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I. — «GEÇEN TÜTMEK ÖZETİ 

Ktbrıs Türk Federe Devletli Başkam Rauf Denk-
taş'in, 1982 yılının Yüce Ulusumuz ve Danışma Mec
listi Üyeleri için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyeni 
yazıları Genel Kurulun ibillgisine sunuldu. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısını gö
rüşmek üzere Genel Kurulun 9.12.1981 tarihli 15 möi 
Birleşimimde kurulması kalbull edilen Geçıioi Komlils-
yona, ilgili komisyonlardan seçilen üyeler Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 'ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında İmza
lanmış Olan Karadeniz'de Türkiye Cumhuriyeti ile 
Sovyet Sosyaliıt Cumhuriyetieıti Birliği Karaısuıİan 
Arasındaki Deniz Hududunun İşaretllenımesime tfDe-
markasyonuma) ilişkin Bölgelerin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısının maddeleri 
onaylandı, yapılan açık oylama sonucunda tümünün 
'kalbul edildiği bildirildi. 

Urfa İli Viranşehir llçesliniin Geylanpiinar Bucağın
da Ceylanpınar Adıyla, İzmir İli Menemen İlçesi Ali
ağa Bucağında Aliağa adıyla yenliden iki ilçe kurul
ması hakkında Kanun Tasarısının maddeleri ve tümü 
kabul edildi, 

Genel Kurulun müddetli işlerin biltirimesıi ve el
deki işlerin sonuçlandırılması üçin 25 Aralık 1981 Cu
ma günü saat 14.00'te topianımasımıa dair Başkanlık 
Divanı sunuşu onaylandı. 

25 Aralık 1981 Cuma günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşim© saat 15.50'de son verildi. 

Fenni ÎSLlMYELİ 
Başkan! 

Başkanîvekili 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — TC Ziraat Bankaşınıin Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarının Ha
zineden ve Bazı Kuruluşlardan Olan Alacakları Kar

şılığında Talhkim Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Mali İşler Kornisyo'nu Raporu. (1/109) {Raporun 
Başkanilığa geliş tarihi : 23.12.1981) (S. Sayısı : 45) 
(Dağıtma tarihi: 25.12.1981) 

GELEN KÂĞITLARA EK 

Raporlar 

1. — 647 Sayılı Cezaların 'İnfazı Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Cezaların İnlfazı Hakkında 647 Sayılı Ka
nunun Ek Birinci 'Maddesiine Bir Fıkra Eklenmesine 
ve Son Fıkrasının Değiş'tirilmesüıne Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/14, 1/59) (Ra
porun Başkanlığa geliş tarihi : 22.12.198l) <S. Sayı
sı : 44) (Dağitma tarihi': 25.12.1981) 

2. — Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik 
Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celasun'un «6136 Sa
yılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 ncü Mad
desinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, 
Bıçaklar ve Benzeri Aletlerim Teslimi Hakkında 2305 
Sayılı Kanuna Üç 'Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/7) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1981) (S. Sayısı : 46) 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1981) 
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BİRİNCİ OTURUM 
AçıOma Saati : 14.0(0 

BAŞKAN : BfeşfamvMi M. VeP3k KİTAPÇrGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer G3NÇ, EvMya PARLAK 

İBAŞRAN — Sayım üyeler; Danışma Meclisiiımıizin 25 nci iBirleşiirnfei açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere boşliyoruz. 

111. — BAŞKAÎNUK DİVANİNİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Fikri Devrimsel'in, ismet İnönü'nün 8 nci 
ölüm yılı nedeniyle gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Ihir konuşma isteği var
dır okutuyorum. 

Danışma Meclisi iBaşlkanllığına 
Yüce Atatürk'ün en yakın silah ve fikir arkadaşı: 

Büyük Devlet Adamı İsmet İnönü'nün 8 noi ölüm 
yıllı nedeniyle gündem «dışı konuşma yapmak listıiıyo-
rum. 

İzninizi saygıyla arz ederim. 
Fikri Devrimsel 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRJİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Bugün Devletimizin 'kurucusu ve Millelfcimizin 

•kurtarıcısı Büyük Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü 
yılında O'nun en yakın silah ve fakir arkadaşı, dev
rim 've ülkelerinin uygulayıcısı ve koruyucusu büyük 
devlet adamı İsmet İnönü'nün ölümünün1 8 nci yılın
da Yüce Meclisin 'huzurunda onu minnet ve şükranla 
anıyorum. 

Tüm mazlum uluslara örnek olan Ulusal Kurtu
luş Savaşımızın eşsiz Komutanı Mustafa Kemal1 

Atatürk'ün her zaman yanında ve bu savaşın üstün 
başarı ile sonuçlanımasındaki [büyük katkısı ve savaş 
sonrası uluslararası siyasal! mücadeledeki üstün başa
rısı ve içte siyasal ve sosyal kültürel bakımlardan ye
ni Türk toplumunun oluşturulması mücadelesinde, 
Atatürk devrim ve .ilkelerinin yerleştirilmesi ve içten
likle uygulamaya konması ve sonra tüm olumsuz ça
balara karşın korunması hareketlerinde O'nu hep 
önde ve Atatürk'ün en yakınında görmekteyiz. 

O'nu tarih içinde Ulusal Kurtuluş Savaşının ünlü 
Garp Cephesi Komutam, Lozan Başmurahhası, Ata
türk'ün Başbakanı ye ondan sonra Devlet Başkanı ve 
Ulusumuzu İkinci Dünya Savaşı felâketinden büyük 
devlet adamlığı niteliği ile kurtaran ve nihayet Türk 

toplumunun siyasal yaşamını özgürlükçü demokratik 
sistem olmasına karar verip, serbest seçimle iktidarı 
kazananlara terk eden, demokrasiye inanmış tek li-
dor olarak görüyoruz. 

O, Büyük Atatürk'ün ölümünden memen sonra 
Gumhuribaşkanı olarak Türk Ulusuna yayımladığı 
mesajla; «Dovletimizinı banıisii, Mill'etimizin fedakâr 
sadık nadimi, insanilik idealinin aşık ve mümtaz si
ması eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettar
dır.» derken, O'nu fcaylbetmenin derin üzüntüsü içilir
de olan Ulusumuzun engin duygularıMı büyük bir iç
tenlikle dile getirirken görüyoruz. 

Bugün yurtta ve uluslararası düzeyde anılan Bü
yük Atatürk O'nu bize şöyle tanıtıyor. İkinci İnönü 
Zaferinden sonra çektikleri telgrafta : «Siz orada 
yalnız düşmanı değil, Millelöin makûs talihlimi de yen
diniz.» Sözüyle kazanılan başarının ihtişamını vurgu
luyordu. 

Türk vatanının tapusu olan Lozan 'Barış Andlaş-
masının uluslararası konferansta imzalanmasından 
sonra, yine Atatürk'ün gönderdiği telgrafta : («Mem
lekete bir silsile'! yararlı hizmetlerle dolu olan öm
rünüzü, bir siyasi zaferle taçlandırdınız. Mükemmel! 
asker, mükemmel diplomat.» Sözüyle Türk Devleti
nin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğünü sağlamadaki 
üstün başarısınıı ku'tluyor ve Milletimize duyuruyor
du. 

Ünlü bir yabancı devlet adamı : «İkinci Dünya 
Savaşı felâketinden büyük bir maharetle Türkiye'yi 
kurtaran İsmet İnönü'yü sadece tou hizmetiyle her 
halde mensup olduğu Millet unutmayacaktır.» Diyor. 
Bu e'Jbette doğrudur. Nitekim, Devletimizin yöneti
cileri O'nu Atatürk'ün Anıtkabirinde bırakarak, aziz 
hatırasınla en anlamlı saygıyı göstermişlbrdir. Bunu 
bu kürsüden şükranla ifade ediyorum. 

O'nun en büyük özeliği, hep biliyoruz ki, Türk 
Devletinin varlığı ve bağımsızlığını, ülkenin ve ımıil-
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Jetin 'bütünlüğü ve bölünmezliğini her türlü siyasal 
•düşüncenin üstünde tutmuş olmasıdır. Her halde şu 
sözü, bu düşüncemizi en iyi bir şekilde doğrulamakta
dır : 

,«Bir memllekete namuslu insanlar, en az namus-
suzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtu
luş yoktur» diyordu. 

iBuigün hiç şüphe yok ki, Türkiye'mizde bu sözün 
gereği yapılmaktadır. 

Sözlerimi, hu büyük insanla ilgili tarihi bir anımt 
anlatmalkla bitirmek istiyorum : 

Mardin İli İdil Cumhuriyet Savcısı iken, ülke
nin ve milletin bütünlüğü hususundaki, görevdeki 
duyarlığım medeniyle uğradığım bir silahlı 'saldırı 
sonucu, moral bozukluğu içinde Ankara'ya geldiğim
de, O büyük insanın İbir gazetedeki şöyle bir deme
cini akudum : 

.«Mardin bölgesinde asayiş o derece bozuktur ki, 
vatandaş alhırrndaki hayvanından ve tarladaki otun
dan emin olmayarak yaşamaktadır.» 

