeklinde uygu
lanmıştır. Bu operasyonlarda 1 415 kişi gözaltına alın
mış, 696 kişi sorgulamalarını müteakip serbest bıra
kılmış, terör eylemi zanlısı olarak 60 kişi sıkıyöne
tim savcılığına, kanun kaçağı durumunda bulunan 
ve diğer suçlardan aranan 138 kişi de Cumhuriyet 
saVbılığına teslim edilmişlerdir. Halen 517 kişinin sor
gulaması devam etmektedir. Böylece 715 kişi tutuklu 
veya gözaltında bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hudutlardaki güvenlik ted
birlerine de ağırlık veriyoruz. Karşılıklı sızmaları ön
leyecek tedbirleri komşu ülkelerle işbirliği imkânla
rından da faydalanılarak alıyoruz. Nitekim Dışişleri 
Bakanının Başkanlığında Irak'a giden bir heyetimiz 
teröristlerle mücadele konusunda müspet görüşmeler 
yapmış ve iki ülke arasında 'bazı prensip kararlan 
alınmıştır. Buna göre istihbarî bilgiler sağlayacak ve' 
fc>rör sızmalarını önleyecek tedbirlerin alınması ve 
gerdktiğinde teröristlerle .fcoordineli bir mücadele ya
pılması hususlarında mutabakata varılmıştır. Ya
kında kan ile de bu konu üzerinde görüşmeler ya-, 
pılması planlanmıştır. Ayrıca bu bölgede istihbaratın 
güçlendirilmesi, fizikî engel sisteminin geliştirilmesi 
ve benzeri tedbirler üzerinde de çalışılmaktadır. 

Muhterem üyeler, gerek partimizin programında, 
gerek seçim beyannamesinin yazıldığı ilk günlerden 
itibaren Hükümet Programımıza kadar Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'nun kalkınmasına ayrı bir yer ve 
önem verdik. Bunu sadece kâğıt üzerinde de bırak
madık. Hükümet kurulur kurulmaz daha programı
mızı Mecliste okumadan Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'yu hızla kalkındırmak için yeni bir teşvik kanu
nunu Meclise sevk ettik ve kanunlaşması için gayret 
gösterdik. Bölgelerarası dengesiz gelişmeyi zaman 
içinde gidererek kalkınmada öncelikli yörelerle diğer 
yöreler arasındaki gelişmişlik farkını kapatmak Hü
kümetimizin temel hedefleri arasındadır. 10 aylık ik
tidar dönemimizde bu maksatla kanunlar hazırladık, 
kararnameler yayınladık. Uzun vadeli plan hedefleri 
ve stratejisiyle Beşinci Planda ve 1985 yılı Yatırım 
Programı ve Bütçesinde hep bu temel hedef göz 
önüne alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, yine siyasî hayata başladı
ğımız günden beri ifade ediyorum; polisiye tedbirler, 
temeldeki ekonomik ve sosyal tedbirlerle desteklen
medikçe uzun dönemde bir netice alamayız. Mem
leketimizde bölgelerarası dengesizlikleri bütçe im
kânlarımız nispetinde süratle telafi etmek mecburiye
tindeyiz. Bu görüşten hareketle, özellikle temmuz 
ayında çıkardığımız teşvik kararnamesiyle, kalkınma
da öncelikli yöreler, tabiî başta Doğu ve Güneydoğu 
bölgeleri, daha önceleri benzeri görülmedik bir şe
kilde teşvik kapsamına alınmışlardır. Yüzde 100'e 
ulaşan yatırım indirimi, her türlü vergiden muaf ya
tırımlar, ücretlilerden özel vergi indirimleri, çeşitli 
fonlardan finansman imkânı ve buna benzer çeşitli 
imkânlar sağlanmıştır. 

1984 yılında bu bölgelere yapılan kamu yatırım
ları, toplam kamu yatırımlarının yüzde 18,7'sini oluş
tururken; bu oran 1985 yılı için yüzde 25,4'e çıkarıl
mıştır. {ANAP sıralarındar. alkışlar) 1983 yılında ise, 
bu oran yüzde 17,8 idi. 1984 Yılı Bütçesinin Ek öde
nek Kanunu ile artırılan «Yatırımları Hızlandırma 
Fonu», ağırlıklı olarak, kalkınmada öncelikli yörelere 
tahsis edilmiştir. Bu ilave yatırımlarla bölgeye yakla
şık olarak 25 bin kişilik ilave istihdam imkânı sağ
lanmaktadır. Doğu ve Güneydoğu bölgelerim'izde bir 
yandan eğitim, sağlık gibi sosyal yatırımlara; diğer 
yandan, sulama, köy yolu, köy elektrifikasyonu, köy 
içme suyu ve haberleşme gibi yatırımlara öncelik 
verilmiş 'bulunmaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınmasında ekonomik 
ve sosyal altyapı meselesine öncelik veriyoruz. 1985 
yılında bu bölge için Devlet Planlama Teşkilatına 
teklif edüen bütün sulama projeleri programa alın
mıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) Ayrıca bu ko
nudaki projeler 1984 yılı ek programına da alınarak 
süratle uygulamaya 'başlanmıştır. Buna ilaveten su
lama konusundaki bütün etüt projeleri ilgili kuruluş
lardan istemiş bulunuyoruz. 

Köy yolları, köy içme suları ve köy elektrifikas
yonu bu bölgede, 1985 yılında özel bir programla yü
rütülecektir. Esasen Hükümetimizin kuruluşundan be
ri bir Devlet Bakanımız bölgedeki yatırımları özel 
olarak takip etmektedir. Bölgede tarım ve hayvancı
lığın gelişmesine büyük önem verilmekte, bu konu
da özel kalkınma projeleri uygulanmakta ve yenileri 
hazırlanmaktadır. Bu bölgede iki yeni söker fabrika
sı hizmete açılmıştır îk'i adedinin de yapımı progra-
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ma alınacaktır. {ANAP sıralarından alkışlar) Bu te
sisler de tarım ve hayvancılığın gelişmesine yardımcı 
olacaklardır. 

Diğer taraftan istihdamı geliştirici, sanayi proje
lerine ağırlık verilmektedir. Diğer bölgelerin aksine 
Devlet, bu bölgelerde imalat sanayiinin geliştirilme
sinde esaslı katkıda bulunacaktır. Kamu Ortaklığı 
Fonunun kaynakları öncelikle bu bölgelerdeki yatı
rımlara yöneltilecek, ayrıca müstakil bir kalkınmada 
öncelikli yöreler fonu kurulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu müşterek tutu
mumuz yanında hadiseler karşısında soğukkanlı tav
rımız da esastır. Çünkü anarşist ve teröristler, basını, 
parlamentoyu ve karar mercilerini heyecanlandırıp 
maksatlarına ulaşmak isterler. Bu taktikle küçük güç
lerini büyük göstermek isterler. Bu da meselelerin 
içyüzünü ve teferruatını bilmeyen vatandaşı yersiz 
endişelere sevk eder. Başta basın ve yayın organ
ları olmak üzere bütün ilgililerden rica ediyorum, 
ayrılıkçı teröristlerin, anarşist militanların istedikleri 
reklamı yapmayalım, onların ekmeğine yağ sürmeye
lim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem üyeler, bu olaylar karşısında telaşa ve 
heyecana kapılmadan yapacağımız değerlendirmeler
de şu noktalar nazarı dikkati çekmektedir. 

Terör mihrakları artık içeride eylem yapabilecek 
ve saldırı düzenleyebilecek, güçte değildirler. Bu iti
barla, Türkiye'ye dışarıdan ve sınırdan saldırmayı ter
cih etmektedirler. İki komşumuz olan Irak ve İran' 
in beş yıldan beri sürdürdükleri savaş, Türkiye'yi 
ciddî surette rahatsız etmeye başlamıştır. Anarşi ve 
terörle yapılan mücadele devamlı bir mücadeledir. 
Konu üzerinde hassasiyetle durmak ve gaflete düş
memek gerekir. 

Bütün tahriklere rağmen bölge halkının gösterdi
ği olgunluk ve devletine bağlılık, takdirle yâd edile
cek niteliktedir. 

Sayın üyeler, diğer önemli bir nokta da, bu hadi
seleri devamlı olarak siyasî nitelikte gösterme tema
yülüdür. Bu olayların terör olayları olduğu konusun
dan hiçbir şekilde taviz veremeyiz, bu konuda kimse
nin tesirinde kalamayız. 

Önemli olan Türk Devletinin varlığı ve bekasıdır, 
önemli olan memleketimizdeki vatandaşlarımızın hu
zuru ve sükûnudur. Bu değerlerimiz falan yerdeki 
kuruluşa üye olmaktan, filanca kişinin düşüncesin
den daha önemlidir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Saygıdeğer miUetvekiüeri, biz, sakin ve dikkatli
yiz, teröre meydan vermeyiz; ancak, aceleci ve dik
katsiz de olamayız. Hükümet olarak, Yüce Meclisi
mize ve basına muayyen fasılalarla asayiş ve huzur 
konusunda bilgi vermeye bundan sonra da devam 
edeceğiz. 

Bu duygularla hepinizi saygılarla selamlıyorum, 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, siyasî paıti 
gruplarının Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde vuku bulan «anarşik olaylar hakkında 
konuşma istekleri vardır. 
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Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınması konusundaki 
programımızın son hadiselerle hiçbir ilgisi yoktur. 
Bunlar Hükümetimizin ilk kuruluş günlerinden iti
baren hazırlanan programlardır. Nitekim en önemli 
"tedbirleri ihtiva eden teşvik kararnamesi hadiseler
den önce uygulanmaya konulmuştur. 

MUSTAFA ÎZCÎ (Manisa) — Hükümet progra
mı mı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Huzurlarınızda ilan ediyorum, inşallah beş sene içe
risinde bu bölgede yolsuz, susuz, elektriksiz köy kal
mayacaktır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar, HP sıralarından «5 sene sonra görürüz» ses
leri) 

Kaydettik, kaydettik; merak etmeyin. 
Saygıdeğer milletvekilleri, baştan beri yaptığımız 

tahlil ve tedbirlere ilaveten anarşi ve terörle müca
dele konusunda Devlet olarak müşterek bir politika 
tespit etmeliyiz. Türkiyemizin millî birlik ve bütün
lüğünün korunması, anarşi ve terörle mücadele edil
mesi konusu iradece siyasî iktidarların sorumlulu
ğunda değildir. Bu aynı zamanda bir devlet mesele
sidir. Anarşi ve terörle mücadele topyekûn bir mü
cadeledir. Bu mücadele bütün Devlet organlarınca 
birlik ve beraberlik içinde yürütülmelidir. Parlamen
tosuyla, basınıyla, sendikalarıyla, akademik müesse
seleriyle, yargı organlarıyla her kuruluş ve kişi anar
şi ve terörle mücadele konusunda birleşmeli ve müş
terek bir .politika takip etmelidir. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu mücadele iç politika malzemesi yapılmadığı ve 
samimiyetle desteklendiği ölçüde başarılı olacaktır. 

MUSTAFA tZCİ (Manisa) — Siz yapıyorsunuz. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Esasen bütün siyasî partilerimizi böyle bir yaklaşım 
ve anlayış içerisinde gördüğümüzü ifade etmek isti
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Milletçe ge
çirmekte olduğumuz bu önemli 'imtihanı başarıyla 
vereceğimize de inanıyorum, 
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Söz sırasını açıklıyorum. 
İlk olarak Milliyetçi Demotkrasi Partisi Grubu 

adına Sayın Turgut Sunalp, ikinci olarak Halkçı Par
ti Grubu adına Sayın Necdet Calp, üçüncü olarak 
da Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Pertev Aş-
çıoğlu konuşacaklardır. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına konuş
mak üzere Sayın Turgut Sunalp, buyurun efendim. 
(Alkışlar) 

MDP GRUBU ADİNA TURGUT SUNALP (iz
mir) — Saygıdeğer Başkan, muhterem milletvekille
ri; hepinizi derin saygılarımla selamlarım. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubu adı
na konu üzerinde görüşlerimizi zamanın verdiği im
kân nispetinde açıklamak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunmaktayım. 

Bugün mevcudiyeti bilinen, fakat yeraltından sat
ha çıkmış olması dolayısıyla endişesi canlı olarak ya
şanan ciddi bir sorun üzerinde durmaktayız. Siyasî 
partilerin, bilhassa dış meseleler ve iç buhranlar üze
rinde birlik ve beraberlik içerisinde bulunmaları şart
tır. Ancak, bu Büyük Millet Meclisinin ilk dönemde 
çalıştırıldığı sistemden ayrılması, iktidarın muhalefe
te kulak vermesi ve geçerli önerileri benimsemesi ile 
mümkündür. Otomatik kalkan parmak çoğunluğu ile 
görevimizi yapamadığımızı artık anlamış olmalıyız. 
(MDP ve HP. sıralarından alkışlar). 

Hepimiz biliyoruz ki, memleketimiz iki ana me
sele ile karşı karşıyadır; anarşi ve ekonomi. Bunlar 
halledildiği takdirde, ihtiyacımız olan huzur ve re
faha kavuşabiliriz. 

Biz Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, daha ku
rulduğumuz andan itibaren memleketimizi bölmeyi 
hedef tutan dış güçlerin planlı bir şekilde idare ettik
leri anarşi üzerinde durduk, hem de ileriyi o günden 
görerek üzerinde durduk. (MDP sıralarından alkış
lar). 

Başarılı bir şekilde anarşiyi bastıran 12 Eylül Ha
rekâtının temin ettiği huzur ve güven ortamının bir
lik ve beraberlikle ve anarşinin tekniğine vakıf kad
roların, anarşi mihraklarını cesaretle kurutmaları su
retiyle devam ettirilebileceğini beyan ettik. Aynı gün
lerde, bugün iktidar olan Anavatan Partisi her şeyi 
ekonomiye bağlayan ve yerine getiremeyeceği vaatle
ri birbiri peşine sıralayan bir propaganda şölenini 
Aziz Milletimize sunmakta idi. (MDP ve HP sırala
rından alkışlar). Bu hususta 22 Ekim 1983'te parti li-
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I derleri olarak TRT'de yaptığımız açık oturumda Sa-
I yın özal'a tevcih ettiğim bir sualin cevabını kayıtlar-
I dan alarak tekrarlamakla iktifa edeceğim. Ben par-
I tim adına şöyle demiştim : 

«Partilerimizin arasında değişik olan bir noktayı 
I önemle aydınlatmak isterim. Sayın Özal daha ziyade 

anarşinin sebebinde ekonomik çarpıklıkları, ekono-
I mik düzenleri esas olarak aldığını beyan etti ve biz-
I den farkının bu olduğunu söyledi. Türkiye'yi 12 Ey

lüle getiren şartların oluşmasında iktisadî çarpıklık-
I ların, bazı adaletsizliklerin besleyici rol oynadığı in-
I kâr edilemez. 

I Ancak hadiselerin doğuş sebebini iktisadî bozuk-
I luklarla, sosyal adaletsizlikle izah etmek bizce büyük 
I bir hatadır. Hatta bir anlamda bu hareketlere meş-
I ruiyet kazandırma teşebbüsüdür. Bizim için önemli 
I Olan, anarşinin, daha ziyade dış güçlerin memleketi-
I mize müteveccih heveslerine varabilmeleri için giriş-
I tikleri faaliyetler oluşudur. Bu noktayı sarahatle yü-
I ce milletin önünde belirtecek olursak, bizim anlayışı-
I mızla diğer anlayış arasındaki fark belli olur. Şüphe-
I siz ekonomik çarpıklıklar anarşiyi besler; besler ama 
I yalnız besleyen bir vasat yaratır.» 

I Şimdi ben bu kürsüden; mademki anarşinin se-
I bebi iktisadî çarpıklıklardır; işte anarşi başını kaldır-
I di, sebebi de iktidarın uyguladığı çarpık ekonomidir 
I mi diyeyim? (MDP ve HP sıralarından «Bravo» ses-
I leri, alkışlar). Hayır arkadaşlarım, demiyorum ve de-
I miyeceğim. Gerçi iktidarın uyguladığı ekonomik mo-
I del çarpıktır; ama anarşinin sebebi değildir, anarşiyi 
I besleyecek vasatı oluşturmaktadır. Kaldı ki, eninde 
I sonunda, anarşinin sebebinin bazı dış güçlerin Türki

ye'yi içeriden ele geçirmek, rejimi sarsarak memle-
| keti yıkmak istemelerinden mihraklandığı üzerinde 
I mutabakata varılmış bulunulmaktadır. Bu hususu ar-
I tık Sayın Başbakan da konuşmalarında vurgulayabil-
I mektedir, (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış-\ 

lar). 

I Muhterem milletvekilleri, karşı karşıya bulundu-
I ğumuz durum ciddidir. Başa çıkamayacağımız bir 
I vahamet arz etmemektedir. Anayasamız, memleketi-
I mizin ciddi tehlikeler karşısında alacağı önlemleri, 
I değişik bir ifade ile olağanüstü yönetim usullerini 119 
I ve 122 nci maddelerinde açıklamıştır. Bunlar sıra-
I sıyla : Olağanüstü haller, sıkıyönetim, seferberlik ve 
I savaş halidir. Son iki tanesi belirli bir dış düşmanla 
I vaki olacağından, memleket içerisindeki olaylar için 
I en ileri yönetim usulü sıkıyönetimdir ve olay bölge-
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sinde sıkıyönetim de esasen mevcuttur. Anayasamı
zın 122 nci maddesi uyarınca sıkıyönetim komutanı 
da Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yap
maktadır. Ancak, Anayasamızın 11.7 nci maddesi, 
millî güvenliğin sağlanmasında Türkiye Büyük Mil
let Meclisine karşı Bakanlar Kurulunu sorumlu kı
lar. (MDP sıralarından alkışlar). 

^ Muhterem mlilletvekilleri, Hakkâri ve Si'irt ille
rinde, Şemdinli ve Eruh ilçelerine 'karşı girişilen 
anarşik hareketler 15 Ağustosta vaki olmuş. Şüphesiz 
ki, ı3ayın Cumhurbaşkanımız olay üzerine eğilmiş, 
16 Ağustosta Jandarma Genel Komutaniimız ve aka
binde de Sayın Genelkurmay Başkanımız 'bölgeye 
gitmişler, bölgedeki birilikler derhal duruma müdaha
le etmişler ve 19 Ağustosta da, kifayetli çevik tak
viye birlikleri, her türlü vasıtadan faydalanarak böl
geye tevcih edilmişlerdir. 

Gene, şüphesiz ki Silahlı Kuvvetlerimiz, kendile
rine tereddüp eden görevlere, her zaman olduğu gi
bi, liyakatla yönelmişlerdir. 'Hatırlayacağınız veçhile 
olayları hemen takiben bölge miiletvekilleriimle 'bir
likte olay mahalline derhal gitmiştiiım. Maksadım; 
olayı yerinde incelemek, bir muhalefet lideri olmak
la beraber, Yüce M edişimizin bir ferdi olarak arka
daşlarımla beraber bölge halkını teskin etmekti. Ke
sinlikle siyasî reklam veya propoganda maksadı güt
mediğim, esasen, hareketimin basında birkaç satırla 
yer almasından açıkça belli olmuştur. 

Ancak, aynı günlerde Sayın Başbakan, tatilini 
Bodrum kıyılanında devam ettirmekte ve hadiseyi ba
sit bir güvenlik meselesi, basit bir eşkıya olayı ola
rak nitelendirmekte idi. '(MDP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Olayın mahiyeti bugün açıkça mey
dandadır. Dış güçler, memleketimizi içeriden parça
lamak hedefiyle hazırlanmış planlarını uygulamakta
dırlar. Dışarıda eğitim görmüş, modem silahlarla teç
hiz edilmiş ve komşularımızda üslenmiş teröristler 
olaydan çok daha evvelki tarihlerde memleketimize 
sızmaya başlamışlar, sarp arazideki yaylalara yerleş
mişler ve kendilerine yataklık edecek hainlerle birlik
te harekete geçmişlerdir. Bu arada, mahallî idarî yet
kililer MDP'li arkadaşlarım tarafından olaydan çok 
daha evvel ikaz edilm'işlerse de, zannedersem bu ikaz 
kaale alınmamıştır. 

Bizim incelemelerimiz, ilk sızan teröristlerin 600 
ila 700 kişi civarında olduğu, içlerinde Türkçeyi batı 
şivesiyle konuşan ve yüksek tahsil sahibi militanla
rın bulunduğu, baskına katılan mahallî şahısların ken
dilerini gizleme maksadıyla Peşmerge kıyafetine bü-
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Tündükleri merkezindedir. Bu olaylar bir başlangıçtır 
ve anarşi literatüründe silahlı propaganda olarak ta
nımlanır. Nitekim, Saym Cumhurbaşkanımızın böl
geye yaptığı müesslir gezinin akabinde 3 ve Sayın Baş
bakanın gezisini takiben de 8 askerimizi şehit et-
mok suretiyle silahlı propagandayı devam ettirme gay
ret ve telaşına düşmüşlerdir. Bu arada şunu da belirt
mek isterim ki; Sayın Başbakanın ziyareti daha zi
yade yatınım propagandası ve yeni tesisleri açmakla 
ilgili olmuştur. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Şüphesiz ki, meselenin çok ciddi olan bir tarafı, 
halen harp halinde bulunan 'iki karasumuzun ve bil
hassa hududumuzda muhtar idaresi olan bir komşu
muzun arazisinde anarşistlerin aınaüslere sahip olma
ları ve Marksist bölücülerle, Ermeni eşkiya hareket
leriyle işbirliği içerisinde bulunmasıdır. 

(Muhterem milletvekilleri, bizim üzerinde durdu
ğumuz husus şudur: Sayın Başbakan ve Hükümeti 
Türkıiye Büyük Millet Meclisine ve millete karşı 
olan görevinde gevşek" davranmıştır. (MDP sıraların
dan alkışlar) Evet, bir meseleyi ve hele teröristlerin 
silahlı propaganda hareketlerini abartmak, onların 
maksatlarına1 hizmettir. Ancak, yukarıda açıkladığım 
manzarayı hafife almak da çliddî bir görev anlayışı 
ile bağdaştırılamaz. (MDP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Yıllar evvel bir devlet adamının dediği gibi, «Ma
hallemden çıkış yolumu tutan kabadayıdan başka bdr 
yol aramak suretiyle kurtulmam imkânsızdır. O, er-
e:eç yolumu bir yerde kestip beni kıstıracaktır. O hal-» 
de ben cesaretle kabadayının üzerine gitmekle ken
dimi emniyete alabilirim.» Bize göre, olay olduğu an
da Sayın Başbakan eh azından Hükümetini Ankara' 
da 'toplayıp durumu muhakeme etmeli ve Türkiye'yi 
tehdit eden ideoloji ve bölücülükle mücadele prog
ramını çoktan hazırlamış ve tedbirlerini almış bulun
malıydı. (MDP sıralarından lalkışlar) 

. Böyle hareket edilmemiş olmasıdır ki ve Sayın 
Başbakanın mütealddit beyanlarıdır ki, kendisinin ve 
Hükümetinin yalnız ekonomi ile ilgilendiği zehabını 
hem memlekette ve hem de dışarıda uyandırmakta
dır. 

Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan ara
sında ıbiır görev taksimi varmış gibi durumu göster
meye çalışmak büyük bir hatadır. (MDP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasamızan kendisine 
vermiş olduğu genişletilmiş yetkilerle her şeyin üze
rindedir. Görev taksimi aynı seviiyedeki yettkililer ara
sında olur. (MDP ve HP sıralarından «iBravo» ses
leri, alkışlar) 

Keza, güvenliği yalnız Silahlı Kuvvetlere yasla
yıp yan çizmek, dışarıda «Türkiye'de demokrasinin 
yerleşmediği» gibi bir fikri yaratmaya gayret gös
teren Türkiye'ye karşı dostlarımıza sebep hazırlamak
tadır. (MDP ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bugün için Hükümete tavsiyemiz, mücadele prog
ramı hazırlıamasıdır. Şüphesiz ki, temel eğitim, sos-
yo - »konomik tedbirler, bölgede yol1 şebekesinin en 
azından kifayetli hale getirilmesi, Doğuyu kalkındır
ma planının yeniden ve Meclis kürsüsünden muha
lefetin yaptığı eleştiriler göz önünde bulundurularak 
düzenlenmesi ve süratle uygulanması önemle ele alın
malıdır. 

Bölge için acil tedbirlere gelince: Kış bastırmış
tır, bölge ihtiyaç içerisinde kıvranmaktadır; yıiyecek, 
yakacalk ve iilaca muhtaçtır. 28 Bylül 1984 tarihinde 
yaptığım son basını toplantısında, basın mensubu 
arkadaşlarıma gezilerimde tespit ettiğim halkımızın 
dertlerini teypten dinletmiiş ve deşifre ettirdiğim dos
yaları vermiştim. Birkaç köşe yazarımızın yerlerinin 
müsaadesi nispetlinde (itibarına m&zhar olan bu dos
yadan Eruh'ta dinlediğim bir vatandaşın sözlerini 
müsaadelerinize sığınarak arz etmek istiyorum. 

Vatandaş deldi ki, «Millet ne yapacak; para yok 
millette, halik zaten işsizlikten kırılıp gidiyor, artık 

.ne yapacağını millet şaşırdı. Vallahi anarşi olmasın, 
biz anarşiyi tasvip etmiyoruz, karşısındayız, hiç iste-
ımıiyoruz. O gece bizim için dünyaya Ibedeldi. Bir in
sanın hürriyeti olmadıktan sonra o millet ölse daha 
iyidir. iMesela o an için, o bir - iki-saat İçin hiç kim
se canından emin değildi; ha bu saatte vurulacağım, 
ha.bu saniyede vurulacağım. Biz zaten onun karşı. 
sındayız; fakat bu pahalılık da mlilleti mahvetti.» 

'Bu ifadeden anlıyoruz ki, bölge halkı geçim sı
kıntısı içerisinde olmasına rağmen, anarşiye karşı
dır. Ancak, bu kışı geçirebilmek için ide yiyecek, ya
kacak ve ilaç olarak acil takviyeye muhtaçtır. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde duracağım son 
husus üç noktada toparlanmaktadır: Evvela ilk dü
şünce, güvenlik kuvvetlerimizin hareketiyle ilgilidir.-
Halka karşı davranmadan fevkalade dikkatli bulunmak 
lazımdır. Mazide, küçük kademelerde yapılmış bazı 
batta ve hareketler büyük olaylara ve hatta bazı baş

kaldırmalara sebep olmuştur. Bugün bölgede terörist
ler güvenlik kuvvetlerimizin halka ateş açacağını yay
maya çalışmaktadırlar. Keyfiyetten çok emin olmama 
rağmen, bu noktayı belirtmekte ide fayda mülahaza 
etmeklteyüm. 

Ayrıca, anarşistler bu defa bilhassa eğitildikle
rinden, 1980 öncesinde olduğu gibi, bölge halkına 
kötü muamele etmemekte, mal ve yiyecek gasibında 
bulunmamakta, bilakis bazan 100 liralık bir meta 
için 1 000 lira dahi ödeyerek .balkımızın sempatisini 
kazanmaya çalışmaktadır. Keza bölge halkı, kış 
'bastırınca halen emniyetlerini sağlayan kuvvetlerimizin 
garnizonlarına çekilerek, kendilerini anarşıis'tlerle kar
şı karşıya bırakacaklarından endişe duymaktadırlar. 

Saygıdeğer Başkan, muhterem milletvekilleri, beni 
sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı ve en derin say
gılarımı sunarım. (MDP ve HP sıralarından alkışlar.) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sunaip. 
Halkçı Parti Gru'bu adına Sayın Necdet Calp; 

buyurun efendim. CHP ve MDP sıralarından alkışlar.) 
HP GRUBU ADINA NECDET CALP (Ankara) 

— Sayın Başkan, sayın imülletvdkiller'i; Güneydoğu 
Anadolu'muzun son günlerde yaşadığı ellim olaylar 
hakkında Sayın Başbakanın, gecikmiş de olsa, Yüce 
Meclise bilgi vermesinden duyduğumuz memnunliyeti 
ifade etmek isterim. 

Türkiye, 'bildiğiniz gibi, demokratikleşme süreci 
içinde olan bir ülkedir. Demokrasiyi sağlıklı bir bi
çimde rayına oturtabilmek için yegane güvencemiz 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücü ve saygınlığı
dır. (HP ve MDP sıralarından alkışlar.) Bu, Büyük 
Meclisi dışlamakla sağlanamaz. Bilinmelidir ki, Tür
kiye Büyük Millet Meelislîriin gücünü ve saygınlığını 
yüceltenler o alanda kendileri de yüceleceklerdir. (HP 
sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşiarıım, Türkiye bugün çok ciddî, 
çok boyutlu bir hadise ile karşı karşıyadır. Türkiye 
üzerine oynanan oyunların fiilî bir tezahürünü gö
rüyoruz. Yeni denge arayışlarının Ortadoğuda bu ha
disede rolü vardır. Olaylar münferit eşkiya olayları 
değildir. Emniyet ve asayişi ihlal edici olaylarla ala
kası yoktur. Bu olaylar eğitilmiş kimselerin planlı, 
programlı hareketleridir ve Türk Devletine karşıdır. 
Türk birlik ve berabeliğini paçalaımak, Türk Vatanı
nı bölmek için yapılan hareketlerdir. Bu kadar önem
li hareketlerin üzerinde Meclisin bu kadar geç bilgi 
sahibi olmasının sebeplerini anlayamadığımızı ifade 
etmek isterim. 
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Türküye'nin hudutları dışında toplanmış muhtelif 
gruplara ajit 'teröristler, parti imilitanları, özel maksat
ları için çalışanlar, maceracılar ve geçimlerini terö
rizmden temin edenler bir araya getirilmişlerdir. 
Bunları 'bir araya getirenler, dış güçler bu yapıyı ken-
dli emelleri 'istikametinde kullanabilmek kolaylığına 
'bu şekilde 'kavuşmuşlardır. Türkiye'nin güneyinde bu
lunan 'bir devletin sınırlarımıza yakın kısmında bü
yük otorite boşluğunun meydana gelmesi, 'bu güç
lerin üslenmesi için bir ortam teşkil etimüştir. Yal
nız bu otorite boşluğu olan yerlerde değil, ona yakın 
komşu 'bir devlette de özel eğitimi kampları kurul
muştur. Orada yetiştirilein kimseler de, Irak'ın bu 
otorite boşluğu olan yerinde üslenme ve çalışma ko
laylığı bulmaktadırlar. Oradan Türkiye'ye, sınırın ko
lay geçit vermesi ve Türkiye'de vur-kaç şeklinde ya
pılan Ibu hareketler sonucunda tekrar geriye dönüş 
kolaylığının mevcut olması, bu hareketlerin yapıılma-
smda cesaret verici olmuştur, kolaylık sağlayıcı ol
muştur. Bugüne kadar o yörelerden Türkiye'ye gelen 
.kuvvetlerin mevcudu hakkında değişlik bilgiler vardır. 
Yörede elde ettiğimiz bilgilere göre, 200-300-500 ijişi 
denmektedir. 'Bunlar mangalar halinde, hücreler ha
linde çalışmaktadırlar. Buna göre, 50 manga, 30 man
ga veya 20 manga, bugün hudutlarımız içinde faaliyet 
gösterir haldedirler. 