Oysa gerçekler, bundan çok daha acı idi. Bu bü
yük insanıa; bu acı gerçekler karşısında bu kadar 
gerçeklerden ü/ak bir demeç vermesini temin eden
lerden dolayı duyduğum üzüntüden, kendilerini ziya
ret etmek istedim. Telefonla kurduğum irtibattan! 
sonra, beni özel evlerinde beklediklerini söylediler. 
Ekim 1968 yılı idi; Çankaya'daki evlerine gittim, 
Kapıda karşıladılar. Saat 13.00te tarihi odaya gir
dik. iBliimden tutarak beni kalnıepede yanına oturttu. 
«Beni neden ziyaret etmek lüzumunu hissettin?..» de
diler. Demeci kendilerine göstererek, '«Paşam, bu de
meç size ait dleğil mi?..» dediğimde, baktılar ı«Evet, 
bana ait» «Doğru değil mi?..» dediğinde «Gerçekler 
bundan çok daha acıdır, dediğim zaman, «Neler olu
yor bana anlat» dediler. Uzun boylu anlattım. IBaş-
başa konuştuk; saat 15.15te yanından ayrıldım; 2 
saat 15 dakika benden izahat aldılar. 

/. — TC Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarının Ha
zineden ve Bazı Kuruluşlardan Olan Alacakları Kar
şılığında Tahkim Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Mali İşler Komisyonu Raporu. (1/109) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1981) (S. Sayısı : 45) 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1981) (1) 

(1) 45 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Moralim bozuk idi, istifa etmek kararı ile gitmiş
tim yanlarına. «Moralin nasıl?..» dediler. Cevap ola
rak «Paşam, moralim çok bozuk. 1 100 lira maaş ile 
Anadolu'da can pazarına çıkılmaya değmezmiş, bu
nu öğrendim; istifa edip gidiyorum.» dedim. O an
da bütün hışmıyla devamlı tuttuğu elimi süratle sık
tı ve başının üzerindeki bir tutam saçın ayağa dikil
diğini gördüm. Kaşlarını çattı ve bana büyük bir hı
şım, öfke ve hiddetle «Biz bu memleketi böyle bul
madık. Nelerle bu hale geldi biliyor musun?.. Cum
huriyet okullarında yetişen gençlerin kamu görevi 
yaptığını gördüğüm zaman ne kadar çok seviniyo
rum bilemezsin. Ayrılacağınız her sandalyeye nasıl 
tiynette bir insan gelip oturacak biliyor musun, bunu 
garanti ettiniz mi?.. Sandalyelerden kaçmak yok, san
dalyeye koşacaksınız.» dedi. 

Büyük bir öfke ile bu sözlere muhatap olduğum
dan ben de bir yerde şaşırmıştım. Durumumu her 
halde farketmiş olacaklar ki, bir dakika kadar yüz-
yüze bakıştıktan sonra bana, «Bütün hayatın tehlike
ler içinde geçer; ama sende mutlaka 85 yaşını bu
lursun» dedi. Bir hafta önce 85 yaşını kutlamışlardı. 

«'Benden bir şey i'stiyor musun?..» dediler. «Ha
yır Paşam, hiçbir şey istemiyorum» dedim. «Demek 
beni uyarmaya geldin. Sana çok teşekkür ederim.» 
dedi. 2 saat 15 dakikalık bu sohbetten sonra yola 
kadar beni uğurladılar. 

Bu duygularla, bu sözleri, kendime yaşam kuralı 
olarak seçtiğimden istifadan vazgeçtim, meslekte d 
yüzden kaldım ve Danışma Meclisine de bu duygu
lar içerisinde müracaat ettim. 

İşte bu duygu v6 düşüncelerle milletimizin ma
kûs talihini yenen mükemmel asker, mükemmel dip
lomat olan Devlet adamı, büyük İnönü'nün aziz ha
tırası önünde saygı ile eğilir, Tanrıdan rahmet diler, 
hepinizi saygı ile selamlarım. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 

BAŞKAN - - Sayın üyeler; 

Mali İşler Komisyonumuzun bir tezkeresi var
dır okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının, Türkiye 

Cumhuriyet) Merkez 'Bankasına olan bir kısım borç
larının Hazineden ve Bazı Kuruluşlardan Olan Ala
cakları Karşılığında Tahkim Edilmesi Hakkındaki 
Kanunun, Gden Kâğıtlardan Gündeme alınarak, 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Gündemdeki bütün işlere öncelik tanınmak suretiy
le görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Sırrı Kırcalı 
Mali İşler Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu kanunun, sunuşlardan da önce Komisyonu

muzun isteği üzerine Gündeme alınması ve ilk mad
de olarak görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının raporunun okutulup okutulma-
ması hususunu oylarınıza sunmak istiyorum : 

Okunmasını kabul eden üyeler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(Mali tşler Komisyonu Raporu okundu.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; tasarının tümü üze
rinde söz isteyen arkadaşlarımız lütfen işaret buyur
sunlar. 

Sayın Erginay, buyurun. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Huzurunuza getirilen Konsolidasydn Kanunu Ta
sarısı, bugün memleketimizde eskiden beri yahut 
son zamanlarda uygulanan ve ekonomik alanda ya
ralar açan bir sistemin bir kısmının tamirini hedef 
almaktadır. 

Gerçekten konsolidasyon, görev zararının bir ne
ticesi olarak gösteriliyorsa da, aslında, Hükümetin 
tasarruflarındaki ölçüsüz hareketler belki bu anlam
da böyle bir neticenin doğmasına sebep olmuştur. 

Görev zararı nedir?.. Malumları olduğu üzere, 
görev zararı, Devletin bir kamu fiyatı tespit etmek 
suretiyle ilgili kuruluşların maliyetten düşük olarak 
mal satımı veya hizmet arzıdır. Bu itibarla, bunu is
teyen devlet veya hükümet, ekonominin gereklerini 
düşünerek bazı mal ve eşyanın, temel mal ve eşya
nın maliyetinden daha düşük fiyata satılmasını em
reder. İlgili kuruluş, aradaki farkı devletten ister. 

işte konsolidasyonu gerektiren hadise bu gibi 
birikimlerin neticesi olmuştur. Binaenaleyh, tasarının 
kabul edilmesi ve hiç olmazsa Ziraat Bankamız ba
kımından bir yaranın kapanması uygun düşer. 

Yalnız, Mali İşler Komisyonunun raporuna bu 
anlamda iştirak etmiyorum. Çünkü bugüne değin 
yaralar bir değildir, birçoktur. Size, Bütçede yaptı
ğımız incelemelerden şunu söyleyeyim, bugün Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin Devlete olan borcu 220 
milyardır. Vergi borcu 110 küsur milyardır. Böyle 
bir durumda Maliye Bakanlığı bütçesine fonlar kon-
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mak suretiyle transfer ödemeleri konmak suretiyle 
bir nevi takas işlemine gidilmektedir; ama tabiatıyla 
bu bir taraftan Devletin gelirinin tahsili; fakat öte
den de gderin artırılması anlamına geliyor. 

Ben dilerim ki, Mali İşler Komisyonunda bile 
Sayın Maliye Bakanının vaat etmiş olmasına rağmen, 
diğer bazı birikmiş, âdeta paslanmış birtakım borç
ların yavaş yavaş tasfiye edilmesi, konsolide edilmesi 
ve böylece istikbal için, ekonomimize daha kuvvet
li bir temel verilmesi ve ondan sonra bu gibi zarar 
görevi işlemlerinin asgariye indirilmes, çünkü tama
men onu kaldırmak imkânı yoktur, kamu fiyatı bir ik
tisadi esastır, dolayısıyla bu anlamda bir nevi işi ön
lemek bakımından Mali İşler Komisyonunun bu ka-
naatına iştirak etmediğimi de belirtmek istiyorum. 
Ancak, bu Kanun tasarısının da bu gerekçe ile he
men kabul edilmesinin de uygun olacağını düşünü
yorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Akkılıç, buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Ziraat Bankasının birikmiş borçlarının, Merkez 

Bankasına olan borçlarının düzeltilmesi babında ge
tirilen kanun tasarısı nedeniyle bu Banka hakkında 
bazı noktalara değinmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi Türkiye'de son birkaç yıl içerisin
de bankaların verdiği kredilerdeki faiz oranları olduk
ça yüksektir; fa'kat Ziraat Banlkastnın Türkiye tarırnı 
ve hayvancılığının kalkındırılması nedeniyle verdiği 
kredilere uyguladığı faiz, diğer bankaların hemen he
men yarısından daha azdır. O nedenle bu Banka
nın işlemlerinde çok büyük açıklar meydana gelmek-! 
tedir. 

Ayrıca, tahmin ediyorum geçen sene diğer ban
kaların da tarımsal krediler vermeleri ile ilgili bir 
kararname çıkarılmıştı; ama benim yaptığım incele
melere göre bazı sayın banka genel müdürleri, «Biz 
böyle bir uygulamayı yapmıyoruz ve yapamıyoruz» 
diyorlar. Gönül arzu ederdi ki, bu bankalar plas
manlarının % 5'i ya da % 3'ü oranında bir miktarı 
tarım kredisi olarak ayırabilsinler ve bunu uygula
maya koyabilsinler; maalesef bu bugüne kadar müm
kün olamamıştır ve bu nedenle de Ziraat Bankası 
her geçen gün sıkıştıkça sıkışmaktadır. 

Ayrıca, birkaç yıldan beri gübreye sübvansiyon 
vardı, son zamanlarda kaldırıldı. Bazı iktisatçılarımız, 
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«Serbest ekonomi uygulamasında sureti katiyede dev
let müdahalesi olmamalıdır» derler; ama bazıları da, 
«Gerektiğinde mutlaka devlet müdahalesi yapılmak 
suretiyle memleketin ekonomisi daha iyi istikamete 
sevk edilir» demektedirler. 

~ Her ülkenin kendine göre özellikleri ve koşullan 
vardır. Bugün gübreye aşırı değil, belirli oranda 
sübvansiyon yapıldığı takdirde yerindedir. Geçenler
de bir üyemiz, «Gübrenin ambarlarda (Sayın Tarım 
Bakanıyla da görüştük) kaldığını ve hatta değerini 
kaybettiğini, kompaktlaştığmı, toz vasfını kaybettiği
ni ve bunun tekrar tarlaya dökülebilmesi için yeni
den değirmenlerden geçirilmesi mecburiyeti olduğu
nu...» ifade ettiler; gerçek budur. Sebebi; gübre fi
yatı daha önceki fiyata nazaran 7 misli artmıştır. 
Çiftçi de muhakkak ki fark etmiştir yararını; ama 
maalesef tam anlamıyla bilincinde olmadığı için, 
«Adam sende, gübre kullanmasam da olur» şeklin
de düşünceyle bu memlekette üretimin düşmesine ne
den olmaktadır. Bu nedenle gübreye yapılacak bir 
sübvansiyon, Devletin ya da Hazinenin zararına ol
sa dahi mutlaka memleketin tarımsal üretimine ya
pacağı katkının çok büyük olması nedeniyle bence 
yerindedir ve bunu tasvip ediyorum, uygun görü
yorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Aşkın, buyurun. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Meclisimi

zin sayın üyeleri; 
Ziraat Bankası gibi Türkiye'de tarımsal kredi po

litikasını yürütmekle w desteklemekle' görevlendiri
len bir 'kuruluşun bazı açıklar vermesi ve bu açıkla
rın da sonradan 'bütçeden kapatılması veya konsolide 
edilmesi ara ısıra bir ihtiyaç olarak ortaya çıkabilir; 
fakat 'bu konu burada göründüğünden çok daha cid
di ve Türkiye'nin genel ekonomik politikasını çok da
ha geniş boyutlarda etkileyen bir problemdir. Şöyle 
ki : 

Dikkat ediHirse görülür ki, konsolidasyonu isteni
len borçlar, Merkez Bankası gibi kısa vadeli kaymak
lardan kullanılmış ve 1980 senesi içinde ortaya çık
mış, 1981 yılının 12 nci ayında konsolide edilmek 
üzere huzurumuza getirilmiştir. Hepinizin de bildiği 
gibi Merkez Bankası bir para - kredi müessesesidir, 
uzun vadeli bir sermaye piyasası müessesesi değildir. 
Dolayısıyla bu örneği genişletirsek, (Ki, göreceksi
niz, başka konularda da bu gibi konsolidasyonlar 
sözkonüsu olacaktır.) Merkez Bankası gibi kısa va

deli 'kaynaklar kullanmak zorunda olan veya verdi
ği krediler kısa vadeli olmak zorunda olan bir mü
essesenin bu kısa vadeli kaynakları alınıyor, kulla
nılıyor, geri ödenmiyor, aradan seneler geçiyor, sene
ler geçtikten sonra da bunun konsolide edilmesi için 
huzurumuza getiriliyor. 

'Dolayısıyla burada birinci önemli husus; eğer ıbu 
konsolidasyomlar yapılacaksa, (Aslında 'bu konsoli-
dâsyonlaıra gerek olmaması daha önemlidir.) Zama
nı n'da yapılmalıdır, Merkez Bankasının kaynakları 
zamanında Merkez Bankasına dönmelidir ve bu dö
nen kaynaklar da para politikasının sağlıklı bir şekil
de yürütülmesine yardımcı olmalıdır. 

Aslında Ziraat Bankası vasıtasıyla ödenemediği 
için konsolidasyonuna gidilmesi istenilen borçlardan 
çok daha önemlisi, başka konularda da Merkez Ban
kası kaynaklarının donmasına yol açmaktadır. 

Bilindiği üzere, Merkez Bankası Hazineye bütçe
nin !% 15'i kadar bir avans açmak durumundadır. 
Bu P/C 15 oranında Hazineye açılacak avans, Türkiye 
Cumhuriyeti bütçesinin küçük rakamlarda olduğu 
dönemlerde 'her halde büyük bir yekûn tutmazdı, do
laylısıyla Ibu % 15 avansın açılması Hazinemin rahat 
çalışması için gerekliydi. Fakat, eğer yanılmıyorsam 
o tarihten bu tarihe kadar iki önemli değişiklik ol
muştur. 

'Evvela, eskiden bu % 15 avanslar sene sonunda 
Merkez Bankasına geri dönerdi, dolayısıyla ertesi se
ne yeniden bir \</c V5 avans işlemeye başlardı. Bür sü
re önce bu deği ş t irilimi ş tir ve avansların kapatılması 
konusuna artık gidilmektedir, 

ikincisi de; 100 milyar, 2'ClO milyarlık bir bütçe
nin % 15'ini Hazineye vermekle 2 trilyona yaklaşan 
bir bütçenin ,% 15'ini vermek büyük fark göster
mektedir ve Hazineye giden bu farklar da orada 
donup kaldığına göre, Merkez Bankasının kısa va
deli kaynaklarının ikinci bir donma sebebini teşkil 
etmektedir. Nitekim bunun 'böyle olduğu açıkça gö
rülmektedir. Çünkü, şöyle 197û'lerden başlayıp 1974' 
lerden bu tarafa geldiğinizde, Merkez Bankasının 
açmış olduğu kredilerin sektörler itibariyle dağılışın
da kamu sektörünün payının giderek arttığı ve ikamu 
sektörüne güden payın da muntazam 'bir şekilde don
duğu görülür. 

Öyle sanıyorum ki, Türkiye'de serbest piyasa po
litikasına geçildiği bu dönemde Merkez Bankasının 
bu şekildeki operasyonlarına artık son vermesi ve 
Merkez Bankasından kullanılan fonların çalışır hale 
getirilmesi lazımdır; ama bununla bu konsoidasyon 
yapılmasım demiyorum, Zira, huzurunuza öyle bir ta-
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riıhte getirilmiştir ki, öyle bir öncelikle de yılın son 
günlerine 'getirilmiştir iki, bunun yapılması zorunlu
dur; aksi 'halde bu sistem işlemez. 

Bu genel görüşlerimi 'belirttikten sonra Komis
yonun raporundaki ıbir noktaya dikkati çekmek iste
rim, eğer ben yanılıyorsam Sayın Komisyon üyeleri-
nin düzeltmelerini rica ediyorum. 

IMadi işler Komisyonu raporunun 7 nci paragra-
fında şöyle ıbir ifadeye rastlıyoruz : 

«Bu durumlar sonucu Ziraat Bankası gerek Ta
rım Satış Kooperatifleri vıe Birlikleri, gerek Zirai Do
natım Kurumundan olan sözkonusu kapsamdaki ala
cakları Ikarşılığıında Merkez Bankasına 1980 yılı sonu 
itibariyle 79,8 milyar lira borçlu bulunmakta ve Mer
kez Bankasına aynı tarih itibariyle yerine getirmekle 
yükümlü olduğu 34,4 milyar lıira mevduat munzam 
karşılığı yükümlülüğünü karşılayamamış duruma düş
müş ve dolayısıyla tarım alanına aktarmak durumun
da olduğu 34,4 milyar liralık bir finansman imkâ
nından mahrum kalmış bulunmaktadır.» 

Burada galiba bir yanlışlık var. Eğer Ziraat Ban
kasının sözkonusu Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
likleriyle Zirai Donatımdaki alacaklarını almış olsay
dı; eğer ıbu alacaklar bir mevduat şeklinde ise, bu 
mevduatın karşılığı olan !% 34,4 milyarı Merkez Ban
kasına yatıracaktı, yine kullanamayacaktı. Aksine, 
Merkez Bankasına bu 34,4 milyar munzam mevduat 
karşılığını yatıramadığı için, yatırmadıgı için ıbunları 
kullanmıştır; yani 'buradaki ifade tamamiyle ters bir 
anlam taşıyor. Eğer yanılıyorsam lütfen açıklansın. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Fırat, buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlar; 
Ulu Önder Atatürk, '«Milli ekonominin temeli ta

rımdır» demiştir. Burada mevzubahis olan, Türkiye 
Zirai Donatım Kurumunun yıllardan beri birikmiş 
olan görev zararlarının Ibir neticeye bağlanması. An
cak, konuşmalardan şu imaj da yaratılmış oluyor ve 
bu imaj ıgazete sütunlarına yanlış ve hatalı olarak ak
sedebiliyor : «Türkiye'de KİT'ler ekonominin baş 
belasıdır» gibi bir imaj yaratılıyor. 