Hakkâri'nin öncelikle seçilmesinin nedeni vardır : 
Hakkârü'deki toplum yapısının özelliği, coğrafî şart-
larıının çok arızalı oluşu ve otorite boşluğu olan böl
geye yakın bulunuşu bunda neden olmuştur. Hakkâri 
ve yöre halkı bu hareketlerden huzursuz ve tedirgin
dir. Devletine bağlı olan 'bu insanlar, teröristlerin şer
rinden korktukları için, kâfi derecede zabıta güçleri
ne desek olalmamaktadırlar. Teröristler kendilerinlin 
uyguladığı usullerle Devlet güçlerine yardım eden
leri ifna etmektedirler. Bunu, Çukurca İlçesinde 
herkesin gözü önünde öldürülen askerbaş olayında 
görüyoruz. Oranın tabiriyle «müzevirlik» yaptığı tes
pit edilen - kendilerine göre - bu şahsı öldürmüşler
dir; herkesin gözü önünde yapılan bu olayın failleri 
bugüne kadar bulunmamıştır. 

îşte, yöre halkı teröristin şerrinden korktuğu için 
Devlet güçlerine olayın takibinde ve vukuunun ön
lenmesinde gerekli yardımı, desteği gösterememekte
dirler. Olaylar bir plan, bir strateji içinde yapılmak
tadır. 'Bir gün bakıyorsunuz birbirinden çok uzak yer
lerde aynı mahiyette, aynı anda hadiseler olabiliyor. 
Şemdinli ve Eruh hadiselerindeki benzerlik gözler
den kaçmıyor. Şemdinli'de organize olarak hareket 
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etmişlerdir. Bir kısmı kahvede vatandaşlara, Türk 
Devletine karşı bir mücadele başlattıklarını ve onla
rın da kendilerinin yanında yer almalarını istedikleri
ni söylerken, diğer bir kısım, askerî mahfili, askerî 
lojmanları kurşun yağmuruna tutmuşlardır. Bilhassa 
hedef Devletin zabıta kuvvetleridir, yani Devlettir. 
Bunu yaparken yöre halkının desteğini sağlamak pe
şindedirler. Yöre toplumunun özelliklerini, kendi leh
lerine destek olarak, yan olarak seçmek için kullan
maktadırlar. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Aşiretlerin birbiri 
arasında rekabet vardır, kan davası vardır. Buna gö
re, bir aşirete gidiyorlar yardımını temin etmek için, 
karşı aşiretin insanlarına istedikleri tecavüzü yapabi
liyorlar. Diğer bir aşirete gidiyorlar, daha önce bir 
hadise sebebiyle kendilerini yörede küçük düşürmüş 
hareketleri yapan bir zabıta görevlisini öldürüyorlar 
ve dönüp aşiretin desteğini sağlamaya çalışıyorlar. 
Bunlar eğitilmişlerdir; bütün bu hadiseleri bilinçli 
olarak yapıyorlar ve halkın desteğini sağlamak için 
yapıyorlar. Dağıttıkları bildirilerde de bu çağrıda bu
lunuyorlar. Bütün bunlara rağmen, yöre halkı bunla
ra iltifat etmemekte ve korkuları sebebiyle sessiz 
kalmaktadırlar; ama huzursuz ve tedirgindirler. Hu
zursuzluklarına ve tedirginliklerine sebep olan olay
lar vardır. Bunların üzerinde bir baba şefkatiyle dur
mak, onlara yakınlık göstererek bunları gidermek ve 
bu halkın çaresizliğine çare bulmak lazımdır. (HP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, hadiseyi basit terör hadise
leri gibi alırsak, basit eşkıya veya emniyet ve asayişi 
ihlal. eden zabıta vakaları gibi düşünür ele alırsak 
yanlış sonuçlara varırız. Bu adamlar, Türk Devleti
nin, Türk Ordusunun gücüne karşı çıkılamayacağını 
bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Biliyorlar; ama bile bile 
yapıyorlar veya yaptırılıyorlar. Neden? İşte, bunun 
sebepleri üzerinde durursak, o zaman doğru bir teş
hise varabiliriz. Türk Devletine, Türk Ordusuna 
karşı çıkacaklar ve başarı sağlayacaklar!.. Bu muhal 
bir düşüncedir; ama buna rağmen yapıyorlar ve yap
makta da devam ediyorlar. Niçin?. Sebepleri var; ama 
bu açık oturumun çerçevesi içinde bu sebeplere gir
mekte fayda görmediğim için söylemiyorum. Eğer 
bir gizli Genel Görüşme yapmak imkânını bulursak, 
bu konuda söyleyeceklerimiz vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu hadiselerin sürmesi de
vam edecektir. Bunlar nasıl önlenebilirler? Basit za
bıta ve ordu takibiyle kısa sürede kesin sonuç halin-
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de önlenebileceklerini sanmıyorum, bunlar devam 
edecektir. Bu zabıta tedbirlerinin dışında çok daha 
başka tedbirler almak lazımdır. 

Ben Çukurca'da, ora halkının temsilcisine, «Niye 
halkımız daha ciddi şekilde Devletin yanında yer al
mıyor?» dediğimde; «Beyim korkuyoruz, teröristin 
yapacaklarından, şerrinden korkuyoruz; ama biz dün
ya var olduğundan beri bu şartlar içinde yaşıyoruz. 
Bizim elektriğimiz yok; jeneratör aldık, saat 19.00'la 
23.00 arasında elektrik istihsal ediyoruz, o da bize 
ayda 1 milyon liranın üzerinde paraya mal oluyor. 
Buna daha ne kadar dayanabileceğimizi bilmiyorum». 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Başbakan 
getirecek 5 sene sonra.. 

NECDET CALP (Devamla) — inşallah. 
«Bizim ilacımız yok, eczanemiz yok. Çok az bir 

miktar para yardımı yapılsa biz ilaç dolabı açacağız. 
Bugün, sağlık ocağındaki bir doktorun reçetesinin 
muhteviyatını almak için Hakkâri'ye gidiyoruz. Üç-
buçuk saatlik bozuk bir yol ve orada bulursak; üç-
buçuk saatte de dönüş, yedi saat sonra ele geçiriyo
ruz. Ya bulamazsak? öyle kalıyor. Yolumuz yok, 
elektriğimiz yok, televizyonu çok arzu ediyoruz; sey
redemiyoruz. Suyumuz şöyledir...» 

Çok basit altyapı hizmetleri dahi temin edilmemiş 
bir halk, «Biz, babadan, dededen böyleyiz, bundan 
sonra ne olacak?» diyerek, «Ha o olmuş, ha bu ol
muş, ne fark eder?» demek istiyor-, 

Onun için, yöre halkının Devlete bağlılığını artır
mak, desteğini sağlamak mecburiyetindeyiz. Yöre 
halkına şefkatli, yumuşak ve bugün onların o halde 
bulunmasının kusurunun bizlerde olduğunu düşüne
rek yaklaşmak mecburiyetindeyiz. (HP sıralarından 
alkışlar ve ANAP sıralarından «Bu bozukluklar ve 

-ihmaller bizden evvel vardı» sesleri). 
Ben de size demedim beyefendi. 
Değerli arkadaşlarım, bu hadiseleri Türk Devleti, 

zabıta gücüyle polisiyle ordusuyla önleyecektir; ama 
karşı tarafın uyguladığı gerilla usulleri dolayısıyla 
belki bir süre daha sürecektir. Bu kuvvetleri, dış güç
ler rahat bırakmayacağı ve bunları kullanmakta de
vam edecekleri için, bu olaylar devam edecektir. 

Bu olayların devam etmemesi, önlenmesi için ne 
gibi tedbirler alınmalıdır? Bu tedbirlerin başında, 
hududumuzun dışındaki 'bu kaynakların kurutulma 
yolları ve çareleri aranmalıdır, 'bulunmalıdır. Eğer 
o kaynakları kurutmazsanız bu devam edip gide
cektir. 

Sayın Başbakan, bugün gazetelerde gördüğümüz 
bir «Güneş Harekâtı» hakkında bilgi vermediler. 
Eğer bu «Güneş Harekâtı» Türk Silahlı Kuvvetleri
nin sınırımızın dışına çıkarılması anlamını ifade edi
yorsa, ıbunu Meclise ifade edip, yetki almaları gere
kirdi zannederim. (HP sıralarından alkışlar) 

IŞÜ1KRÜ BABACAN ((Kırklareli) — Bugünkü 
Meclis bölümü, «İcraatın içinden» programı oldu. 

NECDET CAUP (Devamla) — Bugünkü olay
lara sebep olan bu mihrakların üslerinin bulunduğu 
mıntıka yalnız bir devlet değildir, ona komşu olan 
diğer devlette de eğitim kampları vardır. Gerilla 
imal eden, terörist imal eden kamplar vardır; bu 
kamplar da kurutulmalıdır. Bunların da kökünü or
tadan kaldıracak imkânlar bizim elimizde vardır. 

Dahilde yapacağımız bu tedip hareketleri devam 
ederken, dışarıdaki üsler kurutulurken, Türkiye, içe
ride de sosyo-ekonomik tedbirleri süratle almak mec
buriyetindedir. Bu tedbirler alınırken Sayın Başba
kanın, partisinin propagandasını yapmasını anlaya
madım. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) Bu ka
dar hayatî, bu kadar 'önemli; Devletin haysiyetini, 
onurunu alakadar eden bir konu konuşulurken parti 
propagandası yapılması karşı tarafa da konuşma'k 
hakkını verir. Biz de diyebilir miyiz veya demek 
hakkına sahip olmuyor muyuz: Bugün bu teröristle
rin bu yöreye gelmesinin sebebi, sizlerin uyguladığı 
dengesiz, adaletsiz gelir dağılımına sebep olan eko
nomik politikanızdır. ^HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Biz, bu hadiselerin politik istismarını hiçbir za
man düşünmedik. Türk Devletinin, Türk Milletinim 
birliği, beraberliği ve mutluluğu için huzursuz edil
memesi kanısından hareket ettik. Türkiye tarihte de 
çok görmüştür böyle olayları; bu olayın da üstesin
den gelecektir ve birlik beraberlik halinde çok daha 
kolay neticeler elde edecektir. Bu konuları ve bu ko
nular vesilesi olanları, parti propagandası haline dö
kerseniz, işlerin sükûna ermesi çok güçleşir. Türk 
Halkına 'lütfen bu huzursuzluğu ve bu huzura ka
vuşmayı (geciktirmeyi reva görmeyin. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Millî Misak hu
dutları içinde birlik ve beraberliğini korumak ve 
mu'tlıı yaşamak istemektedir. Kimsenin toprağında 
gözü yoktur ve kimseye de verilecek bir karış top
rağı yoktur. (HP sıralarından «bravo» sesleri alkış
lar) Bu Millî Misak hudutlarının içindeki bu vatan 
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toprağının istiklali için, batısı ve doğusuyla tüm hal
kımızın babalarının ve dedelerinin kanı akıtılmıştır. 
O yöre halkımızın da cetlerinin bu toprakların is
tiklali ve savunması için çok emekleri geçmiştir. 
Bunlar göz ardı edilmemelidir. Doğuya Devlet ola
rak bütün ıgücümüzle gitmeliyiz. Doğunun, kâr ga
yesini, kazanç gayesini güden, altyapıları hazır ol
mamış yerlere gitmeyi düşünmeyen özel sektörle 
kalkınacağını düşünmüyoruz. (HP sıralarından al
kışlar) Doğuyu özel sektör değil, altyapı yaparak, 
yeni tesisler kurarak Devlet kalkındıracaktır. Doğu
da tarım ve hayvancılığa büyük önem veriniz, tarım 
ve hayvancılığa dayalı sanayie büyük önem veriniz; 
ama bu da kâfi değil. Doğuya sahip olmak istiyor
sanız, oraya 3-4 tane veya daha fazla büyük sanayi 
merkezleri kurunuz. (Bu merkezler kültür merkezleri, 
tıp merkezleri vesaire merkezleri olacaktır ve bunlar 
etrafını temsil edecek, besleyecek ve kalkındıracak
lardır. Bu (büyük sanayi merkezlerini uygun yerlerde 
kurmadıkça doğunun kalkınmasını tam yaptım diye
mezsiniz. Doğunun imkânlarını kullanarak sanayi
leşmesini ve (büyük sanayi merkezlerine (bağlanma
sını temin ediniz? doğuya işte o zaman sahip olur
sunuz. 

Değerli arkadaşlarım, olayı bir açık oturumda 
söylenebilecek ölçüler içinde ifade ettim; ama «Dış 
güçlerin hangileri, ne maksatla nasıl çalışıyorlar? 
Güney hududumuzdaki Irak bölgesine ASALA'yı 
getiren, 'gönderen kimlerdir? Diğer kuvvetleri kulla
nanlar hangi devletlerdir, hangi dengeyi arıyorlar, 
niye buna teşebbüs ediyorlar?» gibi konularda gö
rüşlerimizi eğer isterseniz gizli yapılacak (bir genel 
görüşmede söyleyebiliriz. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunarım. (HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKIAN — Sayın Başbakan, Sayın Turgut Su-
nalp'ın konuşması esnasında şahsına sataştığını be
lirterek söz istemiştir; buyurun efendim. '(ANAP sı
ralarından alkışlar) 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; ben genellik
le ıgerek basında olsun, gerek (bu kürsülerden olsun 
şahsıma yapılmış sataşmalara pek cevap vermiyo
rum, bunu çok yakından müşalhade ediyorsunuz; 
ama 'bu sefer vermek mecburiyetinde 'kaldım. Çün
kü, Sayın Sunalp, konuşmasını herhalde (bizim ko
nuşmamızdan çok evvel hazırlamış, konuşmamızı 
da dinlemedi, ondan sonra aynı konuşmayı okudu; 
'biraz farklı. (ANAP sıralarından alkışlar; MDP sı
ralarından «Ne münasebet» sesleri) 

Şimdi hiç kızmayın, sataşma konusuna geliyo
rum dosdoğru. Kendisi konuşması arasında bir hu
sustan bahsetti. Bahsettiği husus, bizim seçim pro
pagandası devresinde; yani 6 Kasım seçimlerinden 

'evvel televizyonda yaptığımız Sayın Calp'ın da işti
rak ettiği karşılıklı konuşmaydı. Şimdi, orada şu 
iddia yapılmıştır, _ yine de aynı iddia yapılıyor : 
Anavatan sadece ekonomi meselesi ve anarşinin bu 
yolla çözüleceğini söylüyor; halbuki anarşinin esas 
çözülme meselesi, Silahlı Kuvvetler, emniyet güçle
riyle çözülür; çünkü başka sebepleri vardır, köke
ninde ekonomi yoktur veyahut da varsa çok az var

dır. Şimdi, 'bu söylenen söz doğru değil; bir kere 
(bizim tarifimiz olarak da bu söylenen söz doğru 
değil. (MDP sıralarından «sataşmayla ilgisi yok» 
sesleri) 

'BAŞKAN — Sayın mille'bvöki'lleri, lütfen hatibe 
müdahale etmeyiniz efendim. Bir saniye efendim, 
müsaade eder misiniz? Bir saniye Sayın Başbakan. 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet 'biz de aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü 'bakınız ne
den. Sizler o tarihlerde (bütün propagandanızı şeye 
dayandırdınız; (Gürültüler) söylemek istemiyorum. 
«(Biz bu huzuru devam ettiririz, huzuru güveni biz 
çünkü mevcut yönetimin devamıyız» demeye getir
diniz; bunları niye söylemiyorsunuz? (ANAP sırala
rından «'Bravo» sesleri, alkışlar) Çünkü hiçbir za
man (biz bu meselenin çözümü sadece «ekonomik
tir» diye bir laf da söylemedik. Söylediğimiz şey 
şudur. 

TURGUT 'SUNALP (İzmir)' — Söylediniz, hep 
Söylediniz. Televizyonu tekrar seyredin, ben seyret
tim de Söylüyorum. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sizinle beraber, o bandı beraber dinleriz, aynısını 
teklif ediyorum. Hatta bir şey daha teklif ©diyorum 
Sayın Sunalp, sizinle ve Sayın Calp'la yılbaşından 
sonra beraber bir oturum daha yapalım televizyon
da (ANAP ve HP sıralarından alkışlar) Var mısınız, 
var mısınız? (HP ve MDP sıralarından «varız» ses
leri) 

NECDET CALP (Ankara) — Varız. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başbakan Kırkpınara gidelim. 

H. SAJBRt KESKİN '(Kastamonu) — Sataşma
nın usulü böyle olmaz. Bu konuşma sataşmayla ilgili 
değil. Takdir hakkınızı yanlış kullanıyorsunuz Sayın 
Başkan. (Gürültüler) 
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MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Sataşmaya ge
çin, sataşmaya. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın millet-
vekileri lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. Söz al
mak isteyen, konuşma 'bittikten sonra söz ister, ken
disine söz veririz efendim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkan, usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Lütfen konuşma usullerine riayet 
edelim ©fendim. Lütfen müdahale etmeyin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi geleceğim sataşma noktasına Sayın Başkan. 
Bir sataşma noktası daha var, onu da söyleyeceğim. 
Lütfen dinleyiniz, ben sataşma yapıyorsam kalkar 
sataşmadan dolayı söz istersiniz, konuşursunuz. 
(MDP sıralarından (gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir saniyenizi is
tirham edeyim. Sayın milletvekilleri. 

RÜŞTÜ ŞARİDAĞ (İzmir) — Usul hakkında söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir hatip. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan, lütfen efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kürsüde bir hatip konu
şurken sözü kesilip de usul hakkında söz istenilmez. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Usul hakkında her 
zaman söz istenir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — içtüzüğümüzde böyle hiçbir görüş 
yoktur. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Usul esasa takad
düm eder Sayın Başkan. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Çok önemli bir 
noktayı Tüzükten size açıklamak isterim. 

'BAŞKAN — Müsaade ederseniz takıldığınız bir 
konuda usul hakkında söz istiyorum ben efendim. 

BALKAN — Lütifen efendim lütfen. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — efendim, Sayın 

Başlbakan «Var mısınız?» diyor. Bu laf külhanî bir 
laftır, lütifen (bunları zapta geçirmeyiniz, ayıp olacak. 
Var mısınız sözlü, başbakan ağzından sadır olacak söz 
değildir. Lütfen bunu zapta geçirmeyiniz. 

(BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyiniz efen
dim. Lütfen sakin olunuz ve dinleyiniz. 

Sayın Başbakan devam (buyurunuz efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, bir diğer 
konu da yine Sayın Sunalp tarafından ortaya atıl
mıştır veya atılmak isteniliyor. 
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Biz güya sadece ekonomi ile meşgulüz. 
S. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Gazeteler 

yazıyor. / 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
efendim, onlar yazıyor diye. Onlar yazabilirler. Ki
min yazdığı da belli; bir gazete yazıyor. Fark eder 
mi? 

TURGUT SUNALP (İzmir) — Açık cevap ver, 
öyle değil. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi, bu laf söylendi. Aynı şey geçenlerde, bundan 
takriben 1 ay kadar evvel «iç politika, ekonomi 
Hükümete; diş politika Sayın Cumhurbaşkanına» di
ye de yazıldı; ama Genel Görüşme meselesinde de 
'gördünüz ki, durum öyle değildir. 

Biz- 198'2 Anayasasına tam manasıyla sadıkız. 
(ANAP sıralaından «Bravo» sesleri, alkışlar) 1982 
Anayasası Sayın Cumhurbaşkanına ne vazife ver-
mişse, Sayın Cumhurbaşkanı bu vazifesini yapmak
tadır; (biz de aynı şekilde, bizim üzerimize düşen 
vazifeyi yapmaktayız. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Ben bunların kasıtlı olarak getirildiğini; bu kür
süye de getirildiğini biliyorum. Bizim, Sayın Cum
hurbaşkanı ile aramızı açmaya çalışmayın; aramız 
da iyidir. 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; MDP sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

HÜSEYİN AVNt GÜLER (İstanbul) — Saym 
Başbakan, milletçe aranılıyorsunuz. (ANAP sırala
rından «Otur yerine» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen sakin olu
nuz efendim. 

ALİ BOZER (Ankara) — Saym Başkan, müsaa
de ederseniz 'birkaç söz söyleyeceğim. (ANAP sıra
larından gürültüler, sıra kalpaklarına vurmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Bozer, lütfen ne hakkında ko
nuşacağınızı söyleyiniz. 

ALİ BOZER (Ankara) —' Usul hakkında söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bozer, lütfen komisyon sıra
larındaki ımükrofondan konuşunuz. (MDP ve HP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ALİ BOZER (Ankara) — Efendim, Sayın Baş
kanın ©mirlerine itaat ediyoruz. Bu, Meclise saygı
nın ifadesidir; fakat Sayın Başkanın aldığı karar hak
lı değildir. 
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Bir hususu arz etmek istiyorum : «Sataşma var» 
dendiği zaman, söz istendiğinde ne konuyla îilgili ol
duğunu Başkanlık Divanı sormak mecburiyetindedir. 
Şimdi bana «Ne hakkında konuşacaksınız?» diye 
sual tevcih ediyor, Sayın Başbakana o suali tevcih 
etmiyor. Tarafsızlık Ibu değildir. (MDP ve HP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, burada Türküye için ha
yatî bir konuyu görüşüyoruz. Bunun polemik mevzuu 
haline getirilmesi sureci katiyede Meclisin ciddiye
tiyle 'bağdaşmaz. Sayın Başbakandan sa'bır, sükûnet 
bekliyoruz. Biz muhalefet olarak eleştirilerimizi ya
parız. (Kendisine hiç'bir şekilde sataşma vaki olma
mıştır, 'bantlarda zaptedilen olaylar intikal ettirilmiş
tir Fikre sabır lazımdır. Bir sataşma değildir. (MDP 
ve HP sıralarından «Kürsüye, kürsüye» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, istirhamı ediyorum... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın mıilletve-

külieri, Sayın Bozer.... (MDP sıralarından gürültüler.) 
ALİ BOZER (Ankara) — Muhalefet olarak sükû

neti muhafaza edeceğiz... 
BAŞKAN — Sayın Bozer, konu anlaşılmıştır efen

dim. 
ALİ BOZER (Ankara) — Arkadaşları sakin din

leyeceğiz. 
BAŞKAN — Mesele anlaşılmıştır efendim. (MDP 

sıralarından alkışlar.) 
TURGUT SÜNALP (İzmir) —. Ne anlaşılmıştır; 

kürsüden söz vermezseniz böyle olur. 
MUSTAFA İZCt (Manisa) — Çok güzel sergile

diniz tajbloyu. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, söz alma usul-

teııinfi 'bir daha hatırlatmak istemliyorum. Söz isteyen
lere söz verdim. (MDP sıralarından gürültüler.) Mü
saade ederseniz... (MDP sıralarından «Nerede verdi
niz?» sesleri, gürültüler.) Evet, söz verdim, açıkladı
lar. (MDP sıralarından «Nerede verdiniz?» sesleri, 
gürültüler.) 

Bağırmayınız efendim, bağırmakla hiç'bir şey hal-
ledemezsin'iz, bağırmayınız, lütfen. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) Evet, sakin olunuz, 
usullere riayet ediniz. 

MUSTAFA İZCİ (Manisa) — Usule siz riayet 
etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Bakınız efendim, burada hüküm 
var efendim, 'bakınız lütfen, müsaade edin, heyecan
lanma vm efendim, 'bir dakika. 

«Açıklama hakkı, madde 70. — «Şahsına sata
şılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir gö
rüş kendisine atfolunan Hükümet...» işte konuşmanın 

esası buna dayanmaktadır efendim. Elbet şimdi açık
ladılar size, Sayın Başbakan ne fikir söylediklerini ve 
sizler, sayın konuşmacı hangi fikri ona atfettiğini be
lirttiler ve konuşmanın esası da budur efendim. (MDP 
ve HP sıralarından gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siz sataşma dedi
niz. 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bu madde
ye göre sordunuz mu? 

BAŞKAN — Tamam efendim. Konu, Başkanlığı
mızca böyle değerlendirilmiştir. Sormaya gerek yok, 
takip ediyoruz efendim. Biz de takip ediyoruz, Baş
kanız, Divanız, görüşmeleri takip ediyoruz. Neye yer
leştiriliyor, konuşmanın esası nedir, biz de idrak içe
risindeyiz. (Gürültüler) Lütfen, lütfen efendim. Ay
rıca Tüzük hükümlerine uygun olarak söz verilmiştir. 
Kaldı ki, sayın milletvekilleri... (MDP sıralarından 
«Uygun olmadı» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, bir Başbakan, ehemmiyetine 
hepimizin ittifakla karar vermiş olduğu hayatî bir ko
nuda Yüce Meclise açıklama lütfunda bulundukların
da... (HP ve MDP sıralarından «Ne lütfü?» sesleri, 
gürültüler) 

Bağırmayınız efendim, bağırmayınız... (HP ve 
MDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültü
ler) Siz hararetle... 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Lütuf, lü
tuf... 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Lütuf değil, 
geç kaldı. 

BAŞKAN — Siz hararetle, Sayın Başbakan bize, 
Meclise bilgi vermiyor diyerek serzenişte bulunmanı
za rağmen, böyle bir konuda açıklamada bulunurken 
neden buna itiraz ediyorsunuz; bunu da anlamamız 
mümkün olmamıştır. (HP sıralarından «Lütuf değil, 
lütuf değil» sesleri, gürültüler) Memleketin yüksek ve 
âlî menfaatleri sözkonusu iken... (HP sıralarından «Sö
zünüzü geri alın» sesleri) Memleketin yüksek ve âlî 
menfaatleri sözkonusu iken, çok titizlikle içtüzük hü
kümlerine uygun olmasına rağmen, itirazınızın mana
sını da değerlendirmek zordur. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Başbakanın 
verdiği bilgiler lütuf değildir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu lütuf değil, 
vazife Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vazifesini de... (HP sıralarından «Sö
zünüzü geri alın» sesleri, gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
«Lütuf» sözünü tavzih buyurun lütfen. 
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BAŞKAN — Vazifesini de yerine... (HP sıraların
dan «Vazifesidir» sesleri) Evet, vazifedir, vazifesini de 
yerine getirmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Lütuf değildir. 
BAŞKAN — Değil efendim, vazifesini yerine getir

miştir. (Gürültüler) Tamam efendim, tamam: lütuf 
değildir, âlî menfaatlerde lütuf olmaz, vazifedir. O 
hususta sürçü lisan olmuştur, geri alıyorum efendim. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) Bu konu, hepimizin üzerin
de hassasiyetle duracağı bir konudur. Bu maksatla top
lanmış bulunuyoruz. Konunun ehemmiyetine binaen 
görüşmelerin konuya yakışır bir şekilde sürdürülmesi
ne yardımcı olmanızı sizden istirham ediyorum efen
dim. 

Şimdi üçüncü sırada yer alan Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Pertev Aşçıoğlu'na söz veriyo
rum. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkan, usulî 

bir önerge vermiştim, işleme koyar mısınız efendim? 
(MDP sıralarından «önerge var, önerge» sesleri) 

ANAP GRUBU ADINA PERTEV AŞÇIOĞLU 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri; Yüce Meclisimiz bugün, yurdumuzun Do
ğu ve Güneydoğu bölgelerinde meydana gelen ve aziz 
vatanın bütünlüğüne kasteden, değerli vatan evlatları 
kahraman Mehmetçiği hedef alan tertip ve olaylara 
eğilmiş bulunmaktadır. 

Aziz üyeler, ancak yurttaki anarşiyle mücadele ko
nusunu görüşürken, anarşinin bu mukaddes çatı altı
na getirilmek istenmiş olmasını esefle karşılıyoruz. Biz 
buraya kavga etmek için gelmedik. Ne kadar tahrik de 
etseniz -kavga etmeyeceğiz. Çünkü bu Meclis bu işi 
kavga etmeden götürmek mecburiyetindedir. Biz bu ka
rarlılıkla bu Meclise yakışır vakar ve sükûnetle hadi
selerin ve olayların üzerinde durmak kararında olan 
bir Grubuz; bunu ifade etmek isterim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, bundan bir müddet önce gene 
bu mukaddes çatı altında Devletimizin birlik ve bütün
lüğüne kasteden dış düşmanların, Amerika Birleşik 
Devletleri Senatosu ve Temsilciler Meclisinde tezgâh
ladıkları oyunlar dolayısıyla görüşmeler yapılmış ve 
Milletimizin azim ve kararlılığı, yenilmez azmi Yüce 
Meclisin bu kürsüsünden dosta ve düşmana karşı bü
tün dünyaya duyurulmuş idi. 

Aziz üyeler, biz bugünkü görüşmeleri, o üç hafta 
önceki görüşmelerin bir devamı olarak kabul ediyo
ruz. Şöyle ki yerin altında Türkiye'ye müteveccih, 
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Türk Vatanını parçalamayı hedefleyen, Türk Milleti
ni bölmeyi gaye edinen menfur bir düşman daima pu
suda beklemektedir. Bu canavar, toprağın altındaki bir 
kökün, toprağın üstüne çıkan dalları misali yeryüzü
ne kâh hudutlarımızın dışından çıkmakta, kâh hudut
larımızın içinden çıkmaktadır. Yani millî hudutları-

• mızın içinden çıkan bu ihanet dallan ve zaman zaman 
dışından çıkan dallar, yerin altında olan aynı bir kö
kün dallarından başka bir şey değildir. O halde, Mil
letimizin ve Devletimizin düşmanı aynıdır. Dün onun 
dıştaki temsilcilerinin melanetlerine karşı bu kürsüden 
kükreyen millet sesi, bugün içteki işbirlikçi hainlerin 
ihanetlerine karşı kükremektedir. 