Dalha dünkü gazetelerde, «Türkiye'de KİT'lere 
yeni bir veçhe verilecektir. KİT'ler 220 milyarlık bir 
zararın içerisindedirler» gibi bir başlığı görmüş bulu
nuyorum. 

Müsaade ederseniz şunu vurgulamak isterim : Ev-
velemıirde Türkiye'de KİT'ler ekonominin lokomoti
fidir. Bu böyledir. 

'Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye Zirai Donatım Kurumunun bu görev za

rarı nereden gelmiştir, nedir? Önce bunu iyi açıkla
mak lazım. 

'Devlet tarım sektöründeki gelişmeye öncülük ol
sun ve tesjvik etsıin diye kullanılan gübreye alış fiya-; 
tiyla satış fiyatı arasında belli bir oranda katkı yapı
yor; yani menşeinden gübreyi yüksek fiyatla alıyor 
veya cari fiyatla alıyor, «Köylüye bunu daha düşük 
bir fiyatla satın» diyor. Bu ikisi de hükümetler tara
fından tespit ediliyor. Bir Kamu İktisadi Kuruluşu 
olan Zirai Donatımın bunda en ufak bir hatası mev
zubahis değildir. Her sattığı kiloıgram gübreden Zirai 
Donatım Kurumu zarar etmek mecburiyetindedir.; 
Çünkü, satış fiyatını (geçmiş hükümetler politik şart
lara göre kendileri tayin etmektedir. 

Ancak, şu akla gelebilir: Mıenşeinde, gübre üreti
len yerde, acaba üretim maliyeti üzerinde hassasiyetle 
duruluyor mu? Durulmuyor. 1.0 milyarların üstünde 
bu sene bu gübre fabrikaları kâr etmiştir. •Onların da 
üzerine gidilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu, Zirai Donatım Kurumunun kendi yaptığı iş

lerden dolayı yaptığı bir zarar değildir. Hükümetlerin 
verdiği emirden dolayı, gübre dağıtımım bihakkın 
yaptığı halde, üstünde kara leke giibi duran, «Zirai 
Donatım Kurumu şu kadar zarar etmiştir» diye üze
rine vurulan bir damga haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zirai Donatım Kurumunun bu görev zararları zâ-, 

manında karşılanmaz ve dolayısıyla bir de faiz yürü
tülür. Nitekim, biraz önce okuduk, yıllık faıiz 20 mil-. 
yar, 2(4 milyar. 

Şunu da belirtmek isterim; Zirai Donatım Kuru-* 
mu kâr eden bir müessesedir. Gübre dağıtımı hariv 
cinde, sübvansiyonlar haricinde yaptığı hizmetlerden 
dolayı ibütçesini kârlı kapamış bir kuruluştur. 

Şunu arz etmek istiyorum: Zaten KİT'ler zama
nında çok düşük sermaye ile çalıştırılmışlardır. Ge-
reikli sermaye 'bunlara verilmemiştir. Ancak iki yılı 
dır ıbu başlamıştır. 

1978'de yatırımlarının ı% lll'ıini, 1979'da % 3,5* 
unu, 1981 'de hiç Merkez Bankasından para almadan 
yatırımlarını kendileri yapacaklardır. Bu, Sayın Mali
ye Bakanının Bütçe - Plan Komisyonunda yaptığı 
açıklamalarda da vardır. 

Kârları 1979 yılında 3,5 milyar, 1980 yılında 50 
milyar, 19S1 yılında, yani ıbu sene 96 milyardır ve 
1982 yılında KİT'lerin kârlarının 160 milyar olacağı 
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yine Sayın Maliye Bakanı tarafından Bütçe - Plan 
Komisyonunda ifade edilmiştir. 

Zarar eden KİT kuruluşları hangisidir? Hizmet 
üretenlerdir. .Devlet Demiryolları bunların başında 
gelir, Buıgün Almanya'da, Alman Demiryolaraıa Al
man Hükümeti yalnız 1981 yılı için 14 milyar mark 
sübvansiyon vermiştir. Devlet Demiryolları hizmet 
üreten bir müessesedir. Kars'a tren zarar ediyor diye 
kaldırın diyemezsiniz. Karadeniz'e işleyen vapuru za
rar ediyor diye kaldırın diyemezsiniz. Devletin devlet 
olduğunun vasfıdır onlar. Zarar edecektir bir nokta
da, halik hizmeti yapıyor. 

Bugün, 19.79'da 12 kuruluş, 1980'de 8, 1981'de 7 
kuruluş zarar etmiştir. ıBunlar da Sayın Maliye Baka
nının ifadeleridir. 

Gene teşdtokür ederek söylüyorum; sermayelerine 
220 milyarlık: 'bir katkı yapılmıştır, hakikaten gerekli
dir. 

Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri kendileri-
ıtıi her an gösterebilirler; yeterki müda'hale edilmesin, 
yeterkii genel müdürüne, kendisine hizmet eden çay
cıdan hiç değilse üç - beş kuruş fazla da maaş veril
sin arkadaşlar; bu da bir yaradır. İhracatta 1 milyar 
dolara yakın ihracatları varadır. 

'Muhterem arlkadaşiarım; 
'Bir noktayı daha söylemek istiyorum. Senelerden 

beri bir rezalet olan Çay - Kur Genel Müdürlüğü, 
bir Kamu iktisadi Kuruluşudur; geçen sene 1,3 mil
yar zarar ettiği halde, bu sene takriben GOO milyon 
kârla 'kapamıştır bütçesini veya kapayacaktır. SEKA 
da öyledir. 1,3 milyar zarar, bu sene 500 milyon kâ
ra dönüşmüştür. 

Şunu arz ediyorum: Tasarı yerindedir. Bir Kamu 
iktisadi Teşebbüsüne, Türk çiftçisine verilmek üzere 
ve Türk tarımını desteklemek üzere »bir 'görev veri
liyor. Bunun ıkarşılığı ya 'derhal ödenir, hatta hatta 
üstüne bir dle hizmeti yaptığı için kâr marjı konaralk 
ödenir; o zaman bu kurumların, Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin ismi de lekelenmez.. 

Tasarı yerindedir. Getirenleri 'de, yapanları da hu
zurunuzda tebrik ©diyor, teşekkür ediyorum. (Alkış
lar) 

iBAŞKAıN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyonun tasarı üzerinde yapacağı 'bir 

açılklama ilave var mı? 

MALİ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI SÜ
LEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkanım; 

Sayın Maliye ıBakanı Komisyonumuza yapmıış ol
dukları açıklamalarla, 'bizim pek çok kuşkumuzu, te

reddüdümüzü izale ettiler, kaldırdılar. Lütfederlerse 
şu anda, bizden önce aynı açıklamada bulunsunlar, 
biz tekrar tereddütlü bir nokta olursa, onu giderici 
İkend'i aramızda konuşmalarla cevap vermeye çalışa-
lıim efendim. 

Bu arada bir hususu açıklamak [istiyorum. -Biz ra
porumuzda şu kısmın değiştirilmesini rica edeceğiz1: 
«Fiyat istikrar destekleme fonunun» diyoruz. Bu
nun; «Destekleme ve fiyat istikrar fonu» .şeM'inde dü-
zekilmösi lazım geliyor. Biz bunun bir virgülle halle
dileceğini zannettik. Halbuki bizzat kararda; «Destek
leme ve fiyat istikrar fonu...» şaklinde geçtiği için, 
yapılan takviyelerin, yardımların ve karşılama'ların bu 
fondan olduğunun, ismini tam ve açıık şekilde yazı
larak kayıtlara geçirilmesini işitiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başlkan, 

usul hakkında söz istiyorum efeındim. 

BAŞKAN — Buyurun ©fendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hükümetin fco-

nuşma'sından sonra artık Komisyonun konuşma hak
kı yoktur. Bu bakımdan Komisyon görüşmeyi şimdi 
yapabilir. Son söz Hükümetindir, ondan sonra Ko
misyon tekrar konuşamaz, 

ıBAŞKAN — Müsaade buyurursanız konuyu ev
velâ Sayın Maliye Bakanımızdan 'dinleyelim. 

'Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
'Balkan, Danışma M'eclsiınin kıymetli üyeleri; hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Hükümet olarak şavk ettiğimiz Ziraat Bankasının, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına olan borçla
rının Hazineden ve bazı kuruluşlardan olan alacak-
larıyla tahkimi konusundaki Kanun, konusunda sayın 
üyelerin ortaya koydukları hususları aydınlatmak, ce-
vaplamaJk ve bu Kanun için özellikle üyelerin lelhte 
ve bizi teşvik ©den konuşmaları dolayısıyla da mem-
ınuniyetimi ortaya koymak işitiyorum. 

Her ışeyden evvel şunu belirtoelk işitiyorum; böyle 
bir tahkime neden lüzum olmuştur. Bu neden bugün 
için huzurunuza gelm'işltür. Ortaya bu konulduğu za
man bir çoik sualin cevabı ortaya çLkacalktır zannedi
yorum. 