Aziz milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu bölgele
rimizde son meydana gelen olaylar hepimizi sonsuz 
üzüntüye boğmuştur. Şanlı Ordumuza mensup değerli 
iki subay, iki astsubay ve 14 erimiz pusuya düşürüle
rek kahpece şehit edilmişlerdir. Görülmektedir ki, bu 
hainler ihanetlerini vatanın bekçisi kahraman Mehmet
çiğe silah çekecek noktaya kadar getirmişlerdir. Dışta, 
Devletimizin temsilcilerine karşı tetiğe asılan el ile içe
ride 12 Eylülden önce çok gördüğümüz ve şimdi de 
kahraman Mehmetçiğe kadar uzanan, tetiğe asılan el 
aslında aynı eldir. Vatanın birliği ve bütünlüğü, mil
letin bölünmezliği ve hatta kaderi bu uğursuz elin 
tehdidi altındadır. Bunların ülkemiz üstündeki emelleri 
gayet açıktır ve bu düşmanlık yeni de değildir. Tarih 
boyunca yeryüzündeki Türk varlığına ve müstakil Türk 
devletlerine vaki düşmanlık hiçbir devirde değişmemiş
tir ve değişmeyecektir. 12 Eylül 1980 öncesi dönemler
de yeryüzündeki son müstakil Türk Devleti olan Tür
kiye Cumhuriyetini bölme ve parçalama niyetleri, mil
leti bir kardeş kavgasının eşiğine kadar getiren terör 
hareketleri ve içerideki ihanet şebekelerinin eylem ve 
faaliyetleri, bunca gayrete, 12 Eylül idaresinin ve on
dan sonraki bugünkü Hükümetimizin bütün çabaları
na rağmen kökünden yokedilebilmiş midir? Son hadi
seler yokedilemediğinin ve ihanetin, derinliklerde pu
suda beklediğinin korkunç delilleridir. 

Bugün belki o bölgenin özellikleri, arazi yapısının 
bu tip gerilla eylemlerine müsait olması, bölgece kom
şu ülkelerin içinde bulundukları savaş halinin müsait 
zemin hazırlaması gibi sebepler, son hadiselerin izahı 
için ileri sürülebilir; fakat olayların derinliklerine inil-
medikçe, kaynağa, yeraltındaki esas ihanet odaklarına 
katî teşhis konulup kesin darbe indirilmedikçe, bu
günkü izah ve teşhislerin de yetersiz kaldığı zamanla 
görülecektir. 

Devletimizin istihbarat kuruluşları bunları teşhiste 
| ve güvenlik güçleri de imhada asla yetersiz değildir-
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ler. Çok iyi ve isabetli yapılacak değerlendirme ve teş
his sonucu, çok kesin ve planlı operasyonlar sonucu 
yerüstünde ortaya çıkan bu ihanet şebekelerinden, ko
laylıkla yeraltındaki odaklara inilebileceği kanaatinde
yiz. 

Devletimiz ve Hükümetimiz bunu başaracak güç
tedir. Acımasızca tetiği çekenler birbir yakalandıkça 
bu inancımız artmaktadır. Her geçen gün kapana biraz 
daha sıkışmakta olduklarını görmekteyiz. Şehirlerde 
barınamayıp dağlara çıkmışlardır. Oralarda da kır ge
rillacılığına karşı anti - tedbirlerle tamamen yokedil-
meleri yakındır. 

Aziz milletvekilleri, 25 gün önceki Genel Görüş
me esnasında Anavatan Partisi Grubu adına yaptığı
mız konuşmada aynen şöyle demiştik : «Dış politika 
konularında duygular kadar itidal de önemlidir; me
seleye heyecanla değil, akılcı yoldan gidilmelidir.» 
Bu sözler, aslında bizim bütün büyük millî mesele-
lerdeki politikamızın esasını ifade eder. 

Konuşmamın başında da ifadeye çalıştığım gibi, 
aynı kökten kaynaklanan olayın dıştaki ve içerideki 
tezahürlerini görüştük ve bugün de görüşüyoruz. O 
günkü görüşümüzün ne kadar hakli olduğunu zaman 
gösterdi, Türk Milletinin vakur sesi gerekli yerlerde 
makes buldu ve tesirini gösterdi. Bu ses içeride de 
makes bulacak ve Devletimizin demir yumruğu bütün 
ihanet çetelerini, yerin yedi kat dibinde de olsalar bu
lacak ve mutlaka ezecektir. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, esasen devletin de ilk ve 
aslî "görevi budur. Bu görev yerine getirilmeden devle
tin varlığından söz edilemez. Esasen zaman aleyhimize 
değil lehimize çalışmaktadır. Biz geleceğe güvenle ve 
ümitle bakmaktayız. Şurası unutulmasın ki. Hükümeti
miz olayın vukuu anından itibaren hadiselerin üze
rine en tesirli şekilde eğilmiş ve en etkin tedbirlerin 
alınmasına tevessül etmiştir. Esasen Hükümetimiz ve 
Hükümetimizin başı Sayın Başbakan Devletin ve 
milletin, ekonomik konularda olduğu kadar, güven
lik konularında da sahibidir ve takipçisidir. 

Aziz arkadaşlarım, öyle anlaşılmaktadır ki, Sayın 
Sunalp, Anavatan Partisinin anarşi ve terörle ekono
mi arasındaki münasebeti izah tarzını hâlâ anlayama
mış görünmektedir. Sayın Başbakanın geçen yıl Ekim 
ayında, televizyonda parti liderleriyle yapılan açık 
oturumda da ifade ettikleri gibi, terörle mücadelede 
ekonomik tedbirler terörün yaşadığı bataklığın kuru
tulmasına matuftur. Emniyet tedbirleriyle belki sinek
leri öldürebilirsiniz; fakat bataklığı asla. kurutamaz-
sınız. Onun için, tekraren söylüyoruz ki, terörle asıl 
mücadele ekonomik ve sosyal alanda verilmelidir. 

Sayın Genel Başkan Calp'ın biraz evvelki konuş
masında Sayın Başbakana yönelttiği «parti propagan
dası yapma» isnadı da asla varit değildir. O kadar 
varit değildir ki, Sayın Başbakanın konuşmasında ifa
de ettikleri gibi, bu konunun iç politika malzemesi ya
pılmasına en başta karşı çıkan Anavatan Partisi Gru
budur; ama geri kalmış yörelere kamu yatırımların
dan düşen payın yüzde 18'den yüzde 25'e yükseltil
mesi Anavatan iktidarının hazırladığı planda yer al
mışsa ve bu da parti propagandası olarak görülüyor
sa, bum bizim diyecek bir şeyimiz yoktur. 

Aziz milletvekilleri, anarşinin ülkemizde kökünün 
tamamen kazınabilmesi için alınması gerekli istihba
rat, güvenlik, askerî ve moral tedbirler kadar ekono
mik tedbirlerin de önemine muhakkak ki inanıyo
ruz. Bunun için bütün ülkenin ekonomik kalkınması 
yanında, Hükümetimizin Doğu ve Güneydoğunun 
kalkınmasına özel bir önem vermiş olmasını takdirle 
karşılıyoruz. Kimbilir belki de Doğudaki bu son 
olaylar, Doğunun kalkınmasına verilen önemin geti
receği neticelerin büyüklüğünden gözleri kamaşan ya
rasaların son çırpınışları olabilir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın üyeler, son olarak Hakkâri'nin Çukurca, 
Şemdinli dağlarında patlayan bomba ile Büyük Bri
tanya imparatorluğunun Bringhton şehrinde Grand 
Hotelde haşmetli kraliçenin başbakanını hedef alan 
bombanın aynı bomba olduğunu, Kırklârelili jandarma 
eri Mürsel Ulunç'u hedef alan silah ile, Başbakan 
Margaret Thatcher'ı hedef alan silahın aynı silah ol
duğunu, bu kürsüden bütün dünya kamuoyunun dik
katlerine sunuyorum. 

Bütün dünyada tırmanarak devam emtekte olan 
teröre karşı, dünya milletlerinin müşterek tedbir al
maları, müşterek mücadele metotları geliştirmeleri 
zamanı çoktan gelmiştir. 

Dün Beyrut'ta Amerikan temsilciliklerine yapılan 
saldırı, ingiltere'nin Bringhton şehrinde ingiliz Baş
bakanına atılan bomba, Paris'teki patlamalar, Eruh 
ve Şemdinli'de Mehmetçiğe atılan kurşun münferit 
hadiseler değildir. Terörün sınır tanımadığının ispatı
dır ve bütün dünya milletlerinin işbirliği yapmalarının 
zaruretini ortaya koymaktadır. 

Bölgeye en yakın komşularımızdan uzak dostları
mıza, bu zarureti kavramış bir millet olarak anlayış 
ve terörizme karşı işbirliği beklediğimizi ifade etmek 
isteriz. 

Sayın milletvekilleri, şuna kesin olarak inanıyoruz 
ki hiçbir güç bu vatanın bütünlüğünü, milletin huzu-
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runu bozamayacaktır. Eşkiyanın hakkından mutlaka 
gelinecektir. Doğu ve Güneydoğuda azimle yürütülen 
operasyonlar başarıya ulaşacaktır* 

Bu inanışla aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, 
büyük Milletimize başsağlığı diler, hepinizi Anavatan 
Partisi Grubu adına saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlığa veril
miş bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başbakan konuşması sırasında el işareti ya

parak «Var mısınız» dedi. Lütfen bu yakışıksız sözle
rin zabıttan çıkarılması için Genel Kurulun oylaması
na sunulmasını arz ederim. 

Rüştü Şardağ 
îzmir 

(MDP ve HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önerge sahibi 

Sayın Şardağ söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Şardağ. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (izmir) — Sayın Başkan, Sa
yın Meclisin yüce milletvekilleri; çok özür dilerim, 
benıkn böyle bağırarak konuşmak ilkem değil, ilk de
fa görüyorsunuz. Mecliste sesimi yükseltmek de ade-
tim değil; fakat çok önemli bir konuda saygıdeğer 
Başbakanımız konuşurken çok üzüldüm. Bir kere da
ha ben bu kürsüye çıkmış ve «Mecliste konuşmanın 
adabı» diye bir konuşma yapmıştım, hatırlayacaksınız. 
Bu, kardeşçe bir konuşma idi. Bu konuşmamda, ko
nuşmalarımızı ayarlamamızı, bu yeni dönemde, yeni 
Mecliste bu tür konuşmalara girmememizi, daha yu
muşak olmamızı istemiştim. Bütün arkadaşlarım da or
taklaşa bunu onaylamıştı. Ben, özür dilerim, bunun bi
raz dışına çıktım; fakat bunun nedeni şudur : Sayın 
Başbakanı hayretle izledim, evvela gayet makul ko-

1. — Dilekçe Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçi

yoruz. 
Gündemin «Seçim» kısmında yer alan Dilekçe 

Komisyonuna üye seçimini yapacağız. 

nuşmalarla sürdü konuşma; fakat sonra iki partinin, 
meşru iki muhalefet partisinin liderine karşı (Yanlış 
anlaşılmasın bir bağımsız milletvekili olarak konuşu
yorum) «Nasıl, var mısınız?» şeklinde hitap ettiler. 
Bu olmaz. Sürçü lisan olmuştur, bunun zabıtlardan 
çıkarılmasını istirham, ediyorum. 

Saygılarımla. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, Sayın Başbakan konuşmalarında grubumuza iki j 
hususta sataşmada bulunmuştur. Zabıtlar tetkjk edil
diği zaman bu hususlar açıkça görülecektir. 

Birinci husus : «Siz, televizyondaki konuşmanızda, 
12 Eylül yönetiminin devamı olduğunuzu iddia ediyor
sunuz» demiştir ve münakaşa oradan çıkmıştır. 

ikinci husus : «Sayın Cumhurbaşkanımızla uyum 
içerisinde çalışıyoruz. Anavatan Partisi Grubu ile 
Cumhurbaşkanının arasını açmak istiyorsunuz» şek
linde beyanda bulundular. Bu iki husus hakkında söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Zabıtlara bakalım, gereğini yaparız 
efendim. 

Efendim, verilmiş olan bu önergede belirtilen ve 
söylenen sözlerin zabıtlardan çıkarılmasına dair olan 
talebi yerine getirmemiz mümkün değil. (MDP sıra
larından, «Niye?» sesleri) Böyle bir usul Tüzüğümüz
de yok. Varsa, yerini göstereceksiniz. «Niye?» diye ge
lişigüzel konuşmanın da bir anlamı yok. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Evet efendim, tamamlanmış ve mesele kapanmış
tır. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (izmir) — Sayın Başkan, böy
le, öfke ilejöylenmiş sözler geçmiş dönemde de söy
lenmiştir. Ben iyiniyetle bu teklifte bulundum, bu söz
ler zabıtlara da geçmiştir. Biz iyiniyetle bu kelimeleri 
çıkartalım dedik. 

Dilekçe Komisyonu için siyasî parti gruplarınca 
gösterilen adayların listesi basılıp, sayın üyelere da
ğıtılmıştır. 

Şimdi İçtüzüğün 21 inci maddesine göre aday lis
tesini okutup onayınıza sunacağım : 

IV. — SEÇİMLER 
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Dilekçe Komisyonu Üyelikleri 
Aday Listesi 

Anavatan Partisi : 10 

Ahmet Doğru 
Artvin 

Fuat Öztekin 
Bolu 

Şaban Küçükoğlu 
Kastamonu 

Abdurrahman Bozkır 
Konya 

Mustafa Demir 
Şanlıurfa 

Halkçı Parti : 5 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Şerafettin Toktaş 
Balıkesir 

Ahmet Özkan 
Çankırı 

Mustafa Batgün 
Kocaeli 

Ahmet Büyükuğur 
Kütahya 

Mirza Kurşunluoğlu 
Van 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Rıza Tekin 
Siirt 

Lezgin Önal 
Hakkâri 

Yusuf Demir 
Uşak 

Milliyetçi Demokrasi Partisi : 3 

Mehmet Yaşar M. Abdurrezak Ceylan 
Ağrı Siirt 

A. Bülent öncel 
, Şanlıurfa 
BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın mil
letvekillerinin 18.10.1984 Perşembe günü saat 14.00'te 
2 nci kattaki 507 numaralı Dilekçe Komisyonu salo
nunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâ
tip seçimini yapmalarını rica ederim. 

V. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

2. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

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

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beya
nına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/157) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

6/122 esas numaralı sözlü soru, 10.10,1984 tari
hinde 15 gün mehil verilmiş olmakla; 6/136 esas nu

maralı sözlü soru, 26.9.1984 tarihinden itibaren bir 
ay mehil verilmiş olmakla; 6/139 esas numaralı söz
lü soru, 25.9.1984 tarihinden itibaren bir ay mehil 
verilmiş olmakla; 6/145 esas numaralı sözlü soru, 
26.9.1984 tarihinden itibaren bir ay mehil verilmiş 
olmakla; 6/147 esas numaralı sözlü soru, 10.10.1984 
tarihinden itibaren 15 gün mehil verilmiş olmakla; 
6/157 esas numaralı sözlü soru, 4.10.1984 tarihinden 
itibaren bir ay mehil verilmiş olmakla ertelenmiş
tir, 

7. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, -
İstanbul • Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/149) 

BAŞKAN — 6/146 ve 6/149 esas numaralı sözlü 
sorular, soru sahibine 11.10.1984 tarihinden itibaren 
sekiz gün izin verilmiş olmakla ertelenmiştir. 

9. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gazete 
kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada yer alan Malatya Mil
letvekili Sayın Ayhan Fırat'ın, gazete kâğıdı ithala
tına ilüş'kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesinin görüşülmesine geçiyoruz. 
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Sayın Ayhan Fırat?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Görüşme bu nedenle ertelenmiştir. 
10. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — 10 uncu sırada yer alan sözlü soru 
önergesi, 3.10.1984 tarihinden itibaren 15 gün mehil 
alınmış olması nedeniyle ertelenmiştir. 

11. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ınt millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru Önergesi (6/169) 

12. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, airbus 
uçaklarının alımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/170) 

BAŞKAN — 11 ve 12 nai sırada yer alan sözlü 
soru önergelerinin, 9.10.1984 tarihinden itibaren 20 
gün mehil alınmış olması nedeniyle görüşmeleri erte
lenmiştir. 

13. —Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya -
Ereğli ilçesinde baskın düzenledikleri iddia edilen 
emniyet mensuplarına ilişkin sözlü soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'ın cevabı (6/172) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Konya Ereğli İlçesinde baskın 
düzenledikleri iddia edilen emniyet mensuplarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in sözlü so

ru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim sorumun içişleri Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini 
saygı ile arz ederim. 

Salim Erel 
Konya Milletvekili 

Konya Ereğlisi İlçesinde 27 Mayıs 1984 Pazar ge
cesi saat 21.00-24.00 arasında İlçe Emniyet Amiri 
ile birlikte dört polis memuru aşırı alkollü bir durum
da lokal, lokanta, kahvehane ve düğün salonu olarak 
ruhsatları bulunan yerlerde baskınlar yaparak yüz 
kişiden fazla vatandaşı hukuk ve adalet ilkelerine ay
kırı davranışla dövmüşler, küfretmişler, işkenceye 
maruz bırakmışlardır. 

Bu olaya karışanlar hakkında ne gibi bir işlem 
yapılmıştır? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Balbalı. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan

bul) — Sayın Balkan, sayın milletvekilleri; Konya 
Milletvekili Sayın Salim Erel tarafındao Bakanlığı
ma yöneltilen Koraya İli Ereğli İlçesinde 27 Ma
yıs 1984 Pazar gecesi saat 21.00-24.00 arasında İlçe 
Emniyet Amiri ile görevli polis memurlarının lo
kal, lokanta, kahvehane ve düğün salonu gibi umu
ma açık yerlere baslkın düzenledikleri ve buradaki 
vatandaşları dövdüklerine dair soru önergesinde yer 
alan hususları cevaplamak üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Ereğli İlçesinde Ibir kısım vatandaşımız umuma 
açık yenlerin gece geç vakitlere kadar açık bulun
ması sebebiyle bundan huzursuz olduklarım beyan
la, bu yerlerin vaktinde kapatılmalarını ısrarlı ve 
devamlı bir şekilde Emniyet Amirliğinden talep et
mişlerdir. Bunun üzerine başta Emniyet Amiri ol-
malk üzere görevli polis memurları, Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanununun kendilerine verdiği bu gibi 
yerleri denetleme ve suç teşkil edici davranışları men 
etme yetkilerine (dayanarak 27.5.1984 günü gecesi 
saat 23.00'ten sonra açık bulunan bu yerleri kapat
mak isitemişlerdıir. Bir Ikısım umuma açık yerlerin 
ikapilarının içten 'kilitli olması ve içeridekilerin de 
çoğunluğunun alkollü bulunması sebebiyle bazı va
tandaşlarımız polis ile sürtüşmeye gitmek istemiş, fa
kat buma meydan verilmemiştir,, 

Sayın milletvekilleri, ertesi günü sabahı bazı va
tandaşlarımız İlçe Cumhuriyet Savcılığına müracaat 
ederek, görevliler hakkında tahkikat açılmasını ta
lep etmişlerdir. Cumhuriyet Savcılığınca olayın ma
hallî mülkiye amirine intikal ettirilmesi üzerine, 
Memurin Muhakemat Kanununa göre gerekli tah
kikatı yapmak üzere emniyet müdürü rütbesinde bir 
görevli, mulhaklkilk olarak ilçeye gönderilmiştir, öne 
sürülen iddiaları yerinde tetkik ve tahkik cihetine 
gidilmiştir, halen soruşturma devam etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği üzere emniyet 
teşkilatının temel görevi; vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliğini sağlamak, yurtta emniyet ve hu
zur ortamım idame (ettirmektir. Disiplinin esas raı-

| sur olarak kabul edildiği bu meslek mensupları gö-
| revlerini çok güç şartlar (içerisinde feragat ve fe

dakârlıkla yerine getirmelkltedir. Disiplinsiz vatandaş-
j lara aslıa müsamaha edilmemektedir ve edilmeyecek

tir. Nitekim, bu zor görevin yerine getirilmesinde en 
j büyük desteğimizin halikımızın emniyet teşkilatına 

olan güven ve sevgisi olduğunu da bu vesileyle be-
I lirtmek isterim. 
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Hepinizi saygıyla selamlarım. (AiNAP sıralarından 
alkışlar) , , 

BAŞKAN — Sayın Salim Erel, görüş bildirmek 
istiyor musunuz efendim? 

SALİM EREL (Konya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Anayasamızın 17 nci maddesi, «Kim
seye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysi
yetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi 
tutulamaz» diyor. Bu espri içerisinde yine Anayasa
mızın 7 nci maddesi, «Yasama yetkisi Türk Mil
leti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu 
yetki devredilemez.» Madde 9; «Yargı yetkisi, Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelerce kollanılır.» An
cak buraya «Bu yetki devredilemez» ibaresinin ko
nulması unutulmuştur. Bu unutulan ibareden istifade 
ederek Ereğli gibi 75 bin nüfuslu bir ilçede şimdi 
size arz edeceğim olay maalesef meydana gelmiş
tir. 

Konya Ereğli'sinde, 27 Mayıs 1984 günü meyda
na gelen ve emniyet teşkilatımıza kötü bir rastlantıy
la girdiğini zannettiğimiz bazı görevlilerin, aşırı al
kollü bir şekilde sebebiyet verdiği ve sayılan 120 ci
varında ollan vatandaşlara yapılan işkence, zulüm ve 
dayak atılması olayım 13 Haziran 1984 günü gündem 
dışı bir konuşmayla Yüce Meclise arz etmiş ve Hü
kümetimizi göreve davet etmiştim. 

Ereğli'de meydana gelen bu olaylarla Anayasa 
çiğnenmiş, çok iğrenç ye tehlikeli bir suç işlenmiş
tir., Olayın başlıca suçluları Konya Valisi ile Ereğli 
Cumhuriyet Savcısıdır. Zira olayla ilgili idarî ve hu
kukî hiçbir işlem yapılmadığı gibi, olayın mağdurla
rı tehdit edilmiş, rica ve benzeri girişimlerle sustu
rulmuştur. Suçluları ise, takdirname ile ödüllendi
rilmişler ve halen de görevde bulundtmılmaktadır-
lar.; Yüzden fazDa vatandaş tekme, tokat ve copla
ma ile dayak ve işkenceye maruz kalıyor, kimsenin 
kılı kıpırdamıyor. Olay çok endişe verici bir du
rum arz etmiştir. Vatandaş, şeref ve haysiyetinin 
savunmasını kişisel gücüyle yapmamışsa, bunun se
bebi Devletine güvendiğinden, hak ve hukukunun 
mutlaka korunacağına olan inanandandır. Olayın 
örtbas edilemeyeceğine, buna kimsenin ıgücühün yet
meyeceğine inanıyorum. 

Ülkemiz, demokratik, parlamenter bir hukuk dev
letidir. Yasalara saygıyı hep beraber benimsemez
sek, yasalara saygıyı hep beraber uygulamazsak dev
leti ve demokrasiyi yaralamış oluruz. 

17 s 10,1984 0 : 1 

I Sayın milletvekilleri, bir ülkede siyasî iktidar ve 
yasal organlar, hukukun, adaletin gereklerine göre 

V işlevini yapıyorsa, böyle bir rejim düzeninde devleti 
ve devlet adamını bulmak mümkündür. Hükümetin 
vatfık nedeni, ülkenin güvenliğini, ulusun dirlik ve 

I rahatlığını sağlamaktır. Büyük, küçük bütün gö
revlilerde bu anlayışın en geniş ölçüde gelişmesine 
önem vermek çok yerinde olur. Devletin halka kar
şı görevi koruyucu olmak ve güvenliği sağlamaktır. 
Yöneticiler halkın önemini idrak etmelidirler. Hükü
met bu gibi olaylara sebebiyet veren yapı ve dav
ranıştaki kıimseleri maliyetinde ve saflarında bulun
durmakta ısrar etmemelidir. Birlik ve bütünlüğümü
ze çtfk önem verdiğimiz bir dönemde, Yavru Vatan ile 
birlikte Anavatan üzerinde de yeni yeni oyunların 
tekrar gündeme geldiği bir dönemde ve her zaman 
Devlet ile vatandaş karşı karşıya getirilmemelidir. 

I Yüce Peygamberimiz şöyle buyuruyorlar : «İba-
|: detin, müsavatım ve adaletin bulunmadığı yerde ben 

de yokum.» 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP sıralarından 

alkışlar) s 

I BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
j 14. — Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık'ın, 

Kastamonu Taşköprü İlçesi SEKA Kâğıt Fabrikasın-
ca sürdürülen çubuk kendir ahmlarına ilişkin Devlet 

I Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada yer alan soru öner
gesi, 16.10.1984 tarihinden itibaren bir hafta mehil 
alınmış olduğundan ertelenmiştir. 

15. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'in, Batı 
Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza yapılan baskılara 
ilişkini Başbakandan sözlü soru önergesi (6/175) 

BAŞKAN — 15 inci sırada İzmir Milletvekili 
Sayın Rüştü Şardağ'ın, Batı Trakya'da yaşayan soy
daşlarımıza yapılan baskılara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Şardağ?..; Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 

Bu nedenle görüşme ertelenmiştir. 
16. — .Rize- Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun, 

çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada yer alan, Rize Mil
letvekili Sayın Fehmi Memişoğlu'nun, çay üreticile
rinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Balka
nından sözlü soru Önergesi 16.10.1984 tarihinden iti
baren bir ay mehil verilmiş olması nedeniyle erte
lenmiştir., 
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EL — BAŞKANLIĞIN GENE] 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Başbakan Turgut Özaî'm, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da meydana gelen olaylarla diğer ^te
rör olayları konusunda açıklaması ve MDP Genel 
Başkanı Turgut Sunalp, HP Genel Başkanı Necdet 
Calp ve ANAP Grup Başkanvekili Pertev Aşçıoğ-
îu'nun grupları adına konuşmaları (Devam) 

BAŞKAN — 'Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu, Sayın Başbalkanm konuşmasında, kendilerine sa
taşma olduğu (iddiasında bulunmaktadır. Ancak bel
ki, «Bizim ileri sürmediğimiz bir görüş, tarafımızdan 
saıdır olmuşçasına 'beyan edilmiştir; bu sebeple ko
nuşmak istiyoruz» denilmek iktiza eder idi. Biz böy
le anlıyoruz <ve kendilerini Kürsüye davet ediyoruz. 

Buyurun efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 
MDP GRUBU ADINA ALÎ BOZER (Ankara) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sa
yın Başbakanın son konuşmasında zabıtlarda yer 
alan ilki noktayı evvela açılklamak istiyorum. Bun
lardan bâr tanesi şudur: 

«Bizim, Sayın Cumhurbaşkanı (ile aramızı açma
yınız. Bu meselenin, Cumhurbaşkanı İle aramızı aç
mak için kürsüye getirildiğini ifade ©diyorum.» 

İlk temas etmek istediğim ve gruibumuza müte
veccih Sayın Başbalkanm sözleri budur. Zannediyo
rum ki, böylesine ağır bir itham karşısında Milliyetçi 
Demokrasi Partisi görüşünü açıklamak mecburiye
tindedir, bu da görevidir. 

Evvela Yüce Meclise şunu açıkça ifade etmek is
tiyorum ki, Milliyetçi Demokrasi Partisi, Başbaka
nın, Sayın Cumhurbaşkanı «ile arasının iyi olmasın
dan fevkalade büyük mutluluk duyar. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 

Bu meseleyi biz, rejimiin bir meselesi olarak gö
rüyoruz; aksi bir mütalaa, hiçbir arkadaşımda mev
cut değildir. Öyleyse, böyle bir maksatla sorunu kür
süye getirmedik. Bizim malksadımız nedir? 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışı teması olan ar-
kadaşflıarıtaıın hepsi olayı yakından müşahede etmiş
lerdir. Dışarıda raporlar düzenleniyor; «Türkiye'de 
demokrasi yoktur» deniliyor. Neden? Çünlkü, «Hü
kümet, Sayın Başbakan sadece ekonomilk meseleler
le iştigal ediyor, ülkenin asayiş ve güvenliği Sayın 
Cumhurbaşkanına tevdi edilmiştir» diyorlar^ Böyle 
bir realiteyi, biz Milliyetçi Demokrasi Partisi ola
rak kabul edemiyoruz; bu, realite değildir. Biz Hü
kümeti de, Yüce Meclisi de, Sayın Cumhurbaşlkanı-

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

mızı da Anayasa doğrultusunda görev görür görü
yoruz, (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Onun için Sayın Başbakana ve Sayın Hükü
met üyelerine diyoruz ki, hu görüntüyü vermekten 
içtinap ediniz. Ülke için zararlı oluyor. Onun için 
diyoruz ki, güvenlik ve asayiş sorunlarına sahip çı
kınız, bu sizin görevinizdir. (MDP ve HP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Yüce Meclis de sizin 
muhaltabınızdır. Size her zaman bu konuda soru 
sorar. Buraya meselelerin getirilmesi anarşiyi tahrik 
değildir. Yüce Meclisin her ferdi, her üyesi soğuk
kanlılıkla bu sorunları müzakere etmek yeteneğine 
sahiptir. Temas edeceğim birindi husus bundan iba
rettir. • ' 

İkincisi: «O tarihlerde bütün propagandayı şeye 
dayandırdınız.» Neye dayandırdık? Söylüyor Sayın 
Başbakan: «Huzuru, güveni biz sağlarız. Biz çünkü 
mevcut yönetimin, (yani 12 Eylülün) devamıyız de
diniz.» Anlayamıyorum, anlayamıyorum... (ANAP 
sıralarından «Doğrudur» sesleri) «Doğrudur» dedi 
arkadaşı. Biz, 12 Eylül felsefesine sadık bir parti
yiz. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu
nu açılkça söylemekten ben şeref duyuyorum. MDP'li 
bütün milletvekilli arkadaşlarım şeref duyuyor. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, 12 Eylül Harekâtı dolayısıyla iş
başında olan Hükümetin Başbakan Yardımcısıdır. 
Onun da aynı şerefi paylaştığını sanııyorum. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Doğrudur. 

ALİ BOZER (Devamla) — Arkadaşlarım, 12 Ey
lül öncesi günleri hatırlayalımı: Ülke bölünmek üze
re. Bugün anarşi ve terör üzerine hassasiyetle eği
len bu Yüce Meclis çok kötü günleri yaşadı. Bizi bu 
felâketten bu 12 Eylül Harekâtı felsefesi kurtardı. 
Şimdi diyoruz ki, biz, tıpkı 12 Eylül Harekâtı fel
sefesinde olduğu gibi, (orada da demokratik düzene 
geçiş temel ilkeydi), demdkratik düzen içinde, par
lamenter demokratik düzen içinde bu felsefeyi yürüt
mek çabasında olan bir partiyiz. Bu suç mudur ar
kadaşlar? 

Biz demokrasiye bağlıyız. 'Demokratik parlamen
ter rejim içinde 12 Eylül felsefesini yürütüyoruz, 
açıkça söylüyoruz. İşte onun için, biz bu anarşi olay
larına karşı hassasiyet duyuyoruz. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Bu konuşma, 
şu andaki değil, bunu anlatmak İsteriz. 
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ALİ BOZER (Devamla) — Siz nasıl takdir bu
yurursanız, tabiî saygıyla karşılarım; fakat 'ben par
timin görüşünü açılklıyorum. 

Son bir noktayı söylemek istiyorum. Maalesef, 
Sayın Baıştoana - beni müsamalha'yllla karşılasınlar -
ufak bir tarizim olacak, usul hakkındaki sözler, bu
radan konuşulur. Yüce Meclise ve Sayın Başkana 
saygım dolayısıyla oraya indim, sesimi duyurmak 
için bağırmak mecburiyetinde kaldım. Söylemek is
tediğim temel şey şu idi: Biz, Türkiye İçin bu ka-
dlar önemi1! ve 'hayatî bir meseleyi polemiğe götüre
meyiz; hele Hükümet, buna sebebiyet veremez. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Polemiğe götü
ren sizsiniz. 

ALİ BOZER (Devamla) — Soğukkanlı ve birbi
rimize müsamahayla, anlayışla mukabele ederek, böy
le meseleleri çözmek zorundayız. Bizim şiarımız, va
zife anlayışımız budur. Bunları, saygıyla arz etmeyi, 
Yüce Meclise bir görev saydım. 

Saygılar sunarım efendim. (MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Şu hususu Yüce Meclise açıklamak 
istiyorum: Usul hakkındaki konuşmaların kürsüden 
yapılacağını ben de biliyorum. Ancak, usul tartış
ması, tartışmaya mevzu olan konunun görüşülmesin
den evvel açılmak iktiza eder, Konuşma yapıldıktan 
sonra bunun usule uygun olup olmadığı münakaşa
sı elbette ki kürsüden yapılmaz, yapılsa da bir fay
da getirmez. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. —8.3.1950 Tarihli ve 5990 Sayılı «Ticaret ve 
Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», 
«Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Tür
kiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliği» Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 82 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/12, 1/13) (S. 
Sayısı : 124) (1) 

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

(1) .124 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. ^ 
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Bu sebeple, sırayı... (MDP sıralarından gürültü
ler) Evet, aksini iddia eden arkadaşımız varsa, bu
yursun efendim. Şimdi meseleyi hepimiz birlikte gö
türmek durumundayyız. 

Teşekkür ediyorum. 

H. (SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
bakana, sataşma mevzuunu sormadınız Sayın Başkan; 
doğrudan doğruya kürsüye davet ettiniz, istisnaî mu
amele yaptınız. Mesele oradan doğuyor. 

BAŞKAN — Değil efendim, .değil. Biz olayı 
takip ediyoruz. Şimdi, zatıâliniz de açıklamada bu
lunmasaydınız, (grubunuza plan sataşma hakkındaki 
sözü size verecekitim; çünkü takip ediyorum. Ne var 
bunda? Ehemmiyetli bir konu konuşuyoruz, siz kal
kıyorsunuz grup adına söz istiyorsunuz, Sayın Baş
bakan kalkıp açıklamada bulunmak istiyor. Bunu 
izam etmenin, büyütmenin ne anlamı var? 

MEHMET ARÎF ATAIAY ((Adıyaman) — Sa
yın Başkan..., 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Balkın demlin de açıkladım. Bir görüşün illa şah

sınıza (mesela şimdi, gruba bir sataşma var mıydı? 
Yok) sataşma olması da şart değil; ama ifade bu 
şekilde olmuş olabilir. Kendinizin ileri sürmediği bir 
görüşü, başka bir grup eğer size atfediyorsa yine söz 
hakkı doğuyor. Biz buna istinaden söz verdik efen
dim. Deği mi?.., 

H.; SABRI KESKİN (Kastamonu) — Şimdi oldu. 
BAŞKAN — Peki, meseleyi kapatıyoruz efendim. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

i 1 inci sıradaki, 124 sıra sayılı, 8.3.1950 Tarihli ve 
5990 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 

| Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», 
«Ticaret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi De
niz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği» Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kararnamede Değişik
lik Yapılmasına Dair 82 Sayılı Kanun Hükmümde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

I Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştûv 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
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RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın IBayazıt. 

RIFAT BAYAZIT ı(Kahranıannıaraş) — Sayın 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kıymetli 
üyeleri; 124 sıra sayılı Kanun Hükmündeki Karar
name ve Sanayi ve Tdknoloji ve Ticaret Komisyonu 
raporunun tümü üzerindeki görüşlerimi arz edeceğim. 

İçtüzüğün, «Komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve 
zamanı» başlıklı 36 ncı maddesinin 1 inci bendi, «Ko
misyonlar, kendilerine havale ©dilen 'kanun tasarı ve
ya tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul veya red
dedebilirler; birbirleriyle ilgili 'gördüklerini birleştire
rek görüşebilirler» 'hükmünü taşımaktadır. Bu İçtüzük 
kanundur ve bunun dışına çıkmamıza imkân yok-
tur ve bunu da uygulayacak Sayın (Başkandır. 

Yüksek Komisyon, 8.3.1950 Tarihli ve 5990 sa
yılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret 
Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği» Kanununun Bazı 
ıMıaddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında 63 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 82 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyi İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre birleş
tirerek: müzakere etmiş, 10.10.1984 tarihli raporunu 
Yüce Meclis Başkanlığına sunmuştur. Rapor hepimi
zin önündedir. 

Bu raporun tetkikinden de anlaşılacağı üzere ka
nun hükmündeki kararnamelerde değişiklik konusu 
olan 5990 sayılı Kanunun 33, 64 ve 66 ncı maddeleri 
Yüksek Komisyonca resen değiştirilmek suretiyle ka
bul edii'lerek İçtüzüğün 316 ncı maddesine muhalif olav 
râk metne dahil edilmiştir. Gerek birinci gerekse ikin
ci kararnamede 33, 64 ve €6 ncı maddeler yoktur, bu
mu doğrudan doğruya Komisyon esas kanundan de
ğiştirmek suretiyle metne dahil etmiştir. Bu da İçtü
züğün 36 ncı maddesine tamamıyla aykırıidır, Meclisin 
öteden beri teamülleri de bu merkezdedir. Bu nedenle 
bu üç maddenin metinden çıkartılması gerekir. 

Yüksek Komisyonca kabul edilen 10ı uncu mad
dede bahsedilen ek 6 ncı maddenin (a) paragrafının 
6 ve 7 nci bentlerinden bir mana çıkarılamamaJktadır. 
Tahmininle göre bunun bir matbaa veya daktilo ha
tasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 'Esasen karar
name metninin bu metne tekabül eden kısmının ka
bulü daha uygun olur. Esas metinde göreceksiniz, 
15 inci sayfayı açtığınız takdirde; 15 inci sayfanın 

son kısmındaki Komisyonun kabul ettiği metni sizler 
de okuyacak olursanız bunu anlayacaksınız. Komisyon 
da buna herhalde vâkıftır. -Bu noktayı açıklamış olu
yorum. 

ıBu görüşlerim nazara alındığı takdirde, tasarısının 
Komisyonca geri alınarak gerekli müzakerelerin yapıl
masının yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Hepinize saygılar sunarımı. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU IBAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bur
sa) — Komisyon adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ISANAYl VE TEKNOLOJİ VB TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanunlaşması için 
huzurunuza getirilen Odalar ve Borsalar Birliğiyle ilgili 
kanun kuvvetindeki kararnameye, Komisyonumuzda, 
sayın konuşmacımızın biraz evvel belirttiği maddeler 
ilave edilmiştir. Bunu biz bir anlayış farkı olarak alı
yoruz. Çünkü, «Bu şekildeki hareketimizin içtüzüğün 
36 net maddesine aykırıdır» iddiası bulunmaktadır. İç
tüzüğün 36 ncı maddesini huzurlarınızda okuyorum : 
«Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun tasarı 
veya •tekliflerini aynen veya değiştirerek kaibul ederler.» 

Bunu desteklemek için bir görüşü daha arz edece
ğim. Görüştüğümüz kanun kuvvetindeki kararname, 
ilgili Odalar Birliği Kanununda bazı maddelerin de
ğiştirilmesiyle ilgili bir kararnamedir. Sayın Meclis 
Genel Kurulumuz, bu Kanunda değişikliğini öngör
düğü birtakım hususlar varsa, önerge verildiği takdirde 
bunu bu Kanuna madde olarak ekleme salahiyetini ha
izdir. Biz Komisyonda bunu bu şekilde kıymetlendir
dik; bunu arz ederim. 

15 inci sayfadaki husus -tamamen haklıdırlar, te
şekkür ederiz- tamamen bir baskı hatasıdır. Kabul 
edilen ve okunacak olan esas kanun kuvvetinde karar
namedeki metindir. 

Teşejdkür ederim, saygılarımla. 

CATİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

Komisyon acaba bu kararnameyi bir tasarı olarak 
mı kabul ediyorlar? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Hayır. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Nasıl, hangi yet
ki ile bunu alıyorlar? Çünkü kanun teklif ve tasarı-
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sından söz ediyorlar. Onun için bu bir Bakanlar Ku
rulunun hazırladığı kanun tasarısı mıdır, değil midir? 
Çünkü o şekilde," rahatlıkla kanun tasarısı şeklinde 
tasarruf edebileceklerini söylediler. Lütfen o konuyu 
tavzih buyursunlar. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Efendim, anlayışımı müsaadenizle bir dana tek
rar etmek istiyorum. Kelimelere sığınmak olarak söy
lemem mümkün değil. Görüştüğümüz kanun kuvve
tindeki kararnamedir. Hukukî özelliği itibariyle (Af
federsiniz ukalalık etmiş olmayayım) Meclisimizde 
kanunlaşana kadar kanun kıymetındedir. Dolayısıyla 
benim ve Komisyondaki arkadaşlarımızın anlayışı, 
bu bir tasarıdır; evet kanundur, verilen bir yetkiye 
göre çıkarılmıştır; fakat Meclisimizin tasvibinden 
geçmeden kanun olması mümkün değildir. Meclisi
mizden geçene kadar kanundur; ama biz bunu Ko-
mosyonda bir kanun değişikliği olarak yapmıyoruz, 
bir tasarıdır bu netice itibariyle. 

Size şunu ben müsaade ederseniz sorayım : Şim
di bu kanunla ilgili olarak herhangi bir maddede bir 
aksama dolayısıyla bir önerge verilirse, bu önergeyi 
biz Mecliste müzakere edemez miyiz kabul edemez 
miyiz? Komisyonumuz ve Hükümetimiz katıldıkları 
takdirde, zannediyorum ki kabul ederiz. Buradaki ha
dise, kanun kuvvetindeki kararname bir kanun mu
dur, kanun tasarısı mıdır? Bir taraftan bakarsanız ka
nundur, tatbik edildiği sürece; ama Meclise intikal 
ettiği anda Sayın Genel Kurulun tasiplerine intikal 
ettirildiği anda 'bir taşandır, buradan geçtiği anda 
kanunlaşır. 

Anlayışımız budur. Teşekkür ederim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
bir küçük şey ilave edebilir miyim? 

BAŞKAN —- Buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir komisyona 

tasarı hazırlama yetkisi verildiği zaman, İçtüzük bu
nu tasrih eder; mesela Adalet Komisyonunun idam 
tezkerelerini bir tasarı'şeklinde getirmesi gibi. Bura
da böyle bir yetki var mıdır? 

BAŞKAN — Yoktur efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
-— Yoktur efendim. Yani komisyon kanun teklif ede
mez, bunda mutabıkız; fakat biz yeni bir kanun tek
lif etmiyoruz. Mevcut bir kanundadır kanun kuvve
tindeki kararname. Yani kanun kuvvetindeki karar
name, mevcut Odalar Birliği Kanununun (2 tane ka

rarnameyle yetkiye dayanılarak) bazı maddelerini de
ğiştirmiştir. Yani o kanunda günün şartlarına uyma 
getirilmek istenilmiştir. 

Konuşulan kanun Odalar Birliği Kanunudur. Ya
ni, kanun kuvvetindeki kararname 3 tane maddeyle 
ilgili diye demin arz ettim konuşmamda. Bizim, Yü
ce Meclisimizde milletvekillerimizin bir önergesiyle 
aynı kanunun başka bir maddesini değiştirme; hatta 
hatta bırakınız değiştirmeyi, bu kanuna gerek görü
yorsa yeni bir madde ekleme yetkimiz yoktur. 

İkincisi; şu tatbikata geliyoruz : Tatbikatı farklı 
da yapabiliriz. Yani kendimizi usûller içinde boğma
mak açısından söylüyorum. Nedir? Farz edelim ki, 
5990 sayılı Kanunda bazı maddelerin değiştirilmesi 
istenmektedir. Herhangi bir milletvekili arkadaşımız, 
herhangi bir kanunda değişiklik yapılması için teklif 
verebilecektir. Bu teklif komisyona havale edilip ora
da görüşüldükten sonra Meclise intikal edecektir. 

Usulde anlayışımız budur. Bunu da düşündük. 
Yani böyle bir konuşma çıkarsa, herhangi bir arka
daşımız; yani bunu isteyen grup, ister Hükümet, ister 
milletvekilleri versin kanun değişikliği teklifini, (Bir
leştirme hakkımız vardır, konu aynı olduğu için) fa
kat bunları uzatmayalım. Eğer bu maddelerin değiş
mesinde, değiştirilmesinde Sayın Meclisimizin birta
kım tereddütleri varsa, gayet tabiî biz Komisyon ola
rak kanunu geri alıp, o görüşler istikametinde değiş
tirmeye, mütalaamızı Yüce Meclisin tasvibine getir
meye hazırız; fakat bu bizce bir formalite olarak gö
rülmüştür, çünkü netice bu noktaya rac'i olmaktadır. 

Teşekkür ederim efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Basan, söz istiyorum efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, Komisyondan bir konuyu sormak istiyorum, 
müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir dakika efendim. 
Sayın Bayezît, buyurunuz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; kanun yap
ma sırasında vukubulan maruzatımız, Yüce Meclis 
iradesinin iznarı Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uy
gun şekliyle olsun endişesinden kaynaklanmaktadır. 

Sayın Komisyon Başkanı, İçtüzüğün 35 veya 36 
ncı maddesini okuyarak, «aynen veya değiştirerek ka
bul eden> ibaresine dayandılar; «Biz bunu bu şekilde 
anlıyoruz» dediler. Anlayışlarına saygı duyarız, ama 
o şekilde anlaşılmaması gerekir kanısındayız. Çünkü, 
elindeki metni aynen veya değiştirerek kabul etmek 
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vardır. Her ne kadar dedikleri gibi Meclisin iradesi 
her şeyin üstünde ise de, metne ilave yetkisi onun için
de yoktur. Kaldı ki, bu madde bir tasarı hakkında 
bahis konusudur. 

Kanun hükmünde kararnameye gelince; Anaya
sanın 91 inci maddesinin değerlendirilmesi gerekir : 
91 inci madde gayet açıktır arkadaşlar. Bu maddede, 
kanun hükmündeki kararname konusunda yetki ka
nunları ve 'bunlara dayanan kanun hükmünde karar
nameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonla
rı ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görü
şülür. O halde 'burada görüşülecek konu, kanun hük
mündeki kararname, yani onun metnidir. Bu metne 
ilave yapabilmek, 'bu uygulanan prosedürle mümkün 
değildir, Anayasanın hükmüne ve İçtüzüğe aykırıdır. 

Tensip buyurulursa hu ilaveleri yapmak yine Yü
ce Meclisin iradesi dahilindedir, isıteniidiği zaman ya
pılabilir; ama ayrı bir kanun teklifi veya ayrı bir 
kanun tasarısı halinde olur, birleştirilirdi ve müşterek 
gelirdi; bu mümkündü. Birleştirilmeden, ayrı bir tek
lif yapılmadan, Komisyonun kendiliğinden ilave 
maddeler koyarak kanun hükmündeki kararnameyi 
genişletmesi, 'bizim kanun anlayışımıza, Anayasa ve 
İçtüzüğü tefsir anlayışımıza terstir. 

Sadece Yüce Meclis iradesinin izharında bu hü
kümlere bağlı kalalım, bunun dışına çıkmayalım en
dişesiyle maruzatta bulunuyoruz, takdir sizlerindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, Sayın Komisyon acaba kendisi bir kanun tek
lif edebilir mi? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Hayır, edemez efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Çünkü 
bizim İçtüzüğümüz yalnız Adalet Komisyonuna idam 
cezalarına ilişkin olarak böyle 'bir yetki ortaya koy
muş/tur. Burada doğrudan doğruya üç madde kanun 
teklifi halinde metne sokuluyor. Kararnamede bun
lar yok. Ben onu dile getirdim. Takdir artık Komis
yonun. Alıp da tashih ederse çok memnun oluruz. 
İleri bir oturumda da bu emsal olur. Nitekim Trafik 
Kanununda dile getirmişlerdi. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın milletvekilim© cevabı biraz evvel aynen ver
miştim, Komisyonun kanun teklif etme yetkisi olma
dığı İçtüzüğümüzde gayet sarih olarak yazılmıştır. 

Ben anlayışımızı arz ettim, tabiî bu Genel Kurulun 
tasvibi ile olacaktır; çünkü kanun teklif etmiyoruz. 
Kanun kuvvetindeki kararname bir kanunu tadil et
mektedir. Mevcut kanun görüşülmektedir. Biz Genel 
Kurulumuzda mevcut olan bu selahiyetin Komisyonu
muzda da olduğunu iddia ettik. Eğer bu selahiyet Ge
nel Kurulumuzda yoksa lütfen Başkanlık Divanı ka
rar versin veyahut Sayın Meclisimizin tasvibiyle me
seleyi 'bağlayalım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Saruhan. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin Sayın üyeleri; şu anda 5590 sayılı Ka
nunu tadil eden 63 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnameye, esasen ana kanun, 5590 sayılı Kanunda 
uygulanmakta olan sistemde ki seçim esasından, bu 
seçimin de yine demokratik bir seçim anlayışından 
yoksun olan bir uygulamadan kaynaklandığı anlayı
şından gelinmektedir. Yine bu kanun hükmündeki ka
rarnamede de bunun devam ettiğini görmekteyiz. 

Şimdi, kanun hükmündeki kararnamenin esasına 
sadık kalmakla beraber bunun yeni bir kanunla dü
zenlenmesi daha doğru olacaktır. Şöyle ki, bu kanu
nun 1 inci maddesindekii tüzelkişilerin 'temsili, yani 
oy kullanmaları vekâletle yapılmaktadır. Bu vekalet
le yapılan seçimlerin, sonunda demokratik bir seçim 
olmadığı, o da sadece bazı kişilerin, tüzelkişi temsil
cisi gözükerek 'belgeler düzenlediğinden anlaşılmakta-
tır. Bu belgeler de seçim gününden bir ay önce tan
zim edilmektedir. Ancak 'bunu tasdik eden merci de 
sıhhatli bir tasdik mercii değildir. Tüzelkişilerin yıl
larca önce kurulmuş, faaliyetleri ortadan kaldırılmış 
şirketler, kooperatifler adına belge tanzim etmek su
retiyle, mercİnin tasdik esasının güvenilir olup olm'a-
dığıda meçhul olan, yine belge esasını getirmiş oldu
ğu dikkate alınarak bu meselenin öteden beri kang
ren olduğu 'bu meslek kuruluşlarında aday olarak 
bunları çok iyi yaşayanlarından bir tanesi de benim, 
o itibarla seçimlerde, sıhhatli ve gerçek temsilcilerin 
seçilebilmelerini sağlamak maksadıyla bu temsil sis
teminde yer alan tüzelkişilerin vergi dairelerince ve
rilen belgelerinin olup olmadığının veya o belgelere 
istinaden o şirketin yahut köperatifin faaliyette bu
lunup bulunmadığının bilinmesi gerekir. Daha sonra 
da, bu müessesenin kimler tarafından temsil edilece
ğine dair hükümlerin, yine tüzüklerinde yer alıp al
madığı hususu gözetilmelidir. 

Bu arada Sayın Komisyonun, temsil esasını geti
ren 'bu hususu geri almak suretiyle yeni düzenleme
lerde ibulunmasının mümkün olamayacağını, benden 
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önce konuşan sayın milletvekili arkadaşım ifade et- I 
miş olduğundan, konunun bir kanun değişikliği şek
linde yeniden Yüce Heyetinizin huzuruna getirilmesi 
düşüncesindeyim. - I 

Teşekür 'ederim. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz usul hakkında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, usulü biraz 

bozduk galiba. I 
Efendim, iki milletvekilimiz tümü üzerinde ko- j 

nuşma yaptı. Bu arada sorulan sorularla da, bu ka
nun hükmünde kararnameye Komisyonca ilaveler 
yapılmak suretiyle görüşülmesinin Anayasamıza ve 
İçtüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hususun
daki sorular genel olarak belirtilmiş oldu, mevzu bu
dur. • I 

Bu sorular muvacehesinde Sayın Komisyon hangi 
görüştedir ve eski görüşünde ısrar ediyor mu? Gö- I 
rüşünde ısrar etmiyorsa ne şekilde bir yol çizecektir 
'bu konuda bir açıklamada bulunabilirler mi? 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bu konuya yardımcı olmak maksadıyla usul 
tekkında yerimden 'bir görüş bildirmek istiyorum. 

BAŞKAN — (Buyurun. 
OSMAN BAHA'DIR (Trabzon) — Bu konunun 

Anayasanın 88 inci maddesine göre. halledilmesi la
zımdır. Diğer maddelerde ve içtüzükte bir açıklık 
olmadığına göre Anayasanın 88 inci maddesine göre 
kanun teklif ve tasarısı yalnız Hükümetten ve millet
vekillerinden gelir. Komisyonda kanun teklif etmek 
mümkün değildir, böyle bir düzenleme de yapılamaz. 
Bunu hatırlatmak istedim. Bu konuyu Anayasanın 
88 inci maddesi içerisinde halletmek lazım. 

BAŞKAN — Tamam efendini. 
Sayın milletvekileri de bu konuyu vurguladılar, 

iddialar öyle. Bu açıklamalar ışığı altında Komisyon 
kararnameyi geri alır mı? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; şu hususu 
'bir kere daha tebarüz ettirmek isterim, bunun için 
söz alıyorum, yoksa Komisyon olarak inatçı bir tu
tumla geriye çekip çökmeme için değil. 

Biraz evvel bunun paralelinde bir sual tevcih et
tim arkadaşlarımın müsaadesiyle. Bu Meclisten, Yüce 
Kurulumuzdan pek çok kanun kuvvetindeki karar
nameyi geçirdik. Bu kanun kuvvetindeki kararname
leri geçirirken, kanun kuvvetindeki kararnamede ol
mayan birtakım ek maddeler ve birtakım değişiklik
ler yaptık. | 
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RIFAT BAYAZrr (Kahramanmaraş) — Yok, 
hayır. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Yaptık efendim, yaptık efendim. 

Şimdi şunu söylüyorum, yani biz bu kadar katı 
(bir anlayış içerisinde değiliz. Diyelim ki, tek 'bir mad
de vafdır; bu maddenin içinde kanun kuvvetindeki 
kararnamedeki 6 tane fıkradan sadece 'bir tanesi de
ğişmiştir. Bu kanun kuvvetindeki kararnamenin do
kunmadığı fıkrayı değiştirme hakkımız, üzerinde mü
zakere edip Yüce Meclise arz etme hakkımız var mı
dır yok mudur? Soru bu kadar basittir efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Prosedürü ayrı 
ama. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Hayır efendim, müsaade ederseniz bunu şekilci 
bir anlayış gördüğümüz için söylüyorum. «İçtüzük 
aşikâr değildir» diyorlar; bizim anlayışımız İçtüzü
ğün aşikâr olduğu noktasındadır. Şunu kati olarak 
tebarüz ettiriyorum, aynı fikirdeyiz, Komisyonun ka
nun teklif etme yetkisi yoktur. Efendim, bunda mu
tabıkız. 

Sağ olun efendim, karar Yüce Meclisimizindir. 
FERİT MELEN (Van) — Yeni madde, teklif 

demektir. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Yani kendi kendimize birtakım lüzumsuz usul
lere girmiş olacağız. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkanım, Ko
misyonca ilave edilmiş bir husus yok. Metin üze
rinde tadil var, bu görüşülecek imidir?. (Bunun usule 
aykırı bir mesele olmaması lazım. 

BAŞKAN — Efendim Komisyon, kanun hük
mündeki kararnameyi bu açıklamalar ışığı altında 
geri almıyorsa görüşmelere devam edeceğiz. Alıyor
sanız değerlendirmesini yapın.efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Hayır almıyoruz. 

'BAŞKAN — O halde görüşmelere devam ediyo
ruz efendim. 

Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... (MDP sıralarından, «Sayın Başkan, 
biraz daha hızlı sayar mısınız?» sesleri.) 
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Efendim, iradenin gerçek olarak tahakkukuna ça
lışıyoruz değil mi?. Şimdi siz, ,'blir kanun tasarısının 
görüşülmesi sırasında oylama yapılırken itiraz etti
niz, «sayınız» dediniz, 'ben de sayıyorum değil mıi 
efendim?. (ANA'P sıralarından alkışlar.) 

Kabul etmeyenler... 
Tereddüt hâsıl olmuştur, yeniden sayacağız efen-" 

dim. (Alkışlar.) 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR ISABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkanım bir hususu açıklamak için söz 
fistiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar, 
yeniden sayacağız... Lütfen gezinmeler olmasın. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR (SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ibir dakikanızı 
rica edeceğim. * 

Biraz evvel Komisyona... (HP ve MDP sıraların
dan «Oylama devam ediyor» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin, oylama de
vam ediyor. Kabul edenleri sayıyoruz. 

Kabul etmeyenler... Kanun hükmünde kararna
menin maddelerine geçilmesi kabul edilmiemiiştir. (HP 
ve M'DP sıralarından alkışlar.) 

Böylece tasarı reddedilmiştir. 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki kanun teklifinin mad
deleri Komisyondan gelmediğinden görüşemiyoruz. 

3. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 MaU Yılları Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygun
luk Bildirimlerinin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu 
(1/413 3/183, 1/462, 3/184; 1/414, 3/421; 1/415, 
3/425; 1/416, 3/426; 1/417,* 3/427; 1/418; 3/185) 
(S. Sayısı: 122) (2) 

(1) 82 S. Sayılı Basmâyazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim, 82'ye 1 inci Ek S. Sayısı Basmâyazı 
11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 122 S. Sayılı Basmâyazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — 3 üncü sırada yer alan 19 Mayıs 
Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 
1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarılarını 
görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Burada. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

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

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 

Kanun Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 

1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yıl
ları giderleri ilişik (A) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere; (953.948.222) lirası cari, (2.429.011.045) lirası 
yatırım, (102.298.341) lirası da transfer giderlerine 
ait olmak üzere toplam (3.485.257.608) liradır. 

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

Maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelirler 
MADDE 2. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 

1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yılları 
gelirlerinden yapılan tahsiller ilişik (B) işaretli cetvel
lerde gösterildiği üzere; (20.487.576) lirası normal, 
(3.406.724.401) lirası özel gelirlere ait olmak üzere 
toplam (3.427.211.977) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzeinde söz amak isteyen 
var mı?... Yok. 

Maddeyi, bağlı cetveli ile birlikte oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir - gider vergisi 
MADDE 3. — Gelir ve gider 'arasındaki fariu 

oluşturan (58.045.631) lira gider fazlası olarak ger
çekleşmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzeinde söz amak isteyen 
var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İptal edilecek ödenek 
MADDE 4. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 

1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yıl
ları içinde kullanılmayan ve iliştik (A) işaretli cetvel
lerde gösterilen • toplam (650.878.952) liralık ödenek 
iptal edilmiştir, tptal edilen 1982 malî yılı ödeneğin
den (21.090.269) İra akreditif ve taahhüt artıklarına 
ilişkin olarak ertesi yılda açılacak özel bir tertibe öde
nek kaydolunacaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı?.,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka!bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının kesin oylamasına geçmeden evvel oyu
nun rengini belirtmek isteyen var mı?. Yok. 

Tasarı açık oylamaya tabidir, oylamanın oy pu
sulalarının kupalara atılması suretiyle yapılmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — 122 sıra sayılı kanun tasarısı için' 

oyunu kullanmayan sayın üye var mr?. Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesinin 1976, 1977, 

1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Keskine-
sap Kanun Tasarısının oylama sonunu açıklıyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 242 
Kabul : 237 
Çekinser : 2 
Geçersiz : 3 

oy kullanılmıştır. 
Böylece-kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaş

mıştır. 
Gündemimizde görüşülecek başka bir konu kal

mamıştır. Sözlü sorular ile gündeme girecek olan 126 
sıra sayılı kanun tasarısını sırasıyla görüşmek için 18 
Ekim 1984 Perşembe 'günü saat 15.00*te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

» > • • < « 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu 

nun, Erzurum'da MTA Bölge Müdürlüğü kurulması
na ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Cemal Büyükbaş'ın yazılı cevabı (7/215) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz.ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi NaDbantoğlu 

Erzurum Milletvekilli 

Van İH merkezinde bulunan MTA Bölge Müdür
lüğünün alanı çok geniştir. Ayrıca MTA'nın iştigal 
konusu olan işler sanırım daha ziyade Van İlinin ba
tısındaki bölge alanına giren kısımlarda boldur. Bu 
bakımdan : 

Soru 1. MTA Bölge Merkezi Van'dan Erzuruma 
alınamaz mı?. 

Soru 2. Bölge Merkezi Van'dan Erzuruma alına
mazsa; Van bölgesi iki alana ayrılmak suretiyle Er
zurum'da da yeni bir MTA bölgesi oluşturulamaz 
mı?. (MTA kuruluşları Erzurum'da zaten oldukça 
geniş miktarda vardır.) 
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T.C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 17.10.1984 
Tetkik, Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı : 156-B-İst. §Jb. 
Md. - 053 - 1401/77037 

•Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nafbant-
oğlu'nun yazılı soru önergesii. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 4 Ekim 
1984 gün ve 7/215-1954/07531 sayılı yazısı ekinde gön
derilen Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbamtoğlu' 
nun Erzurum'da MTA Bölge Müdürlüğü kurulması
na ilişkin yazılı soru önergesi. 

Konunun tetkiki sonucunda tespit edilen husus
lar aşağıda 'belirtilmiştir. 

MTA Genel Müdürlüğü, taşra teşikilatı olarak 12 
Bölge Müdürlüğü halimde Ülkemizin çeşitli yörele

rinde teşkilatlanmış bulunmaktadır. MTA Genel Mü
dürlüğünün Bölge Müdürlükleri her ne kadar sa'bit 
tesisler şeklinde 'iseler de, esas amaçları kendilerine 
bağlı olarak çalışan maden arama kamplarının ele
man, makine - malzeme ve diğer lojistik desteklerimi 
yapmaktır. Maden aramalarının dinamıifc tolir karakte
re sahip olması nedeni ile, il ve ilçe bazındaiki MTA 
teşkilatları geçidi olarak teşekkül ettirilmekte, yıllık 
programlara,ve ihtiyaçlara bağlı olarak da değişebil-
möktedir. Erzurum ilindeki MTA çalışmalarının ihti
yacı olan eleman ve makineler ise yeterli miktarda 
Merkez ve Van Bölge Müdürlüğü tarafından sağlan-
malktadır. 