Uygulanan istikrar programlarında veya para ve 
kredi politikalarında, destekleme görevi, destekleme 
kurumlarına Hükümet 'tarafından verilir. Burnu ya
pan, burada tföz konusu olan örneğin; 'bir Tarım 
Kredi Kooperatifleri, birliklier. BirMkler, Hükümetin 
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verdiği görev üzerine, o yıl için desteklernıe ürünü 
mubayaa öderler. Bu mubayaaları için lazım olan pa
rayı Merkez Bankası kaynaklarından, Ziraat Bankası 
kanalıyla alırlar. 

Bu kredileri ıbilaihara ürünü alıp, ihraç veya dahil
de sa'ttıktan sonra /toplanan paraları tekrar Ziraat 
'Bankası vasıtasıyla Merkez Bankasına geri iade edil
mesi, arada ibir görev zararı varsa, bunun da bütçeden 
'kendilerine ödenmek suretiyle yine Merkez Bankasına 
•giderek kapanması lazım. 

Aynı durum Zirai Donatım Kurumu içindir de« 
Zirai Donatım Kurumu yaptığı mubayaaların bede
linde çiftçiye teslim ettiği gübrelerin, aldığı ile satış 
fiyatı arasında bir farik vardır. Fabrikalardan daha 
pahalı alır, çiftçiye ıdaha ucuz satar; aradaki farıkın 
(Devlet tarafından kendisine ödenmesi lazım. Tabii 
Ibunu önce Ziraat Bankasından 'kullanır. Ziraat 'Bankası, 
bu büyük ölçüde Merkez Bankası kaynaklarından fi
nanse edildiği için -(Bu dönemler içiın söylüyorum) 
bunu, eğer farkı Devlet kendisine ödeyemezse, bu da 
gelip gayet 'tabii Ziraat 'Bankasına ödenir ve bu para 
tekrar Merkez Bankasına dönemez. 

Gerçekte uygun ibir destekleme politikasında Mer
kez Bankasından çıkan bu 'kaynakların, fonksiyonu 
ifa ettikten sonra aynen tekrar Merkez Bankasına 
dönmesi lazım. Eğer bu yapılabildiği ölçüde, ekono
mide menfi bir etkisi söz konusu Olmaz ve bu iktisadi 
ve doğru bir harekettir; ama bir yerde zincir koptuğu 
takdirde, bu enflasyonun nedenlerinden bir tanesi olu
yor. Neticede Devlet, bütçesi imkânilarmdan bu pa
rayı Zirai Donatıma, 'birliklere veremediği zaman, bu 
'kuruluşlar da Ziraat Bankasına olan borçlarını öde-
yemiyorlar. Ziraat Bankası da Merkez Bankasına olan 
'borcunu kapatamıyor. 'Bu o yıl için normalin üstünde 
yapılan bir emisyon, piyasaya para arzı olduğu için 
de o yıllarda enflasyonun nedenleri arasındaki unsur
lardan biri ölüyor. 1970 yılından İtibaren 1980 yılına 
'gelen devamda, bunlar o yılların bütçe imkânlarının 
kâfi olmaması, bütçeden bunlara ödeneklerle bu pa
raların verilmemesi neticesinde, o yıllarda bu çıkan 
paralar ekonomide menfi etkilerini yapmıştır. Emis
yonun «nedenlerinden bir tanesi de budur, tamamı de
ğildir, bir parçasıdır. 

Aynı şeyi arkadaşlarımız da bahsettiler, zannedi
yorum Sayın Aşkın, Hazinenin kullandığı avans. Aynı 
şekilde Hazine avansları da bir nevi emtoyona ne
den öldü. Kamu tkti&adli Teşebbüslerinin 'finansma
nı, yaltıomta liçin kâfi para veriletmemiş olması eski 
dönemlerde Merkez !Bankıalsı kaynaklarından bunun 

finıaınse edüımesi; o yıllardaki fiyalt artışlarının et
kileridir, efconotmiide menfi eilkisüni yapmıştır. 

Şimdi 1980 yandan fltibaren uygulanan ©konotmli 
ve para politikası, Ibu gtöbi yarallann kapatıflmaisıına 
m'altuftur. Eğer .biz bu gibi ekonlamiide fiyalt arttş-
ilarına neden olan hususları ortadan kaidıraımadığı-
mız mıüddeltçe, zalben enflasyonla mücadele yapaıma!-
yız. İşte bunlardan ibir ifcanesfi de, (bu desifcelkllemıe gö-
nevilerinden iddiayı kuıruHuşllann zararlarının en geç 
müteakip yâ ödenımeisliıdir. ıBöytle İbir birikime mey
dan verilmemeslidir. Bütçe denk olduğu ölçüde, Mer
kez Bankası (kaynalklarına. çok eüzii, haltta asgari öl
çüde ımüracaa't öder. Yine bu İbir yaradır, bu da ön
lenmiş olur. Eğer iKltT den(gesM tam kurduğunuz 
takdirde, ibuıraldan da ernlisyona tesir eden, para po-
Uiitijkasına menifi dtkli eden ihusıus da ortadan kaldırıl-
mış olur. 

ıtşlte 1981 yılından sonra, özelikle 198H yıflunda 
(Hükömetiımliz, (bu konularda ciddi tedbirleri aüımış, 
bu kuruluşlarıın 'görev zararlarını ve bu gibi birikim
lerin ve ıtahlklime meden ottan hıuısusliaırın odtaya çık
masını önlemiştir, yani 1981 yılı dalhil, 1980 yılı so
nundan (itibaren bu iku'rudıuşll'arın ıfiyalt artışlarına me
den olacak yaralar kapanmıştır. 'Bunun ötlkifsiyledür 
ki, 1981 yılında fiyalt artışilarında büyük bir mesafe 
kazanılmiş, 'Vüzde 40Hann atanda bir 'fiyat anlısı Itu-
Itulalblillımliışitıiır. ıBu, ıbuna benzer pdlükalların uyguilan-
ması sonucundaidır. 19811de ıbunuın bir etlklisinü gör
medik. Zirai Donaltımın, birliklerin zarardan, özel
li jktte Zirai Donaltımi'n zararını, Mali fşler Köımüsyo-
nunun Raporunda da görüldüğü üzere, «Desi&elMeme 
ve fiyat iilsitlikrar fonu» dliıye bir fonumuz vardır. 'Bu 
töon, Ijihraç edilen zirai itarım üırünferjnıin ihracından 
'alınan primdir. Bu İbir fonda Merkez Bankaısınd&ı 
toplanır. Bu fon uygularnaısı (Bolkanılar KuruÛu kara
rıyla da açıSdlanımiştır. Gübre finansmanında, gübre
nin sübvansiyonunda kullanılacak denir. BÜz bundan 
198ıl yılmda 69 milyar liralık bir (imkânı, gübrenin 
Sübvansiyonu için kullandık', yani bunum Ziraat Ban
kası kaynaklarında veya Merkez Bankası kaynak-
Harına sübvansiyonla Ibu şekilde gSltaıesini önledik. 
(Eğer, bu zarar dalha fazla olsaydı, ıbunu bütçemize 
(koymak suretliıylle Ziraat IBankasına, Zirai Donaltıma 
ödemeyi düşürtüyorduk. 

1981 yılhnda ıMrilikferin herhangi bir zamanı söz 
konusu oOtmıuyor. Aldıklarıyla salötıkıları ihraç fiyat-
Harı arasın'da ibir denge olduğu içlin, ortaya bîr bi
rikim lolımayacakltır. Zaiten Ibu 3il . 12 . 1980 lüaırlihd-
ne kadar olan birikmiş borculardır. Onllar, geçmıiış dö
nemlilerde enflasyon etkisini, ekonomide menfi etki-
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derinli yaptığı için tasfiyesi, tekrar bunlarıın tahkim 
edilmesinin ekonomiye herhangi Ibir zararı otaııuıyor; 
aımıa biz bunu bir yerde (tutmak zorundayız. Üye 
faıfkadaşflarıimızın ısöylledliği ıgilbi, bunu tahkim eâlp, 
aynı politikayı devam ettirdiğfimiz zaman, 3-4 sene 
ısonıra ıtelkrar tahkim için ımıec&lerim huzuruna g-sOim-
memesi lâzıım. iBliiz Ibir noktada bunu kestik, 1981 yı
llından İtibaren Ibu politikayı ıbir daha tahMıme mey
dan vermeyecek bade getirdik. 1982 yıllında aynı şe
kilde Zirai Donatımda, gübre sübvansiyone edile
cektir. 

iBir sayın üyemizin söylediği gibi, bunu ediyo
ruz, edeceğiz ve tahmin ediyorum 1982 yılı içinde 
gübrenin ahım ve satım fiyatları arasımda 60 - 70 
ımıillyara yalkın bir fark, yani sübvansiyon© edillmeısi 
llâzıım gelen Ibir husus ortaya çıkacaktır; fakat bu 
ısağlaım kaynaklardan, yani Merkez Bankası kay
naklarından limaınse edilmeyecek; bu, Destekleime 
Fiyat İstikrar Fonunda toplanan paradan, yeltişıme-
diği takdirde, Bütçe kaynaklarından verilmek su
retiyle itaslfiye edilecektir. 