Erzurum'da, şimdilik: bir Bölge Müdürlüğü tarzın
da teşkilatlanma öngörülmemektedir. Erzurum'da bu
lunan proje başmühendislikleri (ihtiyaçlara cevap ve
recek nitelikte ve kapasitede bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemal Büyükbaş 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
ÎTasansma Verilen Oyların Sonucu 

Kanunlaşmıştır, 

. 

ADANA 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçli 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstüne! 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamdıi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek' 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Surun Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriirnan Elgin 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 

Üye sayısı : -
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Geçersiz oylar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

400 
242 
237 
— ' 
2 
3 

157 
1 

(Kabul edenler) 

Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Raf et İbranimoğlu 
Faik Tarımciöğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekân 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

BURSA. 
Ahmet K. Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhart Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kânı Bürke 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narın 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

• • 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karşlı 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman DerMrtaş 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Faıtma Mihriban Erden 

İÇEL 
HÜkmöt BiçenDürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
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Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
B. Doğancan Akyürelk 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut ( 
Ömer Necati Cengiz 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Doğan Kasaroğlu 
Turgut Özal 
İbrahim özdemir 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim U.ral 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 

Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

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

İsmail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. A.bdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoglu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Meleri 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 
Selahattin Tafhoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yüceî 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
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(Çekimserler) 

ERZURUM 
Hilmfi Nalbantoğlu 

İZMİR 
Rüştü Şaırdağ 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 

(Geçersiz oylar) 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

(Oyu katılmayanlttr) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Vehbi Ratuman 
Mehmet Erdal Durukan 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN . 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Haşan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Necdet Calp 
Hüseyin BarlaS Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Halil İbrahim Karal 
(Bşk. V.) 
Alpaslan Pehlivanlı 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın l(İz.) 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Afö Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkıan 
rSudi Neşe Türel (B.) 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Fenni İslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğhı 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çeükbaş 

BURSA 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğüllan 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şenigün 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 

ELAZIĞ 
Zeki YaıvuzCürk <B.) 

ERZİNCAN 
Yüdırım Akbulut (Bşk. V.) 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
(B.) 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Xralip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
İbrahim Turan 

HATAY 
İhsan. Gürbüz 
Kâmran Karaman 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Togay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mucip Altalklı 
Sabit Batumlu 
M. Vehbi Dioçerleır (B.) 
Hayrettin Elmaa 
Halil Orhan Ergüder 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh İKter 
Mehmet Kafkaslıgil 
Aitan Kayak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay RÖseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tüliay öney 
Kemal özer (İz.) 
Ali Tanrıyar >(İB.) 
Mustafa Tınaz Titiz -

İZMİR 
Vural Arıkan (B.) 
İsmet Kaya Erdem (B.) 
özdemdr PehMvanoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçmkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Mehmet. Budak 
İsmet Ergül 
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KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
AbdulhaÜliım Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 
(B.) 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (B.) 

MALATYA 
Metin Emiroğhı 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANÎSA 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Elldem (B.) 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğtu 
'M. Mükerrem Taşçıoğlu 
<B.) 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Talat Sargın (İz.) 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) , 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Lutfülîah Kayalar (1. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Fevzi Fırat 
İsa Vardal 

(Açık üyelik) 

BİNGÖL : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

1 7 . 1 0 . 1984 Çarşamba • 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZBL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Dilekçe Komisyonuna üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Baturnlu'nun, 
'bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/122) 

2. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

3. — İzmir Milletvekili Rüşjtü Şardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tubmuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

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

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Baturnlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 

olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

6. — İstanbul Milletvekili Sabit Baturnlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

7. — İstanbul Milletvekili Sabit Baturnlu'nun, 
istanbul - Pendik - Kadıköy safari yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/149) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm,' 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili (beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

9. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

10. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
«IDünya gençlik yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

11. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedenliyle ne 
g'Jbi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

12. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, alrbus 
uçaklarının alımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/170) 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya -
Ereğli ilçesinde baskın düzenledikleri iddia edilen 
emniyet mensuplarına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/172) 

14. — Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık'ın, 
Kastamonu Taşköprü ilçesi SEKA Kâğıt Fabrikasın-
ca • sürdürülen çubuk kendir alımlarına ilişkin Devlet 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/174) 

15. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Batı 
Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza yapılan baskılara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/175) 

(Devamı arkada) 



16. — Rize Milletvekili Fehmi Memıişoğlu'nun, 
çay üreticilerinin sorunlarına dlişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 8.3.1950 Tarihli ve 5990 Sayılı «Ticaret ve 

Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «öanayii Odaları»,-
«Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Tür
kiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Tica
ret Borsaları .Birliği» Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 82 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/12, 1/13) (S. 
Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 15.10.1984) 

2 — 

2. — Antalya Milletvekili Alü Dizdaroğlu'nun Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtaıa tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 3. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Ka
nunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildiriımlerin'in Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Rapora 
(1/413, 3/183; 1/462, 3/184; 1/414, 3/421; 1/415, 3/425; 
1/416, 3/426; 1/417, 3/427; 1/418; 3/185) (S. (S'ayısı : 
122) Dağıtma tarihi: 15.10.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 

- » • ^>-m • < • * • — • -



Dönem : 17 Yasama yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 124 

8 . 3 . 1 9 5 0 Tarihli ve 5990 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», 
«Ticaret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği» Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 82 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

(1/12, 1/13) 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 5 ı 8 ı 1983 

Başkanlığı 
Sayı :K.K.T.D. 18/101-1 (61105058 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«8,3.1950 tarihli ve 5590 sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «De
niz Ticaret. Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliği» Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmış ve Anayasanındı inci maddesi 
uyarınca ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Barbakan 

8.3.1950 TARİHLİ VE 5590 SAYILI «TİCARET VE SANAYİ ODALARI». «TİCARET ODALARI», «SA
NAYİ ODALARI», «DENİZ TİCARET ODALARI», «TİCARET BORSALARI» ve «TÜRKİYE TİCA
RET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ» KANUNUNUN 
BAZI İMADDELBRİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

9 Kasımı 1982 Itaırihindte yürürlüğe giren Türkiye Cumhutfcyöti Anayasasının Iklatmu kurumu niteliğindeki 
tmieslek kuruluşlarına îlişlkin 135 (inci maddesimn amîr hükmü doğrultusunda yenli düzenlemeler getirilmesi 
amacıyla Ikanun hükmünde kararname çıkarılmasına dair 28.12.1982 tarihli ve 2767 sayılı «Kamu Kurumu 
Niteliğindeki Meslek Kuruluştan Hakkında Yetki Kanunu», 3Q42.1982 tariıM'i ve 17914 sayılı Resmî Gazete
de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş bulunmaktaldır. 

28.12.1982 tarihM ve 2767 sayılı Kanun, tamu kurumu niteliğindekii meslek kuruluşlarını düzenleyen ka
nunlarda, bu kuruluşların faaliyetlerine, organ seçim usullerine, organlarda görevli olanların mahkeme ka
narı ile vazifelerine sjon verilmesine, kanunî zorunluluk 'hallerinde organlarda görevlilerin geçici olarak görev-
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den uzaklaştırılmasına, üye olma koşullarına ve bu kuruluşların idarî ve mallî denetimleri ile diğer hususlara 
ilişildin değişiklikleri kanun hükmünde kararnamelerle yürürlüğe koymaya Balkanlar Kurulu yetkili kılınmış
tır. 

Buna göre, 5590 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi suretiyle, 
Anayasanın 135 inci maddesindeki ilkelere uyum sağlanmıştır. 

MAİDDE GEREKÇELERİ 

Bininci Madde — Kamu kurumu niteliğinde birer meslek kuruluşu olan ıtficaret, saınayi odaları ve deniz 
ticaret odalarının 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasmm 135 inci maddesindeki 
hükme paralel olarak yeniden tanımları yapılmakta; bu amaçla, 5590 sayılı Kanunun 1 inciiı ımıaiddesi değiş
tirilmektedir. 

İkinci Madde — Deniz ticaret odalarının faaliyet konularına denizcilikle ilgili malların iç ve dış tica
retini yapan ve marina ve liman işletme ve deniz malzemeoiliği, kumanyacılık, ihrakliye tedarik ve balıkçı
lığa iştigali eden firmaların da gürmesi deniz ticaret/inin özellik arz eden yapısı, kuralları ve uluslararası stan
dart ve normları dolayısıyla, ayrı Uır uzmanlık alanı teşlkil öttiğinden, Kanunun 9 üncü maddesinin 7 nci 
fıkrasına (f), (g) ve (h) bentleri eklenmektedir. 

Üçüncü Madde — Oda organları seçimlerine katılacaklarda aranılacak nüteİkler life 'bu kuruluşların or
ganlarına seçileceklerin nitelikleri Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte gösterilecektir. 

Organ seçimleri bu Kanun Hükmündeki Kararname ile 5590 sayılı Kanuna eklenen Ek Altıncı Madde 
ile düzenlendiğinden, Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkraları değiştMlmekte ve bu fıkrada yer alan «Se-
çiilm usulleri» deyimi fıkra metnindön çıkarılmaktadır. 

Dördüncü Madde — Borsaya dahil maddelerin alım - satımını yapan gerçek ve tüzelkişilerden hangile
rinin borsaya kayıtlarının gerekip, gerekmeyeceğinim Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edileceği1 hükme bağ
lanmakta, bu amaçla 5590 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin sön fıkrası değiştirilmektedir. 

Beşinci Madde — Borsa organları seçimlerine katılacaklarda aranılacak nitelikler ile 'bu kuruluşların or
ganlarına seçileceklerin nitelikleri Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte gösterilecektir,, 

Diğer taraftan, orgaln seçiimlerii bu Kanun Hükmündeki Kararname 'ile 5590 sayılı Kanuna eklenen Ek Al
tıncı Madde ile düzenlendiğinden, Kanunun 39 uncu maddesinin son fıkraları değiştMlmekte ve bu fıkra
da yer alan «Seçim usulleri» deyimi fıkra metninden çıkarılmaktadır. 

Altıncı Madde — Oda ve borsaların meslekî üst kuruluşu olan Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'nin, Anayasanın 135 inci maddesi hükmü doğrultusunda yeniden tanımı 
yapılmakta, bu amaçla değiştirilen 61 indi maddeye Birliğin «kısa adı» ilave edilmektedir. 

Yedinci Madde — Anayasanın 135 nci maddesi doğrultusunda 5590 sayılı Kanuna «Yasaklar», «Or
ganların görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesii», «Organ seçimlerine» dair Ek 4, Ek 5, Ek 
6 ncı maddeler ile yurt dışına çıkma ve toplantılara katılmaya ilişkin Ek 7 nci madde eklenmektedir. 

Geçici Birinci Madde — 5590 sayılı Kanuna ilişkin tüzük ve yönetmeliklerim, bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağına dalir Geçidi1 1 inci madde Ka
nuna eklenmiştir. 

Geçici İkinci Madde — Oda, borsa ve birlik organlarının seçimlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname 
ile belirlenen usul ve esaslara göre 31 Ekim 1983 tarihine kadar yeniden yapılmasının sağlanması bakımın
dan Geçici 2 ncS madde düzenlenmiştiir. 

Diğer taraftan, 5590 sayılı Kanuna bu Kalnun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile eklenen Ek 6 
ncı maddesıinde yer alan, oda ve borsaların organlarının Bkim - Kasım, Birlik Yönetim Kurulunun Ma
yıs aylarında seçimlerinim yapılması yolundaki hükme uyum sağlanması bakımından, söz konusu organların 
yapılacak ilk seçimlerinim hangi tarihten itibaren geçerli olacakları gösterilmiştir. 

Sekiz ve Dokuzuncu Maddeler — Yürürlük ve yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 



T. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 6.9.1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/61/06825 

DANIŞMA MECÜM BAŞKANLIĞINA 

«8.3.1950 Taırülhüi ve 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Tücaıret Odaları», «Sanayi Odaları», «De-
riüz Ticaret Odafları», «Ticaret ©orsalan» ve «Türkiye Tleardt, Sanayi, Demiz Ticanelt Odaları ve TicaretBor
saları 'Birliği» Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi ve Bu Karnım Bazı MıadideUer Eklenmesi Hak-

- kında 2.5.1983 TarM ve 63 Sayılı Kamın Hulklrnündie Kamrraaımıede Değildik Yapılmasına Dalir Kanun 
Hüklmtiinıde Karaırınaıme» IbugiinMi Resımi Gazetede yayıimilıanımıış ve Anayasanın 01 inci nıadldesi uyarınca 
bir örneği eklte ıgöodeıiim^tlir. 

Gereğimi arz öderin., 
Bülend ULUSU 

Başlbakan 

2.5.1983 TARİHLİ VE <Ö3 SAYILI KANON HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YA
PILMASINA IIUŞKÜN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GENEL GEREKÇESİ 

Anayasanın 1'3'5 indi imaddes'inde ibelritlillen Ülkeler doğrultusunda, kamu kuruımu ntftjeffiğimdeki (meslek ku-
- rıriıuşlîannın faaMyeifclerline, örigani'arının. seç'ilm uısul'lıer'inıa, malhkeme kararı töle görevlerine son verilmesine 

kanunî zloırunlltuk haiertimde geçM okrak görevden uzakık^toimıakınnja, Ibu kunıuışlkra üye 'ctoak koşulları ite 
İdarî ve imal dene!tinlerlime Miskin yerii düzenlemeler «getikırrtek aımadlyle Bakanlar Kuruluna Kanun Hük-
raılümde Kararmarnelier çıkartma yetkisi veren 2'8.12.19'82 'tarihli ve 2767 ısayılr kanuna dayanılarak 8.3.1950 ta-
i M ve 5590 ısayılı «Ticaret ve Sanayii Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları» 
«Ttoardt ©orM'aırı» ve «Türkiye Ticaret, Sanayii, Deniz Ticaret Odadan ve Ticaret Borsaları Birliği» Kanunu
nun bazı maddeleinin değiştiirlmesi ve bu kanuna bazı maddeler ©Menmesi hakkında 2.5.1983 tarihli ve KHK 
/Ö3 sayılı- kanun hükirmündle kararnamenin seçtalere l'işkim huklülrdileıiittdleî 

1. Oy pusulalarının el 'ile yazılması, seçim sonuçlarının alınmasında gecsJklmeilere ve 'ihtilaflara neden 
olacağı, . 

2. 6 Kasım 19831de yakılacak Müeltveklli seçimleri göz önüne aünarak, organ seçirrûeririin 1 Aralık 
1983 lüarihinden ısonra ıgerçdk!l«§ltİ!i*illirriesi isalbeÜ olacağı nedenleriyle Ibazı değişikikler yanılması zorunlu gö-
(rülmü#ir. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi <S. Sayısı : 124) 
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2.5; 1983 TARİHLİ VE 63 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPIL

MASINA İIÜSKİÜN 'KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENüN MADDE OEREKÇESİ 

'Bkfaöi Maıdde — 2.5.1983 Tar ihi ve 63 sayılı Kanun Hülk!m)ikııde(k!i Kararn,almıeıııiın 7 nei tmaddestiyle dk-
lenen Ek 6 ncı ımaddeslinin oda ve (borsaların organ se^iimteri'rte dair CA) IbenldSiniın «Grup'lanldırima İJşteımlerİ 
ve MöSlelk Kloimiiltleleri Seçilrobne itişUdin (a) Alt Beödlinio 9 uncu fıikraısmdaik'i «Oyîîar, üzeırtode ffl^e seçilm 
kürUDu mlülhüriii IbuÜunam ve oy verinle >sıraısı<n!da seçim sanıdik ikuruflu 'ba'şlkanı ıtaraıfuıdan her nıeislelk grubu 
için ayrı ayrı verilecek Ikaığıltilaıra yazıHImalk suretiyle (fcull'ainıliir. Buraların dııışmdalk'i Ikağutilara yazılan oylar 
geçersiz sayâır.» fe^kimü oy 'kUlflanatalkterııı el İ e yazma zorfurtlüHugu geilMglirMen uygulatmakla, seçilm me
trelerinin almanaiMnida gecikmelere ve !Mi!laâara neden olacağından mazJkıır fakra, «Oylar, beriiürlü şekil
de düiztettlenen oy pasülaüaırmın üzerinde liftçe seçilm 'kurulun ımıüMiMi ibullunan ve öy verme sırasında seçim 
saridılk Ikurullu Ibabjlkıaını tarafımdan her jimesletk Igrufbu içim ayrı ayrı Veriteüdk zarflara tkonullması surdtliyle 
kutanıdır. Bunların dışınıdalki zarflara konulan oylar göçarsiızkİir.» şdklündıe dtegiişitlirlmlelk!.t!etdir. 

Jkinc'i Madde — Aynı Kararnamenin Geç'ici tikindi 'malddâsü, sürendin kısalığı ve 6 Kasım 1983 tarihinde 
yapılacak MiMetövöklli seçÛmtterî de göz önlüne allırtmalk sııretolyle oda ve Morsa organ seçimlilerinin 1 Aralık 
1983 tarilliirjden donra Ibaişlalmaisı ve Nisan 1984 Ayı sionuııa Ikaldar ısona erdiriitaösi, Birlik organ seçiminin 
ise Mayıs 1984 Ayı İçimde yapılması öngöriİmekite ve mezkûr geçidi 'ikinci madde deği^tirlimeikıtödir. 

ÜVünöü ve Dördüncü Maddeler — Yürürttük ve yürüüme maddeleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 82 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

8.3.1950 Tarihli ve 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Oda daları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz 
Ticaret Odaları», «Ticaret Borsalan» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsa 
lan Birliği» Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
2.5.1983 Tarih ve 63 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 

KlMCTRinC 

5590 sayılı Kanunun 'bazı maddeleriınin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maıddeler eklenmesi hakkında 
2.5.1983 tarih ve 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşları Hakkımda 28 Aralık 1982 gün ve 2767 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca 6.9.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 5590 sayılı Kanuna 2.5.1983 tarih ve 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci 
maddesiyle eklenen Ek 6 acı Maddesinin (A/a) bendi nkı 9 uncu fıkrası aşağıdaki şekilde Ğe îşCiriimiştir. 

«Oy verme işlemi saat 9'dan 17'ye kadar gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Seçim süresi sona 
erdiği 'halde sandük başımda oylarını vermek üzere bekleyim üyeler de oylarım kuikatrlar. Iıtfukfo adı yazılı 
olmayan üye oy kullanamam. Oylar, oy verenin kimliğrnia oda veya borsa veya resmî kumanya verilen belge 
ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Tüzelkişi 
temsilcisi gerçek kişilerin seçim tarihinden en çok bir ay önce düzenlenmiş temsil (belgelerini oy kuîlanma 
sırasında ibraz etmeleri gerekir. Oylar, her türlü şekilde düzenlenen oy pusulalarının üzerinde ilçe seçim 
kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında seçim sasıdık kurukı başkanı tarafrndaa feer «eslek grubu 
için ayn ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kuManıfer. IBunların dışındaki zarflara koradan oylar ge
çersizdir.» 

MADDE 2. — 5590 sayılı Kanuna 2.5.1983 tarihli ve 63 sayait 'Kanun Hükmünde Karaname ile eklenen 
Geçici İkindi Madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Geçici Madde 2. — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sosa *cmiş olup olmadığına bakılmaksızın 
odalar ve borsaların organları ile Birlik Delegelerinin seçimleri, 1 Aralık 1983 tarihimden sonra başlanmak 
üzere 1984 yılı Nisan ayı sonuna kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organ seçimi ise 1984 yılı Mayıs 
ayı içinde yapılarak tamamlanır. 

Birinci fıkraya göre yapılan seçimler, oda ve borsa organları için 1983 yılı Kasım ayında yapılmış sayı
larak kanunî süreleri buna göre hesaplanır.» 

Türkiye Büyük Millet MecM (S. Sayısı : 124) 
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MADDE 3. — Bü Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 4., — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakamlar Kurulu yürütür. 

Barbakan V« 
Z6 Bay kara 

Devletti Bakanı 
Mfi özgünes 

Adalet Bakanı 
Kt Akdoğan 

Dışişleri Bakanı 
/a Türkmen 

Bayındırlık: Bakanı 
Dru TB Ökdp 

Gümrük ve Tekeli Bakanı 
Prof* Dr., Çı T. Sadıklar 

Çalışma Bakanı V* 
Ma Aysan 

Kültür ve Turizm Bakanı 
U Evliyaoğtu 

Devlet Bak, Başbakan Yrd. 
Zi Bay kara 

Devlet Bakam 
Prof* Dr* M* N,< Özdaş 

Millî Savunma Bakanı 
Üz H« Bayülken 

Maliye Bakanı 
A* B* Kafaoğlu 

Ticaret Bakamı V. 
Af„ Turgut 

Ulaştırma Bakanı 
Prof* ÛrK M« Aysan 

Sanayi' ve Teknoloji Bakanı 
İI4 Turgut 

İmar ve îskân Bakanı 
Prof4 DA A, Samsunlu 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
Prof. Dn t Öztrak 

Devlet Bakanı 
S* R* Pasin 

İçişleri Bakanı V. 
H* Sağlam 

MM Eğitini Bakanı 
ifiL Sağlam 

Sağlık ve Sosyali Yrd. Bakanı 
Prof i Dr, K* Kılıçturgay 

Tarım ve Orman Bakanı 
ProfK Dr* S* Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F« İlkel 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Mfl R* Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 

Sosyal Güvenlik) Bakanı 
& Side 

Türkiyte Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayii ve Teknoloji 

ve Ticaret Komisyonu 10.10.1984 
EsasNo.il/12-l/13 

Karar No*: 1 

TÜRKİYE (BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

8.3.1950 Tarihli ve 5590'sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «De
niz Ticaret Odaları», «Ticaret (Borsaları» ve «Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsa
ları Birliği» Kanunumun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkın
da 28.12.1982 günlü ve 2767 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca düzenlenen 
2.5.1983 tarih ve 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 8.3.1950 Tarihli ve 5590 sayılı «Ticaret ve Sa
nayi Odaları», «Ticaret Odaları, «Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Türkiye 
Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları (Birliği» Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve iBu Kanuna IBazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 2.5.1983 Tarih ve 63 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair, 28.12,1982 gün ve 2767 sayılı Yetki Kanununa ıdayanılarak Bakanlar 
Kurulunca düzenlenen 6.9.1983 tarih ve 82 sayılı Ka nun Hükmünde Kararname; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ve Türkiye Odalar Birliği Temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzun 4.10.1984 tarihinde yaptığı toplan
tıda incelenip görüşüldü, 

82 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname: 63 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2 Maddesinde de
ğişikliği öngördüğünden Komisyonumuz 63 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi incelemelerinde esas 
almış ve ilgili maddelere gelindiğinde her iki Kararname birlikte mütalaa edilmiştir. Kararnamelerin gerek
çeleri uygun görülerek 'maddelere geçilmiştir. Maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmış
tır. . . . 

I. — 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 4, 5, Ek Madde 5, Ek Madde 6 ve Ek Madde 7'de 
yer alan Ticaret Bakanlığı tabiri 14 Aralık 1983 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Ka
rarnameler ile gerçekleştirilen yeni düzenlemeye uygun olarak gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

II. — 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek Madde 5, 8 9 ve Geçici 1 inci "Maddelerinde Kanun 
Hükmünde Kararnameye yapılan atıf, kanuna atıf olarak düzeltilmiştir. 

III. — Komisyonumuzca, 4 üncü madde olarak 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilave edilen 
madde, 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesini yeniden düzenlemektedir. 33 
üncü maddenin 1 inci fıkrasında ticaret borsalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kurulacağı açıkça be
lirtilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, il borsalarının çalışma alanlarının borsanın 'teklifi, Birlik Yö
netim Kurulunun Kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tasdiki ile daraltılabileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu hükmün tatbikatta zaman zaman Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir karar mercii değilde sadece tasdik 
mercii olarak yorumlandığının görülmesi üzenine maddenin 1 ve 2 inci fıkraları arasında uyum sağlanacak 
gerekli açıklık getirilmiştir. 

IV. — 63. sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak değiştirilerek 
kabul editoiştlir. 

V. — 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak değişıtirilerek kabul 
edilmiştir. 

VI. — 63 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 6 inci maddesi 7 nci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kalbul edilmiştir. 

VII. — Komisyonumuzca 8 inci madde olarak 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilave edilen 
madde; 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesini değiştirmektedir. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunun daha verimli ve süratli hir .şekilde çalışmasını temin içlim; dele-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 
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ge adedi lOOO'den 800̂ e ve buna paralel olarak da her oda ve borsanın genel kurula göndereceği azamî delege 
sayısının I5\len 12'ye imdiriknesıi uygun görülmüştür. 

VIII, — Komisyonumuz 9 uncu madde olarak, 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilave edilen 
madde ile 5590 sayılı Kanuınun 2567 sayılı Kanunla değişik 66 ncı maddesini değiştirmektedir. Şöyleki, 
bugün yasal olarak oda ve borsaların yönetim kurulları, büyüklüklerine göre 5 ila 11 üyeden oluşmaktadır. 

Odalar ve borsaların üst teşekkülü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde, bünyesindeki odaların ve 
borsaların daha kapsamlı bir şekillide temslil edilebilmesini teminen Türkiye Odalar ve ©orsalar, Birliğinin 9 ki
şiden oluşan. İdare heyeti üye sayısının 15'e çıkarılması ve buna paralel olarak da Başkanvekillıiğinin ihtiyaç 
niispetinde tespitini ancak bunun hiçbir halde 3'den fazla olmamasını sağlayacak bir düzenleme öngörülmüştür. 

IX. — 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı Maddesinin (A/a) bendinin 9 uncu Fıkrası 
Komisyonumuzca 82 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 1 inci maddesindeki şekliyle aynen kabul 
edilmiştir. 

X — 63 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi. Komisyonumuzca 82 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin 2 nci maddesindeki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

XI — 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 8 iaci maddesi 11 inci madde, 9 uncu maddesi ise 12 nci 
madde olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. 

XII — 63 sayılı Kanun Hükmündeki' Kararnameye ilave edilen Geçici 3 ve Geçici 4 üncü maddelerle 5590 
sayılı Kanunun 64 ve 66 ncı maddelerdeki değişikliklerin uygulama zamanına açıklık getirilmektedir. 

Buna göre bu değişiklikler ilk delege seçimlerinde ve ilk birlik yönetim kurulu seçimlerinde uygulanacaktır. 
XIII — 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2, 6. ve Ek 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca ay

nen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Kâtip 
Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

Üye 
Turgut Yasar Gülez 

Bolu 

Üye 
İsmet Oktay 

Esfeişehir 

Üye 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 

Üye 
Faruk Dirik 

Nevşehir 

Başkanvekili 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 

Üye 
Kemal Îğrek 

Bursa 

Üye 
Mustafa Kemal Togay 

İsparta 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Nabi Poyraz 

Ordu 

Sözcü 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 

Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 

Üye 
Seyit Hüsamettin Konuksever 

Edirne 

Üye 
Mucip Ataklı 

istanbul 

Üye 
İsmet Turhangil 

Manisa 

Üye 
Cemal Özdemir 

Tokat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 63 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

8.3.1950 Tarihli ve 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odalan, «Ticaret Odalan», «Sanayi Odalan», «Deniz 
Ticaret Odalan», «Ticaret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalan ve Ticaret Borsaları 
Birliği» Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname 

5590 sayılı Kamunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler dklenmesi, 28.12.1982 
günlü ve 2767 sayılı Yetki Kanununa (dayanılarak Bakamlar Kurulunca 2.5.1983 .tarihinde kararlaştırıllrnışitır. 

MADDE .1. — 5590 sayılı Kanunun 1 inoi maddesi aşağıdaki işekilide değiştirlmiştir. 

Tarif 

«Madde 1. — Ticardt ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve ideniz ticaret odaları, üyelerinin 
müşterek ihtiyaçâaırını (karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin geneli menfaatlere uygun ola
rak gelişmesini sağlataak, mensuplarının birbirleriyle ve halik ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güvehi hâkim 
kılmak üzere meslek disiplinlini, ahlak ve ıtesanüldünü korumak ve 'bu Kanunda yazılı hizmetleri görmek ama
cıyla kurulan, k'amu Ikuramu niteliğimde tüzelkişiliğe salhip mesldk kuruluşlarıdır.» 

MADDE 2.'— 5590 tsfayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrasına aşağıdaki bendler ilave edilmiştir. 
«f) Deniz malzemesi, kumanyacılar ve sanayi malzemesi alım satımı yapan firmalar, bunfcer işiyle uğra

şan firmalar, 
g) ıMaırina ve liman işletime f tornaları, 
(h) BalıkçılıMa ilgili 'gemi işleten firmalar.» 

MADDE 3. — 5590 sayılı Kanunun 13 ündü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Organları seçme ve seçilme nitelikleri Ticaret Bakanlığınca hazırfanacalktüzüikite gösterilir.» 

MADDE 4. — 5590 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin son fıikrası aşağıdaki şekilde değişitirillmiştir. 
«IBorsaya 'dahil maddelerin alım-satımını yapan gerçek veya tüzelkişilerden hanigillerinin borsaya kayiitlaırı-

nm gerdkip, gerekmeyeceği, Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan olunur.» 

MADDE 5. — 5590 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde, değiştiritoıişitir. 
«Organları seçme ve seçilme nitelikleri Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak: tüzükte gösterilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 



SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

8.3.1950 Tarihli ve 5590 Saydı «Ticaret ve Sanayi Odalan», «Ticaret Odalan», «Sanayi Odaları», «Deniz 
Ticaret Odalan», «Ticaret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalan ve Ticaret Borsa-
lan Birliği» Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
2.5.1983 Tarih ve 63 Saydı Kanun Hükmünde Kararname İle bu Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair 6.9.1983 Tarih ve 82 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 

Dair Kanun Tasarın 

Tarif.* 

IMAİDDE 1, — $3 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 63 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 5590 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ıson fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmişıtir. 
«Organdan seçme ive seçilme nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte 'gösterilir.» 

MADDE 4. — 5590 Sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 33. •— Ticaret Borsaları, ticarî ihtiyaçların lüzumlu kıldığı verilerde Sanayi ve Ticaret (Bakanlığın

ca kurulur. 
(Borsaların çalışma alanları il veya ilçe sınırlarıdır. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Birliğin de görüşünü almak suretiyle il Parsalarının çalışma alanlarını daral

tabilir ve tekrar il sınırlarına kadar genişletebilir. 
Borsalar çalışma alanları içinde meclisleri kararı ile şubeler açabilir.» 

MADDE 5. — 5590 Sayılı Kanunun 37 nci maddesinin son fıkrası aşiağıdaki şekilde değiştirilmişıtir. 
«Borsaya dahi maddelerin alım -. satımım yapan gerçek veya tüzelkişilerden hangilerinin borsaya kayıt

larının gerekip, gerekmiyeceği Sanayi ve Ticaret Bakanlığında tespit ve ilan olunur.» 

MADDE 6. — 5590 'Sayılı IKanunun 39 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Organları seçme ve seçilme nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte gösterilir.» 
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(Hükün»ün Teklif Ett^i 63 Sayılı Kanun (Hükmünde (Kararname) 

MADDE 6. — 5590 sayılı Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişMmişt'ir. 

Kuruluş 

«Madde 61. — Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, odalar ve bor
salar arasındaki fcMe ve dayanışmayı «emin etmdk, mesleğin genel menıfaaıtlere uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, olda ve borsa. mensuplarının meslek! faaliyetlerini fcölaıyîaştırimak, 'bunların birbiıteriyle ve halk ille 
olan ilişkilerinde dürüsitlüğü ve güveni hâkim kılmak1 üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak ve 'bu Ka
nunda yazılı hizıme'tîleri görmek amacıyla kurulan kamu kurumu niteliğinde tüzelkişiliğe sahip bir meslelkî üst 
kuruluktur. 

Biriliğin merkezli Ankara'dır. 
Binliğin kısa adı «Türkiye Odalar ve ©orsalar BirliğPd'ir.» 

MADDE 7. — 5590 sayılı Kamına aşağıdaki dört Ek madldte eklenmdşlür. 

«EK MADDE 4. — odalar, borsalar ve ©Mik kuruluş amaçları dışında hiç bir faaliyet gösteremezler, 
kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine (getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamazlar, gösteri yürü
yüşü düzenleyemezler; siya&eltıle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, 
siyasî partilere mıaıddî yardım yapamazlar, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği (içtade bulunamazlar, miletvek'ili ve 
mahallî idareler seçimlerimde belli adayları destekleyemezler» 

«EK MADDE 5. — Bu Kanunun Ek 4 üncü maddesinde 'belirtilen yasaklamalara uymayan odalar, •borsa
lar ve Birliğin sorumlu organlarının görevine son vedlmesine ve yerlerine yenlerinin seçilmesine, Adalet Ba-
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 63 Sayriı Kanını Hükmüme Kararnaraenkı 6 aeı maddesi 7 aci madde oftaurak ıKomisyon-
numuzca aynen Ikabdl edilaniştir. 

(MAlDDE 8. — 5590 Sayılı Kanunun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 64. — iBMik (genel kurulu, odalar ve borsalar raecİMterifiia kendi üyetorr aj*aamdan 4 »ene .için 

seçecekleri delegelerden teşekkül eder. 
Geııeî ıKurul'da her oda ve borsa en az birer delege ile t a m a «dâir. Ayrsca odalar ve bomaiar bir önce

ki yıl gelirlerinin her bir milyon liralık kısmı için bir yarım milyon lirayı aşan küsuratı i ç» de bir delege 
seçerler. Seçilenlerin sayısı kadar da yedek delege eeçi lir. Ancak (hiçbir oda ve borsanın göndereceği delege 
adedi onikiyi geçemez. 

Bidik gendi kurul delege sayısının ençok sekizyiiz otaması «tastır. 
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, seçimlerden önce »ekiz yüz delege sayısını aşmayacak şekilde, delege seçimle

rine ait gelir kıstasını yeniden tespit ve Han eder. 
Delegelerin oda ve borsadan çıkmaları, çıkarılmaları, ölümleri, istifa veya mecîia «yetiklerinden ayrıl

maları hallerinde yerlerine yedek üyeler aldıkları oy sıra«ıoa ıgöre ^enel kurula katrlırlatr. 
Oda ve borsaların meclislerinin herhangi bir sebeple feshedildiği ve yeniden seçim yapıldığı takdirde Birlik 

delegeleri de yeniden seçilir. 
Delegelerin genel kurula iştirak masrafları,, kuruluşlarınca karşılanır. 
Genel Kurul, her sene Mayıs ayı içinde toplanır. 
Genel Kurul, kendi üyeleri arasından 4 sene için bir başkan ve iki başkan vekili seçer.» 

MADDE 9. — 5590 sayılı Kanunun 66 neı madde*- afağMtoki şekilde değietiritaHftir. 
«Madde 66. — Birlik Yönetim Kurulu, Genel Kumlun kemti üyeleri »rasıadan iki sene için seçeceği 15 

üyeden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 
Seçimlerde, ticaret ve sanayi odaları ite ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odadan ve ticaret bor

salarının temsili gözoriünde bulundurulur. 
Birlik yönetim kurulu kendi üyeleri arasından İki seme için fefr balkan Üe üçten fasla olmamak üzere ih

tiyaç duyduğu sayıda başkanvekili ve bir muhasip üye seçer. Bu secimde genci katip ey sahibi değildir. 

'Birlik yönetim kurulu en az üç ayda iki defa ve ihtiyaca göre her zaman başkanın veya yokluğunda baş-
karavekÜİnin çağrısı üzerine toplanır.» ' 

MADDE 10. - 5 5 9 0 sayılı Kanuna aşağıdaki dört Ek. madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 4. — 63 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin! Ek 4 üncü Maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. • ~ , 

«EK MADDE 5. — Bu Kanunun Ek 4 üncü maddesinde belirtilen yasaklamalara uymayan odalar, bor
salar ve Birliğin sorumlu organlarının görevine son veı'iimeeiûe ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Ba-

Türkiye Büyük Millet MeeHsi (S. Sayısı : 124) 



— 14 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği 63 Sayılı (Kanun Hükmünde Kararname) 

kanlığının; Ticaret Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca, bu kuruluşların 
bulundukları yer Gıımhuriydt Savcılığının açacağı dava üzerine, o yendeki yeltlkii Asliye Hukuk Mahkemesince 
karar verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların 'yerine, en geç b'ir ay içinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler, eskilerin sü
resini tamamlar. 

Mgil'i Bakanlığım, bu Kanun Hükmünde Kararname uyarımca adalar, borsalar ve Birliğin (karar ve işlem
leri hakkındaki tasarruflarıma Birliğin, odalar ve borsaların görevl'i organları tarafından uyulması zorunludur. 
Bakanlık tasarmfllarımı yasal bir medeto olmaksızın yerine getirmeyen ve eski kararda direnime niteliğinde yeni 
bir karar veren veya kamunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerime getiırmeyen Bdriik, 
oda ve 'borsalar organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerime som verilen organ üyelerinim kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu (organlarım yuka
rıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilimesime medem olan itasarmlfları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığımın, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, (toplumun huzuru
nun korunması ve Devletim Anayasa'da belirbMen temel mitdİderimi tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakı
mımdan, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mahallim en ibülyülk mülkiye amiri seçimle gelen organları ge
çici olarak görevden uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayamakları ile birlikte üç güm lifimde birime'i fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. (Mahkeme görevden uzaklaştırma kararımın yerinde olup ıdllmadığımı dosya üzerinde 'inceleye
rek bu konudaki kesim kararını en geç.on güm içimde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mah
kemece karar verilmesi halimde ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Görevlerime keşfim veya geçici olarak som verilen organların yerine yenileri seçilinceye kadar, bu organların 
görevleri Ticaret Bakanlığınca atanacak üç ilâ. beş kişilik bir kurulca yürütülür.» 

«EK MADDE 6. — Odalar, borsalar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organlarımın seçimleri, bu 
Kamunda yazılı esas ve usullere göre gizli oyla ve yargı gözetiminde yapılır, 

A) Oda ve Borsaların Organ Seçimleri : 
Oda ve borsa organlarınım seçimleri Ekim ayı başımda başlar, Kaisım ayı içimde biter. 
a) Gruplanldırma İşlemleri ve Meslek Komiteleri Seçimi : 
Meslek Komiteleri seçiminden en az 15 güm önce oda ve borsalarım yönetim kurulları, seçme ve seçilme 

hakkına haiz olanlarla, yalnız seçme hakkına haiz olanlarım meslek gruplarına göre listelerini hazırlayarak bir 
yazı ekimde üç nüsha olarak kuruluşum bulunduğu yerdeki ilçe seçim kurulu Başkanı olan hakime tevdi eder
ler. 

Bir yerde birden fazıla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde, görevl'i hâkim Yüksek Seçîm Kurulunca be-
lirlenlir. 

Hâkim, gerektiğimde ilgili kayıt ve 'belgeleri de getirtip listeleri seç'im sandık kurularına. lİncelettüriir ve 
varsa . noksanlarını tamamlattırdıktan sonra onaylar. Onaylanan listeler ve seçimim yapılacağı tarih ve yer 
ile diğer hususlar, oda veya borsanın girişindeki lan yerlerinde asılmak suretiyle üç tam iş günü ian ediüıiir. 
îlçe seçim kurulu Başkanınca gerekli görülen hususlar mahiallî gazetelerle veya radyo aracılığı ite ilgffltere du
yurulur. 

İlan süresi içinde oda veya borsa üyeleri tarafından Üstelere yapılacak (itirazlar, ilçe seçim kurulu baş
kam tarafından İncelenir ve em geç iki güm (içimde kestin olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listelerle seçime ilişkin diğer hususlar onaylanarak ilgili oda veya 'borsaya gönderi
dir., • . 

Hâkim, listeleri incelemek ve seçimleri yapmak, üzere kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler ara
sından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seç'im sandık kurulur atar ve aynı şekilde üç yedek üyeyi d* be
lirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunum öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oylarım tas
nifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 
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• (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

kanlığının; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca, bu ku
ruluşların bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine, o yerdeki yetkili Asliye Hukuk 
Mahkemesince karar verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine, en geç 'bir ay içinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler, eskilerin 
süresini tamamlar. . 

ilgili Bakanlığın, bu Kanun uyarınca odalar, borsalar Ve Birliğin karar ve işlemleri hakkındaki tasarruf
larına Birliğin, odalar ve 'borsaların görevli organları 'tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarrufla
rını yasal bir neden olmaksızın yerine getirmeyen ve eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya 
kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik, oda ve 'borsalar or
ganları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yu
karıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzu
runun korunması ve Devletin Anayaısa'da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi ba
kımından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mahallin en "büyük mülkiye amiri seçimle gelen organları 
geçici olarak görevden uzaklaştırabiTir. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde 'birinci fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek 
bu konudaki kesin karaı>nı en geç on gün içirtde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahke
mece karar verilmesi halinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Görevlerine kesin veya geçidi olarak son verilen organların yerine yenileri seçilinceye kadar, bu organla
rın görevleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca atanacak üç ilâ beş kişilik bir kurulca yürütülür.» 

«EK MADDE 6. — Odalar, borsalar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organlarının seçimleri, bu 
Kanunda yazılı esas ve usullere göre gizli oyla ve yargı gözetimı'in'de yapılır : 

A) Oda ve Borsaların Organ Seçimleri : 
Oda ve borsa organlarının seçimleri Ekim ayı başında başlar, Kasım ayı içinde biter. 

a) Gruplan'dırma istemleri ve Meslek Komiteleri Seçimi : 
Meslek Komiteleri seçiminden en az 15 gün önce oda ve borsaların yönetim kurulları, seçme ve seçilme 

hakkına haiz olanlarla, yalnız seçme hakkına haiz olanların meslek gruplarına göre listelerini hazırlayarak bir 
yazı «ikinde üç nüsha olarak kuruluşun bulunduğu yerdeki ilçe seçim kurulu Başkanı olan hâkime tevdi eder
ler. 

Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde, görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca be
lirlenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip listeleri seçim sandık kurullarına incelettirir ve varsa 
noksanlarım tamamlattırdıktan sonra onaylar. Onaylanan listeler ve seçimin yapılacağı tarih ve yer ile diğer 
hususlar, oda veya borsanın girişindeki ilan' yerlerinde asılmak suretiyle üç tam iş günü ilan edilir. Üçe seçim 
kurulu Başkanınca gerekli, görülen hususlar mahallî gazetelerle veya radyo aracılığı ile ilgililere duyurulur. 

ilan süresi içinde oda veya borsa üyeleri tarafından listelere yapılacak itirazlar, ilçe seçim kurulu başkanı 
tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. 

' Bu suretle kesinleşen listelerle seçime ilişkin diğer hususlar onaylanarak ilgili oda veya borsaya gönderilir. 
Hâkim, listeleri incelemek ve seçimleri yapmak üzere kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasın

dan bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim" sandık kurulu atar ve aynı şekilde üç yedek üyeyi de belirler. 
seçim sandıklarının mahal ve adedini belirler. Seçim üye başkanlık öder. 
ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitin esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğüceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 
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İlçe seçim kurulu balkanı, oda ve 'borsanın üye ve ımeslek grubu sayısına göre seçim sandık kurulu üle se
çim sandıklarının mahal ve adedini belirler. Seçimlerde kullanılacak: araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan 
sağlanır. 

Oy verme işlemi saat 8 den 17 ye kadar gizli oy açıik tasnif esaslarına göre yapılır. Seçim süresi sona er
diği haljde sandık başında oylarını vermelk üzere bekleyen üyeler de oylarını kullanırlar. Ostedie adı yazılı 
olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin tenliğinin oda veya borsa veya resmî kuruluşça verilen bel
ge l e ispat edilmesinden ve listedeki (isminin 'karşısında'ki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Tüzelkişi te 
msikiisi gerçek (kişilerin seçim tarihinden en geç 'bir ay önce düzenlenmiş temsil belgelerini oy kullanma sırasın
da ibraz etmeleri gerekir. Oylar, üzerinde İlçe seçim 'kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında seçim 
sandık kurulu başkanı, tarafından her meslek. grubu için ayrı ayrı verilecek (kâğıtlara yazılmak suretiyle kul
lanılır. Bunların dışındaki kâğitlara yazılan oylar geçersiz sayılır. 

Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutanalfclann birer örneği seçimi yerinde asılmak sur eltiyle geçici seçim sonuçları, iki 
tam iş günü ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belge fer, tutanağın 'bir örneği 'ile birlikte üç ay siüreylte sak
lanmak üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, gö
revli hakim tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve İtirazların karara bağ
lanmasından hemen sonra haklim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili oda veya bor
sa ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Ticaret Bakanlığına bildirir. 

Hakim herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde -bir usulsüzlük 
veya 'kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki 
aydan fazla ollmamak üzere seçimlin yenileneceği günü tespit ederek iigli oda veya borsa ile Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğine ve Ticaret Bakanlığına bildirir. 

Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diiğer hüküm
lere uygun olarak yürütülür. 

Seçimleriin tamamının iptali hainde, seçimler yenileninceye kadar geçen sürede oda ve borsanın meclis 
ve yönetim kurulu görevini yapmak üzere Ticaret Bakanlığında üç ila beş kişilik bir kurul atanır. 

ilçe seçim kurulu 'başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında. Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücretlerle diğer seçim 
'giderleri, oda ve borsal'aıroa karşılanır. 

Seçiımler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı işlen
miş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla haklimin ve seçim sandık kurulunun 
aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre ve kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. 

Yeni kurulacak oda ve borsalarda meslek gruplarına ait listeler gruplandırtma yönetmeliklerinde gösteril
diği şekilde ve mahallin en büyük mülkiye amiri veya onun görevlendireceği yetkili memur tarafından seçi
lecek 5-10 üyeden oluşacak bir gruplandırma kurulunca yapılarak, listeler meslek komitesi seçimleri için gö
revli hakime verilir. 

b) Oda ve Borsaların Meclis Seçimleri : 
Meslek komiteleri, seçimlerin kesinleşmesini takip öden en geç beş 'gün içinde toplanarak gizli oyla, oda 

veya borsa meclisleri için asil ve yedek üyeleri seçer. Seçimler bu maddenin (a) 'bendindeki usul1 ve esaslara 
göre seçim sandık kurulu tarafından yürütülür ve seçim tutanakları ilçe seçim kurulu Başkanına tevdi edilir. 

c) Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu ve Birlik Delegesi Seçimleri : 
Meclis, seçimlerin kesinleşmesini takip eden en geç yedi gün içinde toplanarak gizli oyla, yönetim kurulu 

»ile Birlik Genel kurul delegelerinin asıl ve yedeklerini seçer. Seçimler bu maddenin (a) bendindeki usul ve 
esaslara göre seçim sandık kurulu tarafından yürütülür ve seçim tutanakları ilçe seçim kurulu Başkanına tevdi 
edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 
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İlçe seçim kurulu başkanı, oda ve borsanın üye ve meslek grubu sayısına göre seçim sandıl? kurulu ile 
seçim sandıklarının mahal ve adedini belirler. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulun
dan sağlanır. 

«Oy verme işlemi saat 9*dan 17'ye kadar gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Seçim süresi sona 
erdiği ıhal'de sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen üyeler de oylarını kullanırlar. Listede adı yazılı 
olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya borsa veya resmî kuruluşça verilen belge 
iîe ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Tüzelkişi tem
silcisi gerçek kişilerin seçim tarihinden en çok bir ay önce düzenlenmiş temsil belgelerini oy kullanma sı
rasında ibraz etmeleri gerekir. Oylar, her türlü şekilde düzenlenen oy pusulalarının üzerinde ilçe seçim kuru
lu mübürii bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı 
ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır. 'Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir.» 

Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri ta
rafından imzalanır. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları, iki tam 
iş günü ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklan
mak üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, görevli 
hâkim tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve 'itirazların karara bağlan
masından hemen sonra hâkim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili oda veya borsa ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirir. 

Hâkim herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ve
ya kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki 
aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği günü tespit ederek ilgili oda veya borsa ile Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği'ne ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirin 

Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere 
uygun olarak yürütülür. 

Seçimlerin tamamının iptali halinde, seçimler yenileninceye kadar geçen sürede oda ve borsanın meclis 
ve yönetim kurulu görevini yapmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca üç ilâ beş kişilik bir kurul atanır. 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücretler diğer seçim 
giderleri, oda bbrsalarca karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı işlen
miş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve seçim sandık kurulunun 
aldığı tedbirlJefe uymayanlara, eylemin ağırlığına göre ve kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. 

Yeni kurulacak oda ve borsalarda meslek guruplarına ait listeler guruplandırma yönetmeliklerinde göste
rildiği şekilde ve mahallin en büyük mülkiye amiri veya onun görevlendireceği yetkili memur tarafından se
çilecek 5 - 10 üyeden oluşacak bir guruplandırma kurulunca yapılarak, listeler meslek komitesi seçimleri için 
görevli hâkime verilir. 

b) Oda ve Borsaların Meclis Seçimleri : 
Meslek komiteleri, seçimlerin kesinleşmesini takip eden en geç beş gün içinde toplanarak gizli oyla, oda 

veya borsa meclisleri için asil ve yedek üyeleri seçer. Seçimler bu maddenin (a) bendindeki usul ve esaslara 
göre seçim sandık kurulu tarafından yürütülür ve seçim tutanakları ilçe seçim kurulu Başkanına tevdi edilir. 

c) Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu ve Birlik Delegesi Seçimleri : 
Meclis, seçimlerin kesinleşmesini takip eden en geç yedi gün içinde toplanarak gizli oyla, yönetim kurulu 

ile Birlik Genel Kurul delegelerinin asıl ve yedeklerini seçer. Seçimler bu maddenin (a) bendindeki usul ve 
esaslara göre seçim sandık kurulu tarafından yürütülür ve seçim tutanakları ilçe seçim kurulu Başkanına 
tevdi edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 124) 
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Bu tutanakların hakimce onaylanmış birer nüshası -Türküye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Ticaret Bakan
lığına gönderilir. 

B) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönettim Kurulu Seçimi : 
ilçe seçim kurulu Başkanınca onaylanan listelerde yazılı delegelerden oluşan Birlik genel kurulu, iki yıl

da 'bir ve Mayıs ayında toplanarak gizli oyla, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerimi seçer. 
Seçim, bu maddemin (a) bendindeki usul ve esaslara göre Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından 

Kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler arasından bir başkan ile dfört üyeden oluşturulan bir seçim 
sandık kurulunca yürütülür. 

Seçim sandık kurulu için aynı şekilMe 'beş yedek üye de belirlenir. 
Seçüm sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula yaşlı üye başkanlık eder. 
Seçiim tutanakları Merkez ilçe Seçim Kurulu Başkanınca onaylanır ve bir nüshası Ticaret Bakanlığına 

gönderilir. 
ilçe seçim kurulu başkanı ile seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine ödenecek ücretler ve seçim gider

leri, Türkiye Odalar ve Borsalar ©iriliği 'bütçelinden karşılanır. 
Odalar, Borsalar, Türkiye Odalar ve IBorsaîar Blrî'ği Organlarının seçimlerinde siyası partiler, sendikalar 

ve sendika üsft kuruluşları aday gösteremezler ve belirli adayların leyfo ve aleyhlerinde faaliyette bulunamaz
lar ve propaganda yapamazlar.» 

«EK MADDE 7. — Odaları, borsaları veya Birliği temsil etmek üzere uluslararası fuar, toplantı, konfe
rans ve kongrelere katılmak, /Birliğin teklifi üzerine Ti caret Bakanlığının iznine tabudur.» 

Geçici maddeler 

«GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin yayımı.tarihinde mevcut tüzük ve yönet
meliklerin bu Kararnameye aykırı olmayan hülküımlerin'in, yeni tüzük ve yöndfcmelik yapılıncaya kadar uygu-
'iamımasına devam olunur.» 

«GEÇİCİ MADDE 2. — Odalar, borsalar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 31 Efciım 1983 tarihine 
kadar, görev sürelerlirKin dolup dolmadığına bakılmaksı zın, organ seçimlerini yeniden yaparlar. 

Bu şekilde yapılan seçimler, oda ve borsa organları için 1983 yılı Ekim, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir
liği yönettim kurulu için ise 1984 yılı Mayıs ayında ya pıtmış gibi kabul olunur.» 

Bu madde uyarınca yapılacak seçimlerin milletvekili seçimi dönemine rastlaması halinde, 26.4.1961 tarilh 
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, kongre ve toplantılara 
ilişkin yasaklayıcı hükümleri uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 
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Bu tutanakların hâkimce onaylanmış birer nüshası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına gönderilir. 

B) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Seçimi: 
İlçe seçim kurulu Başkanınca onaylanan listelerde yazdı delegelerden oluşan Birlik genel kurulu, iki yılda 

bir ve mayıs ayında toplanarak gizli oyla, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçer. 
Sdçim, bu maddenin (a) bendindeki usul ve esaslara göre Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından 

Kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler arasından bir başkan ile dört üyeden oluşturulan bir seçim 
sandık kurulunca yürütülür. 

Seçim sandık kurulu için aynı şekilde beş yedek üye de belirlenir. 
Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula yaşlı üye başkanlık eder. 
Seçim tutanakları Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanınca onaylanır ve bir nüshası Sanayi ve Ticaret Ba

kanlığına gönderilir. 
İlçe Seçim Kurulu Başkam ile seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine ödenecek ücretler ve seçim gider

leri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bütçesinden karşılanır. 
Odalar, Borsalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organlarının seçimlerinde siyasî partiler, sendikalar 

ve sendika üst kuruluşları aday gösteremezler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamaz
lar ve propaganda yapamazlar.» \. 

«EK MADDE 7. — Odaları, Borsaları veya Birliği temsü etmek üzere uluslararası fuar, toplantı, konfe
rans ve kongrelere katılmak, Birliğin teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.» 

Geçici maddeler . 

«GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna ay* 
kın olmayan hükümlerinin, yeni tüzük ve yönetmelik yapılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur.» 

«GEÇİCİ MADDE 2. — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksı
zın odalar ve borsalann organları ile Birlik Delegelerinin seçimleri, 1 Aralık 1983 tarihinden sonra başlamak 
üzere 1984 yıü Nisan ayı sonuna kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organ seçimi ise 1984 yılı Mayıs 
ayı içinde yapılarak tamamlanır. 

Birinci fıkraya göre yapılan seçimler, oda ve borsa organları için 1983 yılı Kasım ayında yapılmış sayıla
rak kanunî süreleri buna göre hesaplanır.» 

«GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunla değiştirilen 64 üncü madde hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesini müteakip yapılacak ilk delege seçimlerinde uygulanır.» 

«GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunla değiştirilen 66 ncı madde hükümleri, biı Kanunun yürürlüğe gir
mesini müteakip yapılacak ilk Birlik Yönetim Kurulu seçimlerinde uygulanır,» 

Türkiye Büyük Millet MecİMİ (S. Sayısı : 124) 
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MADDEt 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

2.5.198$ 

B. Ulusu 
Başbakan 

M. Özgüneş 
Devlet Bakanı 

Z. Baykara 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

Prof. Dr. M. N. Özdas 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. İ. Öztrak 
Devlet Bakanı 

S. R. Pasin 
Devlet Bakanı 

R. Bayazıt 
Adalet Bakanı 

/. Türkmen 
Dışişleri Bakanı 

Ü. H. Bayülken 
Millî Savunma Bakanı 

A. B. Kafaoğhi 
Mailiye Bakanı 

S. Çeiiner 
İçişleri Bakanı 

H. Sağlam 
Millî Eğitim Bakanı 

Dr. T. Önalp 
Bayındırlık Bakanı 

K. Cantürk 
Ticaret Bakanı 

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

Prof. Dr. A. Bozer 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Prof. Dr. T Esener 
Çalışma Bakanı 

/. Evliyaoğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Prof. Dr. M. Aysan 
Ulaştırma Bakanı 

M. Turgut 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Prof. Dr.) A. Samsunlu 
îmar ve I&kân Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Tarım ve Orman Bakanı 

F. tikel 
Enerji ve Tabi Kay. Bakanı 

M. R. Güney 
Köy İşleri ve Koop. Bakanı 

V. Özgül 
Gençlik ve Spor Bakanı 

5. Side 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 
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(Sanayii ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 





Dönem : 17 Toplantı yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 122 

19 Mayıs Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979,1980, 1981 ve 
1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/413, 
3/183; İ/462, 3/184, 1/414, 3/424; 1/415, 3/425; 1/416, 3/426; 

1/417, 3/427: 1/418, 3/185) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 26i . 2 -s 1919 
Sayı : 101-396103008 

MEUET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA ~ 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 16.2.1979 
tarihinde kararlaştırılan «19 Mayıs Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi 
ile bağlı cetveller İlişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent EceVit 

Başbakan 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

1976 BÜTÇE YILI KEStNHESAB KANUN GEREKÇESİ 
Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1976 bütçe yılı 19 

Mayıs Üniversitesi Kedinhesap Kanunu Tasarısı Anayasa ve Mufaasebe-i Umumiye kanunları ile beli edilen ^ 
süreden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

I. — ÖDENEK' DURUMU : 
1976 yılı bütçesi ile bütçe yüüi başında (A) işaretli cetvelde toplam olarak (47 954 700,—) liralık ödenek 

verilmiştir. Bu tutardan 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununda öngörülen % 2 kesintiler tutarı (959 094,—) lira dü
şülmüş, Bütçe Kanununun çeşitli maddeleriyle Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılan (33 922 535,—) liranın ek
lenmesi; ile yılın genel ödenek toplamı (80 918 141,—) liraya yükselmiştir. 

II. — GİDER DURUMU : 
1976 malî yılı içindb (Mahsup devresi de dahil) yılın genel haırcamaısiı (79 054 393,—) liraya yükselmiştir. 

III. — YOKEDİLEGEK ÖDENEK : 
1976 yılı ödenek toplamı (80 918 141,—) lirayı bulmuştur. Bu miktardan güder kaydedilen (79 054 393,—) 

Diramn düşülmesi suretiyle (1 863 748,—) liralık ödenek yokedimiştirî 

IV. — GELİR DURUMU : 
1976 yılı bütçesi (B) işareti cetvelinde yazılı olduğu gibi (12 000,—) lirası normal kaynaklardan 

(81 865 235,—) lirası da özel kaynaklardan olmak üzere (81 877 235,—) fliıralljk gelin tahmini yapılmıştır. Bu 
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tahmine karşılık, normal kaynaklardan (3,—) lira özel kaynaklardan da (59 080 481,—) lira tahsil edilerek yı
lın taıhısiiler toplamı (59 080 484,—) liradır. Talhmine göre gerçekleşme normali gelirde \% 00,25, özel gelirlerde 
% 72,16'dır. 

V. — GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMASI : 
(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1976 malî yılı genel tahsilleri toplamı (59 0$0 484,—) liradır. 

(A) cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamında (79 054 393,—) liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (19 973 909,—) liralık açık 

Üniversite imkânlarıyla karşianmıştır. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1976 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

T.C. 
Sayıştay 21 Mayıs 1982 

Sayı : 45376/2147 

.Danışma Meclisi Başkanlığına 

19 Mayıs Üniversiteslinin 1976 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
H. Cahit Eren 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. .1.4.1975 gün ve 1873 sayılı Yasayla kurulan ve 1976 yılında katma bütçe haline getirilen 19 Mayıs 
Üniversitesinlin, Anayasa ve Muhasebe! Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gönde
rilen 1976 bütçe yılı kesinhesabı, Saıyıştayca incelenip yargılanmış olan sayman hesabıyla karştlaşitırılmıştır. 

2. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü*maddesi hükmüne aykırı olarak, kesinhesabın düzenlendiği tari
he kadar kesinleşmiş ilama dayak bir borç bulunmadığı gerekçesiyle, Sayıştay ilamlarının infaz dereceslini gös
terir cetvelin kesinhesaba bağlanmadığı anlaşılmıştır. 

Kesinleşmiş ilama dayalı bir borç bulunmaması, söz konusu cetvelin kesinhesaba bağlanmasına gerekçe teşkil 
edemeyeceğinden, anılan cetvelin kesinhesaba bağlanarak ilama bağlı bir toorç bulunmadığının bu cetvel üzerin
de açıklanması gerekirdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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3. Yukarıdaki maddede ve bağlı cetvelerde yazılı açıklama göz önünde bulundurulmak suretiyle kesin-
hesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 18.1.1982 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 

7. Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2. Daire Başkanı 
Halil Kırcalı 

Üye 
Muzaffer Gürcan 

(izinli) 

Üye 
Sena Aral 

Üye 
Behiç Erdem 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Müfid Yeşildere 

(İmzada bulunamadı.) 