Hazinenin kusa vadelli avamısın ı da Ibu veisi'ley'lc 
»ortaya koymak islJiyoruım. Hazinenin Ikiisa vadeli 
lavansı için 'Bütçe kanunları '% 15 nispetlinde bir yet-
Ikıi 'verım'iştür. Yani 1 trilyon 815 milyar olan 982 
Bütçesinin <% T5'i nispetlinde Merkez Bankası (kay
nağını kullanıma ydtfcimiz vardır; falkalt ibu rakam 
da, eğer ıbu açıdan düşünüldüğü takdirde, 272 m&î-
yar eder. 'Biz 1982 yıllında, bu ölçüde bir krediyi 
•yalnız Hazine olaıralk değil, tüm ekonomi içlin dahi 
kullandığımız italkdirde, fiyat artışlarını düşündüğü-
•mıüz % 25 seviyesinde tultmamız mümkün değil
dir. 

ıMerlkez /Banfkaisının, talhımlin ediyoırum 1982 yı
lında Ibüım vereceği kredilerin toplamınım 200 mil
yarı geçmıamıesi Uâzıim; özai ve kaımıu. Hazüneriin bu
rada kullanacağı, Ikamu kesiminin kuıllanacağı mik
tarın, tahmin ediyorum, azami 60-65 mıiılyan geç-
ımamıesfi llâzıım, Yani biziım hiç bir zaman 'bütçede 
öngörülen % 15lik Ibiır limiti kullanmalınız söz ko-
nuısu değilldir ve kulanımamız lâzımdır; uyguladığı-
ımız ekonomi politikanın gereği olarak. iBu yönünden 
de, her ne kadar bütçelerde bir imkân olarak görü
len bu husus yer allmrş olımasına rağmen, kullanıl -
roa biç bir zaman bu ırakaımı bullimıayacalktır. (Bunun 
yegane (faydası, geçmiş 10 senede Ibu rakam bugün 
235 ım'illyarı buiknuşlbur; geçmiş dönemlerde alınan 
krediler. Bu 272 flkniiftı arasındaki farkı kullltnima 
iımJfcânını verir; fakat ıbiz bunu ekonominin gerek

leri karşısında çolk asgari miktarda kullanmak zo
rundayız; uyguladıığıımız ekonomi politikasının bir 
gereğ'i oHarak. 

'Bu (tasarı, şu 1980 yılından eVvell IbirCkmûş. olan 
115 ımilyarîık Iblir borcun Hazine tarafından üsllleniil-
ımösıi, Zira'aıt Bankasının Merlkez Bankasına olan bor
cunun ısiliinimesi ve 2 kuruluşun da Ziraat Bankasına 
olan borçlarının bir ölçüde ortadan IkaCkmaısı, Hazi
ne 'ile Merlkez »Bankası arasında bor? ülı-ikisine ken
dini getirmektedir. 

Şu Ikonular lalkila gelebilir. Haziine olaralk Ibu paranın 
100 senelik bir periyolt liçeriısinde ödenımesıimü' teklif 
ettilk; ibunun efkonomide liades'i daha kısa zamanllarda 
da d'üış'ünlüllelblilîlir, ısöyflendbıilliır; 'falkalt bu, elkonomıide 
1980 yılından evvellfki Idönemllıarde ıtahrlilbaltını yap
mıştır. Ekonomide gerekli talhrıibaltıını yapan Ibu hu
susun şimdi Ibütçeliedie Merlkez Bankasnnıa iadeısıi; he-
ptiımiz biliyoruz ki, bültçe limrkânllıarından, pliyalsadan 
vergü yoluyla Itopliadığınız parafların tdkrar Merkez 
'Bankasında bloke edlillımeısli anllamına gefflir. Hkono-
mıik yönden de değeriliendirıiHdiği zaman, deifalten 
ödenmesinin veya kısa zamanda ödenımıeısinin 
bu yönünde Ibüıyülk /yararîan da yolklfcur. Bu 
iîtiibarla 100 senelilk bir paryot içerisinde öden-
ımesi, bütçeniin de kendi içinlde kullanacağı paıraları Mer
kez Bankası yerine, ekonominin ilhllliyacı loHan yaitı-
rımiara taıhslils ötmesine ve yenli hilzmıeitleriın yapıl
masına da'ha iyi imlkânliarı sağfliaımaisı bakımından 
da zorunludur. Bu, hor şeyden evvel bir lilslikrar 
programının uygullanımasınnn ciddi oUaralk devamını 
sağlayacak ve bu korumuşları ırahaltılataoak ıbir ope
rasyondur. ,Bu itibarla, sıayıın konuşan lüyellerimiizin 
de itasvipflerini kazandığım ianlaldığım Ibu Kanun Ta
sarlısının, Sayın Danıişma iM'eıdliısinlin üyelerli tarafın
dan da IkabuHü hallinde, ,2 kuru'İuşumıuiza ve Ihaltlta Zi
raat Bankası dalbül, bu kuruiluşları bir ölçüde uzun 
senelerdir sıkıntıya sokan bir büyiük prolbll'eıminin 
Iha'llini sağlayacağı içlim, tasivfilbiinlize sunar, saygıları-
ımı sunanım. 

[Teşekkür edenim. (lAlIkı&laır) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Sayın Komisyonumuzun söyleyeceği bir şsy?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI SÜ

LEYMAN SIRRI KIRCALI — Kısa bir maruza
tımız olacak efendim. 

İBAŞKIAN — Sayın KantarcıoğUu, müsaade buyu
run biraz evvelki konuyu açılMayaıyıım ; 

Haltırda galiba, yanlış kalmış dlacalk, hülklümıöt-
ften ısionıra komlilsyona Söz ıverlilmez diye tiüzüğüm'üz-
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'de bir hlük'ita yoktur. Yalnız, « tan hıiMiımelt, ham 
komisyon söz isterse, ilk öncelik Komisyon, ikinci 
H'ülkıümelte» denir; aıma «(Hükümetten sonra tekrar 
Komlisyona söz veriilmez» dliye blir ıbJükıüm yok. Özür 
diterim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — 59 ocu madde 
öylJie yazar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pamak. 
IMAUt İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAMAK — Saıyıın .Başkan, değerli üyeler; 
Maili Işılar Kbm/isıyoınunun ilik raporu huzurunuza 

'gdûmıiş ıbukınuyor. Bu vesileyle Komisyon olarak 
Yüce Meclislin 'değerli üyelerine Saygılarımızı arz 
ediyoruz. 

Soru Ibavdllh ©den Sayın Erginay, Sayın Akkılıç, 
Sayın Aişlkın ve Sayın Fırat'a, isorudan zliyade açılk-
llaimaflar getiren bu değerli üyelerin bir kilsim soru
larına 'da Sayın Maliye Balkanının verdiği açılkla-
ımallar, ıverdiği cevaplar Iblizce de Itatmün edici bulun
muştur. Zira, aynı konuşmaları Sayın Bakan Komis
yonumuzda daı yapmışlardır. Hükümet poİfüilkası 
oritadadır ve Sayın Bakan hlülkümeit politikasına açık
lık getiren konuşmalar yapmıştır. 

Enflasyon, (hükümet politikasının üzerine gittiği 
blir ıhuısuıslttun Dolaylısıyla Sayın Balkanın yaptığı açık
lamalar ve bulunduğu taahhütler neticesinde, bizler 
Komisyon olarak adÜHiydt keslbeden Ibu tasarıyı aynen 
Ikalbull efomeyli uygun buldulk. 

Sayın Erginay'ın sorularına, genel isoırular olduk
ları için Sayın Balkan cevap verdiler. 

Yine, gübremin slüfbvanisiiıyonu masöl'eıs.inde, güb
rede sübvansiyon deva/m etmelkltedfir; buna da Sayın 
JBalkan değindiler. Yatılı Ibfiıze Koımlilsyon olarak de
ğinilecek ıbir nîdklta kalmamıştır. Zaten genel politi
kayla ilgili (görüşler ısetrldedilmıiştlir. Tasarıyı bu ve
sileyle aynen kabul etmtiş bulunuyoruz. 

ı Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın üyeler, Itüımıü lüzerinddki görüşmeler Mt-

mişltlir. Maddelere geçillmeslini oyunuza sunuyorum1: 
Kalbul edenler... Etaneyenler.. Kalbul (edilmiştir. 

1 nci maddeyii dfcütuıyorum : 
TC Ziraat (Bankasının Türkiye Cuımlhuriyeit Mer

kez Bankasına lOflıaın Bir Kısım Borçlarının Hazine
den ve Bazı Kurdl'u/şjlardan Olan Alacakları Karışa 
lığında Tahkim Edtömıesto Hakkında Kanun Tasarısı 

IMADDE 1. — TC Ziraat Bankasının, Türküye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına ıölan; mevduat mun
zam karşıllığı, ımevduat munzam karşılığı avanıs he

sabı ve Tamım Saltış Kooperatifleri ve Bildikleri bo
noları mukabil dasifeelklıamıa ımıülbayaa avansları borç
larının 1 . 1 . '1981 ItarolhindelM tuıtarflarıyla, bunlar 
lipin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ita-
hakkuk ettirilecek her ıtlürlllü faiz, vergli ve giderler 
toplamı, Hazinenin TC Ziraat 'Bankasına olan ve 2 
nci maddede belirlenen borçları karşılığında Hazine
ce devralınarak tahkim edilımffişltir. 