üye 
Sabahattin Behlikol 

Üye 
Ertan Dalgıç 

3. Daire Başkanı 
Osman Cebi 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

6. Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

Üye 
İlham Gövsa 

Üye 
Necmettin Narlıoğlu 

(İzinli) 

üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

(Görevli) 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

• ^ • • 

Üye 
özcan Saygun 

Savcı Vekili 
Hikmet Erdoğdu 

4. Daire Başkanı 
Servet Koksal 

5. Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1, Daire Başkanı 
Semlha Denizdöven 

(Hasta) 

Üye 
M. Hulusi Koç 

Üye 
M> Kemal Ersun 

Üye 
Yasar Aydın 

Üye 
Sezai Ekinci 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

üye 
M. Halit öztunâlı 

Üye 
Tülay Demirkan 

ı - • • •"• • . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 8.3.1984 
Baftarütğı 

Sayı : K;K,!T.D. 18/101-1688/01645 

TÜRKflÎYE BfÜTOK MÎLLET MECLÎSll (BAŞKANLIĞINA 

Maliye ye Gümrük Bakaıüığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.2.1984 tarihin
de kararlaştırılan «19 Mayıs Üniversitesi 1977 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri 
ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Btoşbakan 

' ONİDOKUZ M(AW ÜNltVERİStfrElSÎ 1977 BÜTÇE 'YILI KESÎNMESAP KANUN_ GEREKÇESİ 

Ondokuz lMayw Üniversitesi 1977 Bütçe Yû\ kesinhesap yasa tasarısı, Muhafcebe-i Umumiye Kanununun 
101, 104 ve HİS inci maddelerine göre hazırlanmıştır 

1. — ÖDENEK DURUMU : 
1977 yılı bütçesi le bütçe yılı başında (A) işaretli cetvelde tbplıam olarak (86.ii28.000) liralık ödenek ve

rilmiştir. iBu 'tuliardan 2067 sayılı 1977 yılı Bütçe Kanununun 1 inci maddesine göre toplam % 6 kesintiler 
tutarı {5.167.680) Una düşülmüş, Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 inci maddesiyle ($10.000) lira, (Bütçe 
Kanununun cesitii maddeleriyle Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılan'(1.717.300) lira ile toplam (1.927.300) 
liralık ödeneğin eklenmesi ile yılın genel ödenek toplamı (82.887.620) liraya yükseltilmiştir. 

>2. — GJDER OURÖMU >: 
1977 Malî yıllı içinde yılın genel harcaması (71Jl'82.489) liradır. 
3. — TOK EDttLECEK ÖDENEK i 
1977 yılı ödenene toplamı '(8J2.887.620) lirayı bulmuştur. 'Bu miktardan gider kaydedilen 1(71.182.489) liranın 

düşülmesi suretiyle $1.705.1311) liralık ödenek yok edilmiştir. 
4. — GELİR ©UROMU : 
1977 yılı biütçesi 0) işaretli cetvelde yazılı olduğu gibi (61.000) lirası normal kaynaklaman (186.067.000) 

lirasıda özel kaynaklardan olmak üzere (86.128.000) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Yıi içindeki değişiklikle 
ve 1976 yılından devreden nafcMe gelir (88.055.300) lirayı bulmuştur 'Ancak 1(24.052.) lira normal kaynak
lardan, (92:884.635) lira özel kaynaklardan olmak üzere toplam 1(92.908.687) lira tahsil edilmiştir. Tahmine 
olan gerçekleşme normal gelirde % 40,8 özel gelirlerde % 108,61 liradır. 

5. — GELİR VE GİDER KlAiRŞHJA^RMASI : 
(B) cetvelinde gösterildiği üiasre 1977 ftİşlî yılı genel gelir tahsilleri toplamı (92.908.687) liradır. 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı (7)1.182.489) liradır.. 
Bu esaslar İçerisinde hazırlanan 1977 malî yılı kesinhesap yasası ilişikte sunulmuştur. 

T.C. 
Saytstay 

Sayı : 45053/2099 19.5.1982 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
19 Mayıs Üniversitesinin 1977 bütçe yılı rkesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunul

duğunu saygılarımla arz ederim. 
{Sayıştay Başkanı 
H. Cahit Eren 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 

http://86.ii28.000
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GENEL UYGUİNÎJUK IBHJDWMt 

1. Anayasa ve ıMuhasebei Umuntiye (Kanunu hükümleri uyarınca bjr nüshası Sayıştay* gönderilmiş bu
lunan 19 (Mayıs Üniversitesi 1977 bütçe yıh kesinlhesabı, Sayıştayca incelenip yarg%nmı§ olan sayman hesa
bıyla karşılaştırıilmıştır. 

2. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak, kesinhesaıbm düzenlendiği 
tarihe kadar kesinleşmiş iılama dayalı bir borç bulunmadığı g^rekçesiyie, Sayıştay ilamlarının infaz derecesini 
gösterir cetveiin kesinhesaba ba&anrna4ı& stülaşrimıştu-. 

Kesinie^niş ilama dayalı bir borç bulunmaması, söz konusu evvelin ketin Ivr^ba ba#aömamasıxıa. geçekçe 
teşkil edemeyeceğinden, anılan cetvelin kesinhesaba bağlanarak ilama bağlı bir borç bulunmadığının bu cet
vel üzerinde açıklanması gerekirdi. 

3. Yukarıdaki maddede yazılı açıklama igozönünde bulundurulmak suretiyle kesinhesapta gösterilen ra-
kamiarm'kabullünün uygun olacağı arz olunur. 18.'1.1982 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 

7. Daire iBaşkanı 
Mesu$ Tozan 

2. Daire Başkanı 
HM Kırcalı 

üy« 
Muzaffer Gürcan 

İzinli 

Üye: 
Sena Aral 

Üy* 
Behiç Erdem 

üy* 
A* İlhan Oğuz 

ü y 
Fikri Çözgener 

. üy« 
Doğan Ulusoy 

Üye; 
Müfid Yeşildere 

İmzada bulunamadı 

Üy« 
Sabahattin Benlikol 

3. Daire (Başkanı 
Osman Cebi 

18. Daire 'Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

6. Daire Başkanı 
A4 Mithat Teslereci 

Üy* 
İlham GÖvsa 

Üya 
Necmettin Narlıoğlu 

hm 
Üye 

Fikt*i Uludamar 

Üye 
Mehmet IKâmffloğîu 

Görevli 

Üy* 
Oktay Gökfaniz 

Ü y * '•'"•' 

İlhan Gener 

Üyei 
Osman Büyükytlmaz 

Üye 
Özcan Soygun 

Üye Savcı vekili 
Ertan Dalgıç Hikmet Erdvğdu 

4. Daka Ba*kanı 
Servet Koksal 

5. Dadr* Başkanı 
Ferda ¥mgaç 

1. Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven 

Hasta 

M. Hulusi Koç 

Üya 
M. Kemal Ersun 

üy* 
Yasar Aydm 

Üya: 
Sezai Ekinci 

Üye 

Üy* 
Mehmei Olgun 

Üya 
M. HaUt öpunalı 

Üy* 
rwte>! Demirkan 

ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 



T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 5.5.1982 
Başkanlığı 

Sayı : 18/101-1209/03728. 

• • DANIŞLA MECL'M IBAŞKANLIÖIMA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.4.1982 tarihinde kararlaş

tırılan «Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1978 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend Ulusu 
Başbakan 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1978 BÜTÇE YILI KESIİNHEM» YASA GEREKÇESit 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1978 (Bütçe Yılı (Kesinhesap Yasa Tasarısı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 

101,104,118 maddelerine göre hazırlanmıştır. 
1. — ÖDENEK DURUMU : 
1978 Malî Yılı Bütçesi ile bütçe yılı Ibaşında (A) işareüld cetvelde toplam olarak 1(241.754.000) liralık ödenek 

verilmiştir. ıBu 'tutardan 2143 sayılı 1978 yılı bütçe yasasının 1 inci maddesine ıgöre % 5 kesintiler tutarı 
(12.087.700) lira düşülmüş, (229.666300) liralık ödenek kalmıştır. iBütçe Yasasının çeşitli maddeleriyle Maliye 
Bakanlığı Bütçesinden aktarılarak (39.413.900) lira ödeneğin eklenmesiyle yılın genel ödenek toplamı 
(269.080.200) liraya yükselmiştir. • -, . . 

2. — GÜDER. "DURUMıU : , 
1978 Malî Yılı içinde yılın genel harcaması (248.790.644) liradır., t 

3. — YOK EDİLECEK ÖDENEK : 
1978 Malî Yılı genel ödenek toplamı (269.080.200) lirayı bulmuştur. Bu miktardan (gider kaydedilen 

(248.790J644) liranın düşülmesi suretiyle 1(20.289.556).liralik ödenek yok edilmiştk 
4. — GELİR DURUMU : 
1978 Malî Yıllı Bütiçesi ile <İB) işaretli oeltvelde yazılı olduğu 1(2.000) İkası vergi gelirleri, (78.000) lirası 

vergi dışı gelirleri olmak üzere, (180.000) liraisı normal kaynaklardan, (241.674.000) lirası da özel kaynaklardan 
sağlanacak (241.754.000) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Yıl içindeki değişiklik ve 1977 yılından devreden 
nafcitle gelir (280J167.900) lirayı bulmuştur. Ancak; (135.037.) lira normal kaynaklardan (209.922.486) lira 
özel kaynaklardan olmak üzere toplam (210:057.523) lira tahsil edilmiştir. Tahmine göre gerçekleşme normal 
gelirlerde % I168.8O, özel gelirlerde % 86.86 liradır. 

5. - r GELİR VE GÜDER KARŞILAŞTIRMASI : 
\ ı(B) Cetvelinde gösterildiği üzere 1978 Malî Yılı genel tahsilleri toplamı (210.057.52i3) akadır. 

(A) Cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı '(248.790.644) liradır, 
Bu esaslar çefçevesinde hazırlanan 19178- Malî. Yılı Kesinhesap Yasası ilişikte sunulmuştur.- , 

• : - T. a •".'" ' • ' 
• • 

Sayıştay Baısanhğı 18.5.1984 
Sayı; 117241/1968 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
19 Mayıs Üniversitesinin 1978 büJüçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin I^ik olarak su

nulduğunu saygılarımla arz ederim. 
Sayıştay Başkanı 
H. Cahit Eren 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 

http://210.057.52i3
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GENEL UYGUNLUK (BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bfo nüshası Sayıştaya gönderilen 19 
Mayıs Üniversitesinin 19.78 bütçe yılı kesinhesabı, Sayıştayoa incelenip yangılanmış olan sayman hesabı ile 
karşılaştırılmıştır. 

% Kesinhesalbın düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş Mama dayalı ıborç bulunmadığı gerekçesiyle, 8312 
sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak Sayıştay lamlarının infaz derecesini 
gösterir cetvelin kesinhesaba bağlanmadığt anlaşılmıştır, 

Kesinleşen ilama dayalı bir borç bulunmaması, sözkonusu cetvelin kesinhesalba bağlanmamasına gerekçe 
teşkil edemeyeceğinden, anılan cetvelin kesinhesaba bağlanarak, ilâma dayalı bir borç bulunmadığının bu 
cetvel üzerinde açıklanması gerekmektedir. 

S* Yukarıda yazılı açıklamanın 'göz önünde (bulun durulması suretiyle kesinhesapta (gösterilen rakamların 
kabulünün uygun olacağı arz olunur. 30.4jl 9814i 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 

8 inci Daire (Başkanı 
Muzaffer, Şakarçan 

6 ncı Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

4 üncü. Daire Başkanı 
Servet Koksal 

5 inci Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1 inci Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven 

7 ncı Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2 nci Daire Başkanı 
Halil Kırcalı 

3 üncü Daire Başkanı 
M. Kental Ersun 

Üy* 
Sena Aral 

Yaşar Aydın 
Bulunamadı 

Üye 
Sezai Ekinci 
Bulunamadı 

Üye 
Oktay Aslan 

.Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
özcan Soygun 

Üye-
Turhan (Kartal 

Bulunamadı 

üy<t 
Behiç Erdem 

KJy$ 

A. İlhan Oğuz 

Üye 

Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükytlmaz 

Üye .'-
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye ^ Üye 
Hayri Kaya Urgan Osman Zeki Tansı 

Üye. 
S. İzMi 

Yaşar Özbek 

'Üye 
Ömer Faruk Çulhacı 

Üye Savcı Vekili 
Mehmet Aydoğdu Hikmet Erdoğdu 

Ûytı 
Fikret Uludamar 

Mehmet Kâmloğlu 
" izinli 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

S. İzinli 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit Öztunah 

Üye 
Ertan Dalgıç 

•Üye • -
Emin Utas 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 19,8.1982 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1282/05388 

OANIŞMA/MECUÜStt (BİA'$KİAiNLIĞINlA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.8.1982 tarihinde kararlaştı

rılan «19 Mayıs Üniversitesinin 1979 Malî Yıh Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend Ulusu 
Başbakan 

ONDOKUZ MAYIS 0NİVERS!İTES!t 1979 BÜTÇE YILI KESİNHESAP YASA GEREKÇESİ 
öndokuz Mayıs ÜnıVersitesi 1979 /Bütçe Yılı Kesinhesap Yasa tasarısı Genel Muhasebe Yasasının il01, 

104, 1(18 inci maddelerine göre hazırlanmıştır. 
•1 .— 'ÖDENEK DURUMU: 
1979 yılı Bütçesi ile hütçe yılı başında (A) işaretli cetvelde 'tbplam olarak (33:6.877.000) İkaJlık ödenek ve 

rilmişttir. Bu tutardan 22İ15 İSayılı 1979 yılı bütçe yasasının 1 inci maddesine 'göre % 5 kesintiler tutarı 
(4.768.850) lira düşülmüş, 1(332.108.150) liralık ödenek kalmıştır. ıBütçe Yasasının çeşitli maddeleriyle 
(57.724.434) lira, M,. U. K. 48 inci maddesiyle (65.539) lira ve 3010 sayilı Kanunla 1(3.565.927) liralık ödeneğin 
eklenmesiyle yılın genel 'ödenek toplamı (393.464.050) yükselmiştir. 

2. — GİDER DURUMU : 
1979 malî yıJı içinlde yıllın genel harcaması (374.241.259) liradır. 
3. — YOK EOtLECElK ÖDENEK : 
1979 Malî Yılı genel ödenek toplamı (393.464.050) lirayı ıbüİmuştur. IBu moktardan gider kaydedilen 

(374.2111.259) liranın düşmesi suretiyle (19.252.7^1) liralık ödenek yok edilmiştir. 
4. — GELfR DURUMU : 
Iİ979 yılı bütçesi ile ı(B) işaretti cdtvelde yazılı olduğu gibi (21.000) lirası vergi gelirleri, (415.000) lirası ver

gi tfışı gelirleri olimak üzere (436.000) lirası normal kaynaklardan, (336.441.000) lirası da özel kaynaklardan 
sağlanarak (336.877.000) liralık gelir tahmini yapılmıştır. Yıl içindeki değişiklikle ve 1978 yılından devreden 
nakMe gelir (399.558.944) lirayı bulmuştur. Ancak (824.806) lira normal kaynaklardan, (383.900.631) lira 
özel kaynaklardan^ olmak üzere toplam (384.725.437) 'lira tahsil edilbıiiştir. Tahmine göre gerçekleşmef nor
mal gelirlerde % 19)8.01 özel gelirlerde % 118 liradır. 

5. — GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMASI : 
!(!B) Cetvelinde göisterildiği üzere 1979 Malî Yık genel tahsilleri toplamı 1(384.725.437) ilimdir. 
(A) Cetvelinde gösterildiği üzere harcama toplamı, (374.211.259) liradır. 
IBu esaslar içerisinde hazırlanan 1979 malî yılı kesinhesap yasası ilişikte sunulmuştur. 

T. a 
Sayıştay Başkanlığı 18.5.1984 
Sayı : 117240/1967 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
19 Mayıs Üniversitesinin İ1979 bültçe yılı kesinfaesabına aiti genel uygunluk hildiiriiminin İlişik olarak sunul

duğunu saygılarımla arz ederim, 
Sayıştay {Başkanı 
H.t Cahit Eren 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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GBNEL UYGUNLUK IBÜUDİRIÎMİ 

1. Anayasa ve Muhasdbei Umumiye Kamunu hükümleri uyarınca bir nütahatı Sby^tajra. gönderilen 19 
Maşı» Ümv«r«tesinin 1979 bütçe yılı kesinJhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış odan »ayman 'hesabı ile 
karşıJa|tırılttiış <>lup, kesinhe^pta 'gösterilen rakamların kabulünün uygun oiacafc arz o&nur. 30.4.1984 

Birinci IBaşkan 
H. Cahit Eren 

8 |ncİ Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

6 ncı Daire Başkam 
A. Mithat Testereci 

Sena Aral 

Y«şwAy^n 
Buluantraadı 

Üy* 
Sezai Ekinci 
Bulunamadı 

Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye ' 
Özcan Soygun 

üye 
Turhan Kartel 

Bulunamadı 

Üy^ 
Hayri: Kaya Urgan 

Üye. 
Yaşar Özbek 

S. İzinli 

4 üncü Daire »«»kani 
Servet, Koksal 

5 inci Daire Başkanı 
ı Ferda Yazgaç 

1 inci Daire Başkanı 
Semîha Denizdöven 

m» 
Behiç Erdem 

Üye 

A.lHumOğuz 

Üy? 

Fikri Çözgener 

Üyt, 
Doğan ühtsoy 

Üye 
Osman BüyUkyılmaz 

Üye 
Tüksy Demkkan 

Üye 

Asaf Gökalpay 

Osmmt Zeki Tmsı 

Ömer Faruk ÇuUiacı 

Üye Savcı Vekli 
Mehmet Aydoğdu Raif Turgut 

7 noi Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2 nci Daire Başkanı 

3 üncü Daire Başkanı 
M. Kemal Ersun 

Flüa*e/| Uhtdamar 

Üye 
Mehmet Sükuloğlu 

IzaıÜ 

Üy* 
Ofe*y Göfcdeniz 

S. tzinli 

Üye 
İthmGener 

i Üye " 
Af. ffoto dzmnofc 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 

Selahatttn Güntaç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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T,C6 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik 

Dairesi Başkanlığı 11 t 2 E 1983 
Sayı: K.K.T.D;J8110U1401108023 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.124982 tarihinde kararlaş
tırılan «Ondokuz MagU Üniversitesi 1980 Mali Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri ilişik
te gönderilmiştir. Bülend ULUSU 

Gereğini arz ederim, Başbakan 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
1980 BÜTÇE YILI KESİN YASA GEREKÇESİ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1980 Bütçe Yılı Kesinhesap Yasa Tasarısı Genel Muhasebe Yasasının, 10|1, 
104, 118 inci maddelerine göre hazırlanmıştı^ 

1. ÖDENEK DURUMU : 
1980 yılı bütçesi ile bütçe yılı başımda (A) işaretli cetvelde de görüldüğü gibiiı toplam 'olarak (874.195.000) 

liralık ödenek verilmişıtir. Bu ödenekten 2298 sayılt Bütçe Yasasının (1) inci maddesine göre \% 2'si (kesintiler 
tutarı (17.483.900) İra düşülmüş, (856.711.100) liralık ödenek kalmaştır. Bütçe Yasasının çeşitli maddeleriyle 
(44.209.534) lira M.U.K. nun 48 inci maddesiyle (700.000) lira eklenmesiyle yılın genel ödenek /toplamı 
(901.620.634) liraya yükselmiştir. 

2. GÎDER DURUMU : 
1980 malî yılında yılın genel harcaması (789.014.370) liradır, 

3. YOK EDİLECEK ÖDENEK : 
1980 malî yılı genel ödenek toplamı (901.620.634) lirayı bulmuştur. Bu mfiıfctaırd'an tgMer kaydedilen 

(789.014.370) liranın düşmesi suretiyle (112.606.264) liralık ödenek yok edlmüştirs 

4. GELİR DURUMU : 
1980 yılı bütçesiyle <B) işaretli cetvelde yazılı iolduğu gibi (30.00Q) lirası vergi gelirleri, (535.000) lirası 

vergi dışı gölirieri olmalk üzere, (565.000) llirasr norma kaynaklardan, (873.630.000) mirası da özel kaynaklar
dan saPanaırak (874^195.000) liralılk gelir tahmini yapılmıştır. Yıl içimdeki değişiklikle ve 1979 yılından 
devreden nakütle gelir toplamı (857.095.145) lirayı bulmuştur. Ancak (2.261.638) lira normal kaynaklardan, 
(781.764.613) lira özel kaynaıklardaM olmak üzere toplam (784.026.251) lira tahsil edliflimiştira Tahmine göre 
gerçekleşme normal gelirlerde % 4, özel gelirlerde :%84,4 üradaır̂  

.5. GELÎR VE GİDER KARŞILAŞTIRMASI: 
(B) celtvelinde gösterildiği üzere 1980 malî yıh genel tahsileri toplamı (784.026.251) İradır. 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere harcama topliamı (789;O14J70) liradıra 
Bu esaslar içerisinde hazırlanan 1980 Malî Yıh Kesinhesap Yasası lirikte sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 



T.{ c, 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 117239/1966 

18.5.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

19 Mayıs Üniversitesinin 1980 bütçe yılı kesinhesa bina ait genel, uygunluk bMdiriminin ilişik olarak sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. „ ' 

Sayıştay Başkanı 
H. Cahit Bren 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1< Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyanınca bir nüshası Sayıştaya gönderileni 19 
Mayıs Üniversitesinin 1980 bütçe yık kesiınhesabı, Sayıştayea incelenip yangılanmış olan sayman hesabı ile 
karşüaştejimış olup, kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 

30.4.1984 
Birinci Başkan 
itfy Cahit Eren 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 
6, Daire Başkanı 

A* Mithat Testereci 
Üye 

Sena Aral 
Üye 

Yaşar Aydın 
(Bulunamadı) 

Üye, 
Sezai Ekinci 
(Bulunamadı) 

Üye 
Oktay Aslan 

Vy* 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özcan Soygun 

Üye 
(Turhan Kartalı 
{Bulunamadı) 

Üye 
lHayrit Kaya Urgan 

Üye 
Yaşar Özbek 

{S. İzinli) 
Üye 

4* Daire Başkam 
Servet Koksal 

5. Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1. Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven 

, Üye 
Behiç Erdem 

Üye 
AB İlhan Oğuz 

Üye 
'Fİkıi Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyitkyılmaz 
,r,. Üye , 

Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

(S, İzinli) 
Üye 

Selahattin Güntaç 

Mehmet Aydoğdu 

7. Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2. Daire Başkanı 
Halil Kıratlı 

3/Daire Başkanı 
Mc Kemal Ersun 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmüoğlu 

(izinli) 

Üye 
Oktay GÖkdeniz 

{5. İzinli) ' 
Üye 

İlhan Gener 
Üye-

M„ Halit Öztunalı 
Üye 

Ertah Dalgıç 

Üye 
Emin Uta$ 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Ömer Faruk Çulhact 

Savcı Vekili 
Raif Turgut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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T6Ct 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik 

Dairesi Başkanlığı 5.5. 1983 
Sayı : K.K.T.D. 18/101•1493/03904 

DANIŞMA MECLM BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.4.1983 tarihinde kararlaştırı
lan «Oadokuzmayıs Üniversitesi 1981 Malt Yıh Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri ilişikte gön
derilmiştir. Bülend ULUSU 

Gereğini arz ederim. ~ Başbakan 

ONDOKU2MAYIS ÜNÎVERStTESt 
19*1MALÎ YILI KB8ÎNÎIESAP YASA GEREKÇESİ 

Ondokuzmayıs Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesinhesap Yasa Tasarısı Genel Muhasebe Kanununun 101, 
104, 108 inci maddâlerine göre hazırlanmıştır. 

1. ÖDENEK DURUMU : 
1981 MaM Yık Bütçesi ile (A) işaretli cetvel*» g#riUd0$i gibi toplam (1.176.666.OÖ0) İka ödenek verilmiş

tir. Buna ek olarak 4» ögili maddeler gereğince Maliye lafeaalığı (23.712.760) lira ödenafc ektamiş ve toplam 
(1.200.378.760) liray* yakıetaıiştir. 

2. GİDER DURUMU : 
1981 Malî Yılı içiride yapılan genel harcama (860;743.877) liradır. 

3. YOK EDİLECEK ÖDENEK : 
1981 Malî Yılı genel ödenek toplamı (1.200.378.760) lira olup, bunun (860.743.877) lirası kullanılmış, ka

lan (339.634.883) Ürasıyıl sonundayok edilmiştir. 

4. GELİR IR3»JMU : 
1981 Malî Yılı Bütçesi ile (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi (530.000) lira vergi gah'rleri, (1.530.000) 

lira vergi dışı getatar olmak üzere toplam (2.060.000) Ürası normal kaynaklardan, (L174.404.-Q9e) lirası özel 
kaynaklardan «flıaarafc (1.176.666.000) liralık gaft1 l a M » yapılmıştır. Yılı içindeki dnjjiılriir ve 1980 yı
lından devreden. «*küer gelir toplamı (987.073.815) Mrayı bulmuştur. Ancak bunun (14.004.921) lirası normal 
kaynaklardan (844.684.969) lirası özel kaynaklardan atomk üzere toplam (858.039.890) liras* tahsil edilmiştir. 

5. GELÎR '"VE ©ttMER KARŞILAŞTIRILMAM : 
(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1981 malî yılı g«ıet tahsilleri toplamı (858.039.890) liradır. 
(A) cetveüftâe gösteraüUğİ üzere harcama toplantı;f§6Ö;7#S.877) liradır. 
Bu esaslar içersinde hazırlanan 1981 malî yılı ke»mhesap yasası ilişikte sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 

http://L174.404.-Q9e
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T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 117238/1965 

m Mayıs 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkatibim* 

19 Mayıs Ünıvers^esınm 1981 (büteçfe yûı ikiaskı/heisalbina aii't genel uygunluk ıbMırimirim m$k olarak su-
tıuîdiuığunu ısiaiylgıüarıımda arz ederimi. 

Sa^tay ©»aksanı 
H. Cvhtt Eren 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muihaıstelbeıi Uimuimiye (Kanıunu faüiklülmferf yyaırmca (bir ı̂ üslhaisı Saıyışltıaya (göriderlen 19 
Mayıs ÜnÜvetfsitesMn 1981 trtüfiçe y#ı lıteiiiirfhfeŜ bi, Sfey*^«ca «Kfcİeaip yangfl'aınlnaıiş olottı satyttnain heaalbı ile 
k'arşıîa^trrifenış 'olup, ikMnfoesalj*&a göKterİten Halldaîrtte mı Ikattfcflttaiteı üyfcuıı «Aftüafeı aırfc ökımır, 30.4.1984 

Bilinçli ©aşikan 
H. Cahit Eren 

8 Daire Başlkianı 
Muzaffer Sakarcan 
6. Daire- Başkanı 

A. Mithat Testereci 
Ü!ye 

Sena Aral 
Üyte 

Yl&şar Aydın 
(Bulunalmadı) 

üye 
Sezai Ekinci 
(Bulurtaırraldı) 

Üye 
Ofe/ay y#*/wı 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özc«n Saygun 

Üye 
Turta. Kartal 
(JBukıfflalmaldı) 

üye 
ifayr/ Kaya Urgan 

Üye 
Yaşar Özibek 

<<$. Mni) 
Üye 

4. Oatime Başkanı 
Servet Koksal 

5. Daire Balatanı 
Ferda Ymzgaç 

1. Datrre Balkanı 
Semiha Denizdöven 

üye 
flen/ç Erdem 

üye 
/(. //^an 0#wz 

Üye 
F/fer/ Çözgener 

ttye 
Z)a|«»ı l/tejoy 

• "Üyte ' 

Osman Büyükyılmaz 
Üye 

Tü/«y D emir kan 

t$fc 
/4>so/ Gökalpay 

üye 
Osman Zeki Tansı 

• üye 
Ömer Faruk Çulhacı 

Savcı Vekili 
Mehmet Aydoğdu Raif Turgut 

7. Daia* Başkam 
Mesun Tozan 

2. Dalke Balkanı 
"ftrffl ICjratfı 

3. Daire Balkanı 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mtlhlmldt'!KıateiCb|liu 

$*ıfi) 
Üye 

Oktay GÜkdftnı/ 
<S. Mnli) 

üye 
llhm Ömer 

Üye 
M. Hctffr öztunalı 

Üye 
Erten Dalgıç 

Üye 
Emin L/tay 

üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : .122) 



T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 17, B 8 ı 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1606/06171 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanbğınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.8.1983 tarihinde kararlaş
tırılan «Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1982 Mali Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri ili
şikte gönderilmiştir. Bülend ULUSU 

Gereğini arz ederim. Başbakan 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
1982 BÜTÇE YILI KESİNHI SAP YASA GEREKÇESİ 

önddkuz Mayıs Üniversitesi 1982 Bütçe Yılı Kesil hesap Yasa Tasarısı Genel Muhasebe Yasasının 101, 
104, 118 inci maddefertae göre hazırllanimıştıra 

W ÖDENEK DURUMU : 
1982 yılı bütçesi, bütçe yılı başında (A) işaretli ce Velde gösterildiği gibi toplam olaralk (1.172.593.000) 

liralık ödenek verimiiıştür. Bütçe yasaısının çeşitli madd leriyle (34.494.155) lira, M^ U. K. nun 48 dnci madde
siyle 70Q.000 Iralik ödenek eklenmesiyle yılan genel ödenek toplamı (1.207.787.155) liraya yükseltilmiştir. 

2. GİDER DURUMU : 
1982 malî yılında genel harcaması (1.062.260.576) liradır. 

3. YOK EDİLECEK ÖDENEK : 
1982 malî yılı genel ödenek toplamı (1.207.787.155) lirayı bulmuştur. Bu miktarın gider kaydedilen 

(1.062.260.576) lirasının düşmesi ve (232.736) liralık ödenek üstü harcamanın eklenmesi suretiyle 
(145.759.315) liralık ödenek yok edilmiştir. 

4. GELİR DURUMU : 
1982 yılı bütçesiyle (B) işaretli cetvelde yazıldığı gibi (1.000.000) İrası vergi gelirleri (12^00.000)'lirası 

vergi dışı gelirleri olmak üzere (13.600.000) lirası notfnal kaynaklardan (1.158.993.000) lirası da özel kaynak
lardan sağlanmak (1.172.593.000) liralılk gelür tahmini yapılmıştır. Yıl içindeki değişiklikle ve 1981 yıhndan 
devreden nakitle gelir toplamı (1.147.271.044) lirayı bulmuştur. Ancak (3.237.119) İra normal kaynaklardan 
(1.035.136.586) İra özel kaynaklardan olmak üzere toplam (1.038.373 JQ5) lira tahsil edilmiştir. 

5. GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI: 
(B) cetvelinde gösterildiği üzere 1982 malî yılı genel tahsilleri toplamı (1.038.373.705) liraldkı. 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere 1982 malî yıfflı genel harcama toplamı (1.062.260.576) Uradır. 
Bu esaslar içerisinde hazırlanan 1982 Malî Yılı Kesinhesap Yasası ilişikte sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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T. a 
Sayıştay Başkanlığı 11 Ekim 1983 
Sayı : 96387/2614 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

19 Mayıs Üniversitesinin 1982 Bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak su
nulduğunu 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 gönderimiş bu
lunan 19 Mayıs Üniversitesi 1982 bütçe yıü kesinhesabı, Sayıştayca sayman hesabıyla (İdare hesabı cetvel
leri) karşiaşltırilmıştır. 

2. Kesinhesapta gösterilen iptal edilecek ödenek miktarı, Sayıştay tespitine nazaran 232 736 lira fazla 
olup, söz konusu fark bu bildirime bağlı gider cetvelinde gösterilerek nedeni açıklanmıştır. 

Anılan fark Kesinhesap Kanunu Tasarısının iptal edilecek ödeneğe ilişkin 4 üncü maddesini etkilediğin
den, maddede yazılı miktarın buna göre düzeltilmesi gerekmektedir, . 

3. Yukarıdaki maddede belirtilen ve genel uygunluk bildirimine bağlı gider cetvelinde yazılı nedenlerden 
ötürü «Tamamlayıcı ödenek» başlıklı 5 inci maddenin tasarıdan çıkarılması uygun olacaktır. 

4. 832 saydı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca, kesinhesaba Sayıştay ilamlarının infaz de
recesini gösterir bir cetvel bağlanmıştır. 

Yapılan incelemede, kesinhesabın düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş Sayıştay ilamına dayalı bir borç 
bulunmadığı anlaşılmıştır. 

5. Yukarıdaki maddelere ve bağlı gider cetvelinde yazılı açıklamaların gözönünde bulundurulması suretiyle 
kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 3 .10.1983 

7. Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2. Daire Başkanı 
Halil Kırcalı 

3. Daire Başkanı 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Sena Aral 

(Bulunamadı) 

Üye 
Yaşar Aydın 

(İzinli) 

Birinci Başkan 
H. Cahit Eren 
(Bulunamadı) 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcart 

(izinli) 

6. Daire Başkam 
A. Mithat Testereci 

Üye 
İlham Gövsa 

Üye 
Behiç Erdem 

4. Daire Başkanı 
Servet Koksal 

(imzada bulunamadı) 

5. Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1. Daire Başkam 
Semiha Denizdöven 

Üye 
M. Hulusi Koç 

Üye 
Fikret Uludamar 
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Üye 
A. İlhan Oğuz 
(Bulunamadı) 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyümaz 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
O. Zeki Tansı 

Üye 
Ö. Faruk Çulhacı 

— 16 — 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

(Görevli) 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit Öztunalı 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Em/n Utas 

Üye 
Necdet Güvenç 

(Bulunamadı) 

Üye 
Selahattin Güntaç 

Savcı Vekili 
Hikmet Erdoğdu 

Üye 
5ezo/ Ekinci 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özcon Soygun 

Üye 
Turhan Kartal 

Üye 
H. Kaya Urgan 

(Bulunamadı) 

Üye 
Yasar Özbek 

Üye 
Mehmet Aydoğdu 
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Sayıştay Komisyonu Raporu 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 1/413, 3/183; 1/462, 3/184; 
1/414, 3/424; 1/415, 3/425; 9.10.1984 
1/416, 3/426; 1/417, 3/427; 

1/418, 3/185 
Karar No. : 14 

« 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MKOLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca yılları itibariyle Yasama Organına sunulmuş oüan ve Türkiye Büyük Mille* Meclisi 
Başkanlığınca 25.1.1984 tarihlinde Komisyonumuza havale edilen, «Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Resinhesap Kanun Tasarıları» aynı yılların «Genel Uygunluk Bi
rikimleri» ile birlikte Hükümet, Sayıştay Başkanlığı ve Üniversite temsilcililerinin de katıldıkları Komisyonu
muzun 4.10.1984 tarihli 1 inci birleişminde görüşülmüştür. 

5 fakülte, 3 yüksekokul ve 3 enstitüden, oluşan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin geçmiş yıllara ilişkin kesin-
hesap kanun tasarılarının yıllar itibariyle ayrı ayrı incelenmesinde; 

1976, 1977 ve 1978 malî yılları kesinhesaplarına 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmüne 
aykırı olarak, kesinleşmiş ilama dayalı bir borç bulunmadığı gerekçesiyle, Sayıştay ilamlarının infaz derecesi
ni gösterir cetvelin kesinhesaiba bağlanmadığı görülmüştür^ 

1982 malî yılı kesinhesabında gösterilen iptal edilecek ödenek miktarı yapılan incelemede 232 736 lira fazla 
bulunmuş ve tasarıda gösterilen iptal edilecek ödenek miktarı, belirtilen miktar kadar azaltılmıştır. Diğer ta
raftan tasarıda «Tamamlayıcı ödenek» başlıklı 5 inci maddede (232 736,—) 'IraMc ödenek dışı harcamaya 
karşılık aynı tutarda tamamlayıcı ödenek konulması yazılı ise d© iptal edilecek ödenek miktarının (232 736,—) 
lira düşülmesi nedeniyle, tasanda yer alan 5 inci madde metinden çıkarılmıştır, 

Tüm yılların kesinhesap kanun tasarılarında gösterilen rakamlar ise aynen kabul edilmiştir. 
1982 maü yılı kesinhesabında gösterilen iptal edilecek ödenek miktarında yapılan değişiklik doğrultusunda 7 

yıllık tasarı metinleri tek tasarı metni haline getirilmiş, her yılın gelir ve gider cetvelleri bu metne bağlanmış, 
tasarıda yer alan rakamlar ise topluca tablo l'de gösterilmiştir. 

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

Başkan 
Hazım Kutay 

Ankara 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Veysel Varol 
Erzincan 

Halil Vrhan Ergüder 
İstanbul 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Halis Soylu 
Kars 
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNİN 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 VE 1982 
KESİNHESAP KANUN TASARILARI İLE İLGİLİ BİRLEŞTİRİLMİŞ TAB 

Yıllar 

1976 
197? 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Toplam 

Ödenek genel 
toplamı 

80 918 141 
82 887 620 
269 080 200 
393 464 050 
901 620 634 

1 200 378 760 
1 207 787 155 

4 136 136 560 

Yıl içinde 
harcanan 

79 054 393 
71 182 489 
248 790 644 
374 211 259 
789 014 370 
860 743 877 

1 062 260 576 

3 485 257 608 

Yıl sonunda 
iptal edilen 

1 863 748 
11 705 131 
20 289 556 
19 252 791 
112 606 264 
339 634 883 
145 526 579 

650 878 952 

Yıl içinde 
tahsil edilen 

59 080 484 
92 908 687 
210 057 523 
384 725 437 
784 026 251 
858 039 890 

1 038 373 705 

3 427 211 977 

G 
fa 

21 

10 

32 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎGÎ METtN 

19 Mayıs Üniversitesi 1976 Bütçe YUı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE ls — 19 Mayıs Ünîvtersîltesinin 1976 bütçe yılı giderleri ilişle (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere toplam (79.054.393) liradır. 

Gelirler 
'MADDE 2 — 1 9 Mayıs Üniversitesinin 1976 bütçe yılı gelMeduden yapılan tahsiller ilişik (B) işaretli 

cetveMe gösterlildiği üzere (3) lirası normal, (59.080.481) lirası da özel gelirlerden yapılan tahsile ait o'lmak üze
re toplam (59.080.484) liradır. 

Gelir - gider dengesi 
ıMADDE 3. — Birinci ve iktinci maddelerde yazalı gider ve gelir arasındaki farkı oluşturan (19.973.909) 

liralık açık üniversite olanaklarıyla karşılanmıştır. 

Yok edilecek ödenek 
MADDE 4. — 19 Mayıs Ünllverskeslnin 1976 bütçe yılı iiçinde harcanmayan ve bağlı (A) işaretli cetvelün 

ilgli bölümünde gösterilen (1.863.748) liralık ödenek yok edillmişltir, 

Yürürlük ve yürütme hükümleri 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüdüğe gfirer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütüra 

16 . 2 . 1979 
Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet IBakam Başbakan Yardımcısı 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakam 
A. JR. Septioğlu 
Adalet Bakanı 

M. Can 
'Dışişleri Bakanı 

G„ ökçün 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Elçi 
Güm. ve Tekeli Bakanı 

T. Mataracı 
Çalışma Bakanı 

A. B. Ersoy 
Enerji ve Tabiî Kay .Bakam 

D. Baykal 
Köy tşleri ve Koop. Bakam 

A. Topuz 
Sosyal Güvenlik Bakam 

H. İşgüzar 

Devlet Bakam Başbakan Yardımcısı 
F.. Sükart 

Devlet Bakam 
L. Doğan 

Devlet Bakam 
M. Kılıç 

'Millî Savunma Bakam 
N„ Akmandor 
'Maliye Bakam 
Z. Müezinoğlu 
Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı 
G. öngüt 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
o. Aip 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
A9 Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür Bakam 
A. T. Kışlalı 

Devlet Bakam Başbakan Yardımcısı 
H. Çetin 

Devlet Bakam 
S. Yıldız 

Devlet Bakam 
A. Şener 

İçişleri Bakanı 
H. F. Güneş 

'Milli Eğitim Bakam 
N. Uğur 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
M. Tan 

Gıda Tarım ve Hay. Bakanı 
Af. Yüceler 

İşletmeler Bakam 
K. Bulutoğlu 

İmar ve İskân Bakam 
A. Karaaslan 

Gençlik ve Spor Bakam 
Y. Çakmur 

Yerel Yönetim Bakam 
Af. özdemlr 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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HÜKÜMETİN TEKIİF ETTİĞİ METİN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1977 Malî Yılı Kesinbesap Kanan Tasarısı 

Giderler 
MADDE lg — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1977 malî yılı giderleıti bağlı (A) işaretli cetvelde gös

terildiği üzere; (12.511.565) lirası oari, (58.553.732) lirası yatırım, (117.192) lirası sermaye teşk'iM ve transfer 
giderlerine ait olmak üzere toplam (71J 82.489) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1977 malî yılı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere; (24.052) lirası vergi dışı, (92.884.635) lirası da özel gelirlere aüt oknlaık üzere toplam1 (92.908.687) 
liradır. 

Gelir - gider dengesi 
MADDE 3. — Ondokuz Matyıs Üniversitesinin birinci maddede yazılı giderleri ile ttkinci maddede ya

zılı gelirleri arasındalki farkı oluşturan (21.726.198) lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

îptal edilecek ödenek 
MADDE 4. — jOndokuz Mayıs Üniversiıtesiinin 19J7 malî yılı ödeneği 'bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere; (82.887.620) lira olup, bu tutardattı yılı içînde harcanmayan (11.705.131) lirası iptal edilmiştatr. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

Yürütme 
(MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük i e Millî Eğitim Gençlik ve Spor bakanları yürütür^ 

I 

^ 27 . 2 , 1984 
Başbakan 
T. özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Balkanı 
A. Tanrıyar 

MİM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V, Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Saıruayti ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakamı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
t S. Giray 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakamı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakamı V. 
A. K. Alptemoçin 

Millî Savunma Bakanı 
Z.ı Yavuztürk 

Maliliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal' Yardım Bakam 
Af. Aydın -

Kültür ve Turizm' Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 

Tarım, Orman ve Köy İşledi Bakam V. Çalışma ve Sosyal Güvenİk Bakanı 
K. Oksay M. Kalemli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 



HÜÎÛÜMETtN TEKLİF ETTtöt METtN 

Ondokuz Mayii Üniversitesi 1978 Malt YUı Kesfaıhesap Kanım Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. —- Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1978 malî yık giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde göste

rildiği, üzere (57.838.129) lirası cari, (188.248.648) lirası yaturmı ve (2.703.867) İrası da sermaye teşkili ve 
transfergiderlerine ait olmalk tizere ıtoplam (248J90.644) iradir. 

Gelirler 
MADDE 2. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1978 malî yılı gelirleri bağlı <B) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere; (135.037) Mrası normal, (209.922.486) lirası da özel gelirlerine ak olmak üzere (210.057.523) li
radır. 

Gelir - gider dengesi 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler İ e ikdnci maddede yazılı gelirler arasındaki farkı oluştu

ran (38.733*121) lira gider fazlası olarak kalmıştır. 

Yok edilen ödenek 
MADDE 4. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütunlarında kayıtlı yılı 

ficinde kullanılan ve saklı tutulanlar dışında kalan (20.289.556) liralık ödeneği yok edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 6. — IBu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür. 

26 a 4 . 1982 

B, Ulusu -

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Afr özgüneş 

Millî Savunma öakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Af. Turgut 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş, Tüten 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd, 
T. Özd 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

içişleri Bakam 
S, Çetiner 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlrk ve Sosyal Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Ktlıçturgay 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
Af..İt Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t; öztrak 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Dışişleri Bakam 
/ Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakam 
1. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1979 Mali Yıb Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gelirler 
MADDE 1. — Ondokuz Mayıs Üniversitesîniln 1979 malî yılı giderleri b a p (A) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere; (127.534.746) lirası carî, (245.916.025) İkası yatırım, (760.488) lirası da sermaye teşkili ve transfer 
giderlerine ait Olmak üzere toplam (374.211.259) liradır^ 

Gelirler 
MADDE 2̂  — Ondokuz Mayıs Üniversiteslinin 1979 malî yılı gelirleri bağlı (B) (işaretli cetvelde gösteril

diği üzere (824.806) lirası normal (383.900.631) lirası da özel gelirlere ait olmak üzere ıtoplam (384.725.437) 
liradır. 

Denge 
MADDE 3. —Birinci maddede yazılı giderler ile İkinci maddede yazılı gelirler arasındaki farkı oluştu

ran (10.514.178) gelir fazlası olarak kalmıştır. 

Yok edilen ödenek 
MADDE 4* — Ondokuz Mayııs Üniversitesinin bağlı (A) işaretüli cetvelin ilgili sütunlarında kayıtlı yılı içlin

de kullanılan ve saklı tutulanlar dışında kalan (19.252.791) liralık ödeneği yok edilmiştir. 

Yürürlük • , • • 
MADDE 5, — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürüdüğe girer. , 

Yürütme tim baaJknlam yürütür. 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Miülî Eği 

Başbakan 
Bd Ulusu 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Millî Savunma Bakanı 
Ü.t H. Bayülken 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
M. Turgut 

imar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A, Samsunlu 

. 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

İçişleri (Bakanı 
&ı Çetinen 

MM Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Prof. Dr. K* Kûıçturgay, 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Af. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

5 . 8 , 1982 
• 

Devlet Bakam 
M. Özgünes 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı 
i. Türkmen 

(Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A, Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V,özgül 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1980 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Giderler 
MADDE U — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1980 mali yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde göste

rildiği üzere; (231.288.194) lirası oari, (533.694.129) lirası yaıttrım ve (24.032.047) lirası da transfer giderle
rine ait olmalk üzere toplam (789.014.370) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1980 malî yılı gelirleri bağlı >(B) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere; (2.261.638) lirası normal, (781.764.613) lirası da özel gelirlere ait olmalk üzere toplam (784,026.251) 
İradır. 

Denge 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci madde de yazılı gelirler arasındaki farkı oluş

turan (4.988.119) lira gider fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

Yok edilen ödenek 
MADDE 4. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütunlarında kayıtlı yılı 

içinde kullanılan ve salklı tutulanlar dışında kalan (112.606.264) liralık ödeneği yok edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer^ 

Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî. Eğitim bakanları yürüttük 

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 Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Balkanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakam 
S.. R. Pasin 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

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

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabi! Kaynaklar Bakam 
F. tikel 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

21 . 12 . 1982 

Devlet Bakam 
M. Özgünes 

Adalet Bakam 
C.j Menteş 

Dışişleri Bakam 
/ Türkmen 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakam 
1. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
V, Özgül 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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HÜKÜMETEN TEKLİF ETTlföî METİN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Giderler ; 
MADDE 1. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1981 Malî yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere, (232 680 777) lıirası carı, (596 553 124) lirası yatırıra ve (31 509 976) lirası da transfer giderleri
ne aıit olmak üzere toplam olarak (860 743 877) liradır. 

Gelirler : 
MADDE 2. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1981 Malî yılı gelirleri bağlı (B) İşaretli cetvelde gösterildiği 

üzere, (168 800) lirası vergi gelirlerinden (13 836 121) Vergi dışı gelirlerden (844 034 969) lirası da özel gelir
lerden olmak üzere toplam (858 039 890) Uradır. 

Gelir gider dengesi: 
MADDE 3, —Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasındaki farkı oluşturan 

(2 703 987) lira güder fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

•İptal edilecek ödenek : 
MADDE 4. — Ondokuz Mayı® ÜniVersitesli 1981 Malî yılı Ödeneği bağlı (A) işaretti cetvelde gösterildiği 

üzere; (1 200 378 760) lira olup bu tutardan yılı (içinde kullanılandan 'arta kalan (339 634 883) liraMc ödenek 
harcanmayarak iptal edümıiştlir. 

Yürürlük : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî EğMm Balkanları yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

-Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

Millî Savunma Bakanı V* 
Ü. H. Boyutken 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Ticaret Bakanı 
K. Cant ürk 

'Ulaştırma Bakama 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Af. Turgm 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Devlet Bakanı Vs 

A. B. Kafaoğlu 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

ıMıillî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Y. 
Prof. Dr. A. Bozer 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Köy işleri ve Koop. (Bakanı 
Af. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

22.4.1983 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Adalet Bakam 
R. Bayazıt 

Dışişleri Bakanı 
/, Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr, A. Bozer 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr% T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakanı 
U Evîiyaoğlu 

Gençlik ve Spor (Bakanı 
V. özgül 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF, ETTİĞİ METİN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1982 Malî Yılı Kesüıhesap Kanun Tasarısı 

Giderler : 
MADDE 1. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1982 Malî yılı giderleri bağlı A) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere; (291 430 394) lirası cari, (727 660 629) lirası yatırım, (43 169 553) lirası sermaye teşkili ve trans
fer giderlerine ait olmak üzere toplam (1 062 260 576) liradır. 

Gelirler : 
MADDE 2. — Oaddkuz Mayıs Üniversitesinin 1982 Malî yılı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 

üzere; (308 100) l'irası vergi, (2 929 019) lirası vergi dışı, (1 035 136 586) lirası da özel gelirlere ait olmak 
üzere toplam (1 038 373 705) liradır. 

Gelir gider dengesi t 
MADDE 3. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin birinci maddede yazılı giderleri ile ikinci maddede yazılı 

gelirleri arasındaki farkı oluşturan (23 886 871) lira gider fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

îptcd edilecek ödenek :. 
MADDE 4. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1982 Malî yılı ödeneği bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere; (1 207 787 155) lira olup, bu tutardan yılı içinde harcanmayan (145 759 315) lirası iptal edilmiş
tir. İptal edilen ödeneikten akreditif artıklarına ilişkin (21 090 269) liranın ertesi yılda 'açılacak özel bir terti
be ödenek kaydolunması gerekir. 

Tamamlayıcı ödenek : 
MADDE 5. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1982 Malî yılında yapıllan (232 736) liralık ödenek dışı har

camaya karşılık aynı tutarda tamamlayıcı ödenek konmuştur, 

Yürürlük : 
MADDE 6. — Bu Klanım yayımı tarihimde 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. Boyutken 
Maliye Bakanı 
A.< B. Kafaoğlu 
Ticaret Bakam 

K, Cantürk 
Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. M. Aysan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Af. Turgut 
İmar ve İskân Bakanı 

Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr.{ 1. Öztrah 

Devlet Bakam 
S. R. Pasın 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

MM Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 
Tanm ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. Sr Özbek 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

F, İlkel 
Köy İşleri ve Koop. Bakanı 

Af. R. Güney 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

S. Side 

11.8.1983 

Devlet Bakanı 
Af. özgüneş 

Adalet Bakam 
K. Akdoğan 

Dışişleri Bakam 
/ Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. C. Sadıklar 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. İ. Esener 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evlfyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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SAYIŞTAY KOMİSYONU METNİ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap Kanun 
Tasarısı 

Giderler >. 

MADDE 1. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yılları gi
derleri ilişik (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; (953.948.222) lirası cari, (2.429.011.045) lirası yatırım, 
(102.298.341) lirası da transfer giderlerine ait olmak üzere toplam (3.485.257.608) liradır, 

Gelirler 

MADDE 2. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yılları ge* 
lirlerinden yapılan tahsiller ilişik (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; (20.487.576) lirası normal, 
(3.406.724.401) lirası özel gelirlere ait olmak üzere toplam (3.427.211.977) liradır, 

Gelir = Gider Dengesi , 

MADDE 3. — Gelir ve gider arasındaki farkı oluşturan (58.045.631) lira gider fazlası olarak gerçekleş
miştir. 

iptal Edilecek Ödenek : 

MADDE 4. — Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 malî yılları 
içinde kullanılmayan ve 'ilişik (A) işaretli cetvellerde gösterilen toplam (650.878.952) liralık ödenek iptal edil
miştir. iptal edilen 1982 malî yılı Ödeneğinden (21.090.269) lira akreditif ve taahhüt artıklarma ilişkin olarak 
ertesi yılda açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunacaktır^ . 

Yürürlük , 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme " . 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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1976 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

A — C E T V E L İ 

Ödemeğin Çeşjidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
TIP BİLİMLERİ 

GENEL TOPLAM : 

ödenek 
Lira 

1 084 616 

79 794 325 
39 200 

80 918 141 

Gkter 
Lira 

664 417 

78 384 758 
5 218 

79 054 393 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

420 199 

1 409 567 
33 982 

1 863 748 

1976 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

IB — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

ti S 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 

VERGİ DIŞI GELİRLERİ 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
ÇeşM'i gelirler 
Bağışlan 

ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 

VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Talhmin 
Lira 

1 000 
1 000 
1 000 

11 000 
11 000 
1 000 

10 000 

81 865 235 
81 865 235 

1 000 

11 000 
81 865 235 

81 877 235 

Tahsilat 
Lira 

— 

3 
3 
3 

59 080 481 
59 080 48İ 

— 

3 
59 080 481 

59 080 484 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı : 122) 
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1977 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

A — C E T V E L İ 

Program 

101 

İ l l i 
135 
184 

Ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
TIP BİLİMLERİ 
ZİRAAT BİLİMLERÎ 

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

67 415 460 
2 303 058 

12 810 680 
358 422 

60 977 589 
1 231 696 
8 971 747 

1 457 

6 437 871 
1 071 3,62 
3 838 933 

356 965 

82 887 620 71 182 489 11 705 131 

1977 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

Gelirim Çeşidi 

& S 
1 

1 

2 
5 

3 

1! 
2 
3 

1 

1 
3 

1 
2 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
ÇeşMi gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 000 
1 000 
1 000 

60 000 
60 000 

' 10 000 
50 000 

87 994 300 
86 867 300 

1 127 000 

1 000 
60 000 

87 994 300 

88 055 300 

Tahsilat 
Lira 

— 
— 
24 052 
24 052 
24 052 
— • 

92 884 635 
92 884 635 

— 

24 052 
92 884 635 

92 908 687 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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1978 YIU ONDOKUZ MAYİS ÜNtVERStTESt 

A — C E T V E L I 

Program 

101' 

İlli 
135 
184 

ödeneğin Çeşftdi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
TİP BİLİMLER»! 
ZİRAAT BİLİMLERİ 

GENEL TOPLAM : 

ödenek 
Lira 

204 994 800 
4 381 650 

59 584 150 
119 600 

269 080 200. 

Gider 
Lira 

198 329 436 
3 640 387 

46 785 346 
35 475 

248 790 644 

İptal ediıltmesi 
gereken ödenek 

Lira 

6 665 364 
741 263 

12 798 804 
84 125 

20 289 556 

1978 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNtVERStTESt 

* B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

1 
1 

2 
•5 

3 

1 
2 
3 

1 

1 
3 

1 
1 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
ÇeşMÎ gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardanı 
Geçen yıldan devreden nakit 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

2 000 
2 000 
2 000 

78 000 
78 000 
12 000 
66 000 

281 087 900 
279 887 900 

1 200 000 

2 000 
78 000 

281 087 900 

3 600 
3 60fr 
3 600 

131 437 
131 437 
131 437 
— 

209 922 486 
209 922 486 

— 

3 600 
131 437 

209 922 486 

GENEL TOPLAM 281 167 900 210 057 523 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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1979 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

A — C E T V E L t 

ödemeğin Çeşildi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
MEDİKO - SOSYAL HİZMETLER 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ FA
KÜLTESİ 
TIP FAKÜLTESİ 
ZİRAAT FAKÜLTESİ 

GENEL TOPLAM : 

ödemede 
Lira 

262 522 216 
570 000 

9 318 600 
113 446 884 

7 606 350 

393 464 050 

GMer 
Lira 

258 327 963 
145 992 

8 039 337 
103 692 229 

4 005 738 

374 211 259 

İptal edlmesi 
gereken ödenıek 

Lira 

4 194 253 
424 008 

1 279 263 
9 754 655 
3 600 612 

19 252 791 

1979 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNlVERSİTESt 

B —'CETVELİ 

I i 
L4 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 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

21 000 
21 000 
21 000 

415 000 
415 000 
415 000 

" 397 796 900 
296 296 900 

1 500 000 

21 000 
415 000 

397 796 900 

398 232 900 

Tahsilat 
Lira 

6 550 
6 550 
6 550 

818 256 
818 256 
818 256 

383 900 631 
383 900 631 

— ' 

6 550 
818 256 

383 900 631 

384 725 437 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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1980 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

A — C E T V E L İ 

Program 

101 

103 
111 

135 
184 

Ödeneğin ÇeşMi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
MEDİKO - SOSYAL HİZMETLER 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ FA
KÜLTESİ 
TIP FAKÜLTESİ 
ZİRAAT FAKÜLTESİ 

GENEL TOPLAM : 

ödenek: 
Lira 

618 630 280 
4 222 820 

60 649 234 
203 646 700 

14 471 600 

901 620 634 

Gider 
Lira 

573 895 143 
405 891 

24 153 650 
181 558 272 

9 001 414 

789 014 370 

(İptal edilmesi 
gereken ödendc 

Lira 

44 735 137 
3 816 929 

36 495 584 
22 088 428 
5 470 186 

112 606 264 

1980 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

I •! Gelirin Çeşidi 

M S 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 

3 

1 

2 
3 

5 
1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitîi gelirler 
Muayene, tahl'il ve tecrübe ücretleri 
Gelir kaydolunacak tem'inat akçeleri 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 
Haziine yardımı tahakkuk bakiyesi 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 

VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 

Tahmin 
Lira 

30 000 
30 000 
30 000 

535 000 

535 000 
500 000 

15 000 
• 10 000 

10 000 
918 539 534 
908 539 534 

5 000 000 
5 000 000 

30 000 

535 000 
918 539 534 

919 104 534 

Tahsilat 
Lira 

43 550 
13 550 
13 550 

2 248 088 

2 248 088 
1 459 994 

788 094 
— 
— 

781 764 613 
781 764*613 

— 
— 

13 550 

2 248- 088 
781 764 613 

784 026 251 
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1981 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

A — C E T V E L t 

ödeneğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE OESTEK HİZ
METLERİ 
MEDİKO - SOSYAL HİZMETLER 
FEN VE MÜHENDİSLİK iBlLlMLERI FA
KÜLTESİ 
TIP FAKÜLTESİ 
ZİRAAT FAKÜLTESİ 

GENEL TOPLAM : 

ödenek 
Lira 

670 203 785 
11 696 000 

124 054 000 
374 166 975 
20 258 000 

1 20|0 378 760, 

Gider 
Lira 

642 309 894 
4 203 559, 

27 247 876 
173 455 366 
13 527 182 

860 743 877 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

27 893 891 
7 492 441 

96 806 124 
200 711 609 

6 730 818 

339 634 883 

1981 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

S £ 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
KURUM İŞTİRAKLERİ VE PAYLARI 
Döner sermaye gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
ÇeşMi gelirler 
Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 
Hazine yardımı ve tahakkuk bakiyesi 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

1 530 000 
1 530 000 

530 000 
1 530 000 

800 000 
800 000 
730 000 
700 000 

15 000 
15 000 

1 198 318 760 
1 183 318 760 

5 000 000 
10 000 000 

530 000 
il 530 000 

1 198 318 760 

168 800 
168 800 
168 800 

13 836 121 
— 
— 

13 836 121 
3 415 783 

10 420 338 
— 

844 034 969 
844 034 969 

— 
—' 

168 800 
13i 836 121 

844 034 .969 

GENEL TOPLAM 1 200 378 760 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 

858 039 890 
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1982 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

A C E T V E L İ 

ödemeğin Çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
MEDİtKO - SOSYAL HİZMETLER 
FEN VE MÜHENDÎSLİ'K BİLİMLERİ FA
KÜLTESİ 
TIP FAKÜLTESİ 
ZİRAAT FAKÜLTESİ 

K GENEL TOPLAM : 

ödenetk 
Lira 

821 459 155 
10 504 000 

94 548 000 
238 954 000 

42 322 000 

1 207 787 155 

Oidesr 
Lira 

789 789 101 
7 667 774 

43 070 934 
203 367 698 

18 365 069 

1 062 260 576 

İptal edillmesi 
gereken ödenek 

Lira 

31 670 054 
2 836 226 

51 477 066 
\ 35 586 302 

23 956 931 

145 526 579 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 122) 
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1982 YILI ONDÖKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

UII! 

1 

2 
3 
4 

1 

1 
2. 
3 
4 

1 
3 

dd
e 

«! 
S 

/' '-'Gelirin Çeşidi 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
VERGİ DIŞI GELİRLERİ 
KURUM MALLARI GELÎRLERt " 
Taşınmaz mallar k'ira gelirleri 
Taşınır mallar satış bedeli 
Kitap satış ibedeli 
KURUM İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 
Döner sermaye gelirleri .. 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Çeşitli gelirler 
Muayene, tahlil ve tecrüibe ücretleri 
Bağışlar 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÖZEL GELİRLER 
Hazine yardımı 
Geçen yıldan Hazine yardımının tahakkuk bakiyesi 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

12 600 000 
300 000 
100 000 
100 000 
100 000 

11 000 000 
11 000 000 
1 300 000 
1 000 000 

100 000 
100 000 
100 000 

1 194 187 155 
1 164 187 155 

30 000 000 

1 000 000 
12 600 000 

1 194 187 155 

1 207 787 155 

Tahsilat 
Lira 

308 100 
308 100 
308 100 

2-929 019 
44 085 
— 
— 
44 085 
— • 

2 884 934 
2 854 934 

— 
30 000 
— 

1 035 136 586 
1 035 136 586 

. — 

308 100 
2 929 019 

1 035 136 586 

1 038 373 705 

• < « w 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı.: 122) 