Bu (tutarlar, Maliye (Bakanlığı, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası ve TC Ziraat Bankası tara
fından İl ay üçünde birllMe belirlenir. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler?.. Yok. 

Sayın Komisyon?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAMAK — Bir diyeceğimiz yok efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Bk di

yeceğimiz yok efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — T. C. Ziraat Bankasının 1 nci 

maddeye göre Hazinece devralınan borçlarına karşı
lık; destekleme alımlarından doğan zararları nedeniy
le, Tarım Saltıfş Kooperatifleri ve Birliklerinden ve 
Türkiye Zirai Donatım Kurumundan olan alacak-
larıtıın 1.1,1981 tarihindeki tutarlarıyla bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek 
her türlü faiz, vergi ve giderler toplamı Hazineye dev
redilmişti. 

'Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı, T.C. Ziraat 'Ban
kası ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından 
1 ay içlinde birlikte belirlenir, 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz-isteyen?... Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAMAK — Bir diyeceğimiz yok efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Bir di

yeceğimiz yok efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: Ka

bul edenler.,. Etmeyenler..;. Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Yukarıdaki maddelere göre T.C. 

Ziraat Bankasının Hazinece devralman borç ve ala
cakları arasında ortaya çıkacak fark, Bankanın borç
lu çıkması halinde önce Banka sermayesinin Hazi* 
nece taahhüt edilip ödenmemiş bulunan kısmından 
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1980 yılı kâr paıyımın mahsubundan sonra kalan mik-
tarın <tasfiyesino tahsis olunur. Bu mahsuptan artan 
kısım üse Hazinenin! Bankaya olan diğer borçlarına 
mahsup edilir. 

Hesaplaşmada 'Bankanın alacaklı çıkması hallinde 
bu miktar Bankanın 1.1.1981 tarihinden sonraki mev
duat munzam' karşılığı yükümlülüğü borçlarına mah
sup edilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

Sayın Komisyon?... 

MAİJÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Bir diyeceğimiz yok efendim. 

Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Bir di

yeceğimiz yok efendim. 
IBAŞKAN — Tasarının bu maddenin üçüncü sa

tırındaki «Ödenmiş» keİmesi, «Ödenmemiş» olarak 
okutulmuştur. Maddeyi tashih edilmiş şekliyle oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler..,, Ka
bul edilmiştir, 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4, — 2 nci madde gereğince yapılacak 
deviir ve mahsup üşılemferi sonucu Türkiye Z'iraü Do
natım Kurumu ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
liklerinin Hazinece üstlenilen borçları, bu kuruluş
ların Hazineden olan görev zararı alacaklarına mah
sup edilir. 

IBAŞKAN —ı Bu madde üzeninde söz isteyen?.. 
Yok, 

Sayın Komisyon?.:. 
MALİ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAMAK — Bir diyeceğimiz yok efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Hükümet?., 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bir 

diyeceğimiz yok efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edlmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5, — Yukarıdaki maddelere göre yapı

lan takas ve mahsup işlemlerıinden sonra, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına karşı, Hazinece üstle
nilen borçlar, Maliye Bakanlığınca % 1 faiz ve 50 
yılı ödemesiz olmak üzere 100 yıl üzerinden tahkim 
ve yıllık eşit taksitlerle itfa olunur. 

Bu işlemlerin gerektirdiği meblağları cari yıl 
bütçesin© bir yandan gelir; diğer yandan mevcut ya 
da yeniden açılacak tertiplere ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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IBAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen?.. 

İSMAİL ŞENGÜN — Söz almak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı? 
İSMAİL ŞENGÜN — Şahsım adıma efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Mali İşler Komisyonu Üyesi olmakla beraber, 

bu maddeye muhaliilf kaldığım için, bu konudaki 
görüşümü kısaca arz etmek istedim. 

Sayın üyeler, 5 nci madde borçlara karşılık geti
rilen çözümün ne olduğunu belirten, tasarının en 
önemli maddesidir. 

Madde, borcun % 1 faiz ve 50 yılı ödemesiz ol
mak üzere, 100 yıl üzerinden yıllık eşit taksitlerle it
fa olunacağına dairdir. 

Bu riitöliğıiıyîe, operasyonu bir tahkiki işlemi say
mak çok küçtür. Tahkim, benim anladığım kada
rıyla ve uluslararası1 anlamda, bir borcun makul bir 
zaman içine yayılmasını ve ödenmesini amirdir. 
Geçmiş yılarda ülkemizde birtakım tahkim operas
yonları, tahkim muameleleri, yapılmış ve kanunları 
çıkartılmıştır. Geneîlikîe 19'50'den önceki dönemler
de tahkim İçin tanıman süre, 10 ilâ 20 yıldan 'iba
rettir. Ancak, 1960 yılında 154 sayılı Kanunla çıka
rılan yeni tahkim konusunda, 100 yıl1 ilk defa bizim 
de literatürümiüze girmiş bulunımaktadir. Ancak, bu 
100 yılı, ben bütün araştırmalarıma rağmen, diğer 
ülkelerin konsalidasyon işlemleriinde bulamadım, gö
remedim. 

Aslında, borcun bana göre 100 yıla yayılması, 
borcun silinmesiyle aşağı yukarı aynı anlama gelir. 

Hükümetimizin tasarısında ödemesiz bir süre
den bahsediyor; 50 yıl. ödemesiz sürenin amacı; 
(İngilizcesi «graeepeni'od») borçluya bir nefes aldır
maktır; canlandırmak ve onu borcunu ödeyecek kı
vama, olgunluğa getirmektir. 50 yıl ödemesiz süre, 
sanmıyorum Hazinemiz için de bu anlamda bir ma
na taşıısın, 

Önümüze getirilen tasarıda, borç ikinci 50 yıl
dan itibaren eşit taksitlerle ödenecektir. Bu, bana bir 
parça tahkim müessesesinin tamamen dışına çıkıldı
ğı intibaını veriyor. Tasarının 'isminin, tahkim olma
ması lâzım gelirdi. 

Ancak, sanıyorum ki Hükümetimiz, birtakım mu
hasebe tekniği gereği, borcu tamamen silmektense, 
gene Merkez Bankamızın ve Hazinemizin bilanço
larında 50 yıl kadar göstermeyi yeğ tutmuş^ 
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•Maliyemizin], tahkim müessesesinin kurallarını, 
oyunum kuralları içinde oynayacağınla inanmak isti
yorum. Çünıkü, 'bu müessesenin bumdan sonraı tekrar 
önümüze getinilmesi halinde, gene belli bir alışkan
lıkla, 50 yıl ödemesiz süre ve ondan sonraki 50 yıl; 
yani bir asra varan bir süre içinde borcun ödenmesini 
ben yerinde bulmuyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın Üye? Yok. 
ISayın Hükümet, konu üzerinde duracaklar mı

dır? 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Arzu 

edildiği takdirde açıklama yaparız. 
İBAŞKAN — Lütfen. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkan, kıymetli üyeler; 
İKonsol'idasyonlarda; evet Sayın Şengün'ün söy

lediği gibi, uygulamalarda değişik tarihler kullanılı
yor. Evet, bizde daha evvel 20 senelik yapılmıştır, 
1960'dan sonra yapılan konsolidasyon 100 sene ola
rak konulmuştur, ©iz bir ölçüde de bundan evvel 
yapılanı esas alarak getirdik. 

'Ben, bu konsolidasyonla alâkalı şunu ortaya 
koymak istiyorum: Hepimiz biliyoruz ki, enflasyon
lar b'ir ölçüde vatandaştan devletin ıbeliri'i ölçülerde 
vergi yönüyle bazı imkânları aldığı da iddia edilen 
ekonomik bir tezdir. Bu itibarla, bunlar geçmiş dö
nemlerde enflasyona neden olmak suretiyle, Vatan
daş üzerine menfi etkisini yapmıştır. 'Biz eğer bunu 
kısa zamanda bütçeden ödetmeye kalktığımız zaman; 
(Bütçe gelirleri vergi suretiyle vatandaştan alınan pa
ralardan toplanır.) bunu Merkez 'Bankasına intikal 
ettirme kusa zamanda olduğu takdirde, bir ölçüde 
toplananı paraların vergi suretiyle vatandaşa başka 
yolla yapılabilecek bir hizmetin, bir para politikası 
aracı olarak, Merkez Bankasında terakümü manasına 
gelir. 

Ekonomik yönden tahlilinde, mümkün olduğu 
kadar bir ölçüde uzatılması, bu nedenlerden makul 
görülebiliyor ve yapılıyor; fakalt 20 sene olimuş, 50 
sene olmuş büyük ağırlığı yok, esasta ağırlığı, geç
miş dönemlerde bunun vatandaşlar üzerine zaten 
etkisi olmuş bir şeyi tekrar gelecek yıllarda vergi su
retiyle topladığımız paralarla itfa etme yolu yerine, 
bu paraları ekonomlinlin ihtiyacı olan yatırımlarda, 
hizmetlerde kullanmak mı daha doğrudur, yoksa 
Merkez Bankasına geri ödeme, bir para politikası 
aracı olarak mı?^. Çünkü, biz bunu ödediğimiz öl
çüde Merkez Bankasının kamuya veya 'özele kredi 
imkânı artacaktır. Yani, biz 1 senede bunu Merkez 

Bankasına iade ettiğimiz zaman, örneğin; 1982'de 
durumıumuz müsait, Bütçemizden 115 miyarı öde
dik.., Bunun anlamı şudur: Merkez Bankasının özel 
ve kamuya açabileceği kredi 'imkânını o kadar ar
tırmış oluruz; amia Devletin oralara kredi verme 
imkânının ötesinde, kendl&iiniin bizzat yapacağı yatı
rım ve hizmetler var. Bütçe Komisyonunda çalışma
larda görüyoruz, huzurunuza geldiği zaman da ihti
yaçlar ortaya çıkacak, 1 milyar için, 100 milyon için 
birçok kuruluşlar ilave ödenek için ısrarda bulun
dukları bir yerde, Devletin kendisinin bilfiil yapaca
ğı hizmetler yerine, ekonomiye bunun intikali bir 
tercihtir. Gayet tabii, Sayın arkadaşıımızMii söyledi
ği husus yerindedir, 20 senle olabilir; fakat geçmiş şey
leri de düşünerek biz 100 seneyi uygun ve bu isin 
gereği bakımından da daha doğru bulduk. Takdir 
Yüce Meclisiriizindir. 

Teşekkür ederim. {Alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
IBu madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. Sayını 

üyeler, oylarımıza sunuyorum [maddeyi: Kabul eden
ler..,. Kabul1 etmeyenler Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 6. — Bu Kanunun uygulamasına ilişkin 

işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenecek bü
tün belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstes
nadır. 

BAŞKAN — Söz İsteyen sayın üye?... Yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7, — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası Kanununa 1 7 . 4 . 1979 tarih ve 2227 
sayılı Kanunla eklenen geçici madde kaldırılmıştır. 

İBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ı8 noi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
İBAŞKAN — Evet, maddeyi' oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
İBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler, 
Kanunun tümü üzerinde son görüşlerini belirtmek 

isteyen sayın üyeler?... Yoktur. 
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Lehte, aleyhte söz isteyen?... Yoktur. 
iO Mide Kanunum tümünü oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Danışma Meclisiıniz-
ce tasarı kabul1 edilmiştir., 

IHayrflı olsun;. '(Alkışlar) 

2. — Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 nci mad
desi gereğince hazırlanan. Anayasa Komisyonunun 
aylık çalışma raporu. (3/58) (S. Sayısı : 43) (Dağıt
ma tarihi: 24 . 12.1981) (1) 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; 
IGündemimıizde Anayasa iKomisy onum uzun, Tü

züğümüzün hükmü gereğince ayda bir defa vermesi 
gereken raporunun görüşülmesi konusu vardır. Bu ko
nu, hem Başkanlık Divanınca 'tezekkür edillmiış, hem 
de bu konu üzerinde sayın üyelerin, «Her ay verilen 
Anayasa raporu Mecliste okunduktan sonra müzake
re edilsin veya üzerimde görüşülmesin, yalnız Yüce 
Meclisini bilgisine arz edilsin» şeklimde değişik gö
rüşleri vardır. 

(Bu itibarla ben, müsaade ederseniz, bu konuda 
bir usul müzakeresi açmak istiyorum; 2 lehte ve 
2 aleyhte söz vereceğiım. 2 lehte ve 2 aleyhte konuş
madan! sonra Yüce 'Meclisinizin kararını alacağım. 
Yüce Meclisin! karan, her ay verilen raporun Meclise 
sunulduktan sonra üzenimde müzakere açılın açılma
yacağı konusunda vereceği karara göre bun dam son
ra hareket edeceğiz. 

Esasen, bir konu daha ilâve edeyim: Raporlar, 
Anayasa Komisyomunıını çalışmalarımın şekil ve usu
le ai't olanı kısmiyle 'ilgilidir. Yoksa, Anayasa Komis
yonu Anayasa üzerinde yaptığı çalışmaları madde 
madde, bölüm bölüm bu raporlarda bizlere açıkla
yacak ve bu konuları Mecliste görüşecek değiliz. 
Böyle yaptığımız takdirde, esas'en Anayasa iki defa 
Mecliste görüşülmüş olur; çünkü Komisyondan gel
dikten sonra esasen Anayasa üzerinde ger^ş müza
kereler yapılacaktır. Müzakere, yalnız usul ve şekil 
bakımımdan. >Bu açıklamayı şu yönden yapıyorum ki; 
lehte ve aleyhte görüşecek sayım üyelerimiz, hangi 
konuda Mecliste müzakere edilmesi düşünülmekte
dir, bu hususta bilgileri olsun, ona göre açıMaıma-
larını, oma göre konuşmalarını yapsınlar. 

Şimdi, söz kaydediyorum. 2 lehte, 2 aleyhte, 
KÂZIM ÖZTÜRK — 'Sayın Başkanım. 
IBAŞKAN —< Efendim, bir dakika. Usul hakkında 

mı efendim?... 

(1) 43 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

| İKÂZIM ÖZTÜRK — Evet. Yerimden ifade 
edeyim müsaade ederseniz. 

ıBAŞKAN — Buyurun. Hay hay, buyurun Sayın 
I Öztürk. 

İKÂZIM ÖZTÜRK — «Lehte ve aleyhte» deyi
mi anlaşılmadı1. Neyini lehinde, neyin aleyhinde?.. 

IBAŞKAN — Önergenin Mecliste müzakeresi le
hinde, müzakeresi aleyhinde. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Müsaade ederseniz lehimde 
söz istliyorum* 

BAŞKAN — Lehinde söz istiyorsunuz. 
INBCİP BİLGE — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde istiyorsunuz. Lütfen tek 

tek yazalım;, 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, daha evvel 

yazdırmıştım. 
I 'BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi?.. 

MEHMET HAZER — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehimde. 
Sayın Tünay?... Aleyhinde. 
Evet. Lehinde görüşmek isteyen Sayın Mehmet 

Hazer buyurum. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkam, değerli ar

kadaşlarım; 
Anayasa Komisyonunum raporu ciddi bir çahşma-

mın, esaslı bir hazırlığın yapılmakta olduğunu gös-
ıtermdktedir. Böyle bir hazırlık, böyle bir çalışmamın 
sadece dört duvar arasımda kalması, hiç olmazsa ge
nel havası ve hudutları içinde Yüce Heyetimizce mü
zakere edilmemesi her bakımdan sakıncalıdır. Evvela, 

I ihtiyaç 'içimde bulunan kamuoyuna, Anayasa hazır
lanmasını beklemekte olan 'kamuoyuna bir şey söy
lemek lazım; sonra Komisyonun aldığı tedbirler üze
rinde mütalaa söylemek lazım. 

Arkadaşlar biz, altüst olmuş bir dönemden sonra 
yeni bir anayasa yapmakla mükellef, vazifeli bir He
yetiz. iBöyle bir dönemde anayasa yapmanın ağırlığı, 
sorumluluğu kadar, anayasamın çerçevesi ve iskeleni 
balkımından da dikkat çeken ve değerleme yapılması 
lazım gelen bir 'konudur. 

Şimdi, Anayasa Komisyonumun yaptığı komuş-
malarda, toplantılarda bazı arkadaşlarımız parça par
ça fikirlerimi söyleyip kamuoyuna atanmaktadırlar. 
Bundan evvel 1961 Anayasası hazırlanırken İstanbul' 
da bir komisyon kurulmuştu. O (komisyonda fikirler 
daha oluşturulmadan, Komisyonda tam Ibir esasa bağ
lanmadan kamuoyuna parça parça yansıtılmış, ihtilaf
lar doğmuş ve komisyon sonradan bu yüzden çalışa
maz hale gelmiştir. Bizim Komisyonumuzda bugüne ka-

| dar böyle bir hal görülmedi; bazı istisnalar hariç. 
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Komisyon fikir oluşturmakta, tedbirler düşünmek- I 
'te, araştırmalar yapmakta ve yeni bir taslağın hazırlan
ması için ciddi çalışmalar yapmaktadır. BunNan hiç ol
mazsa bu hüviyeti il© 'kamuoyuna duyurmak lazım. 
Esasa girmiyorum, esas hakkında hiç bir şey söylemi
yorum. Yalnız, ne için müzakere edilmesi 'lazım 'gel
diğini Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum.. 

Komisyonumuzun çalışmaları; bugüne kadar, bir 
ay içinde yaptığı çalışmalar hakikaten şayanı takdirdir. 
Araştırma yapmışlar, tetkikler yapmışlar, yeni anlket-
'ler hazırlıyorlar, ©unlar hakkında hiç olmazsa iza
hat verilir, 'bunlar açılır. Komisyon açar, arkadaşlan-
mız açar; kamuoyu bir şeyler alır, bir şeyler öğrenir. 
Aksi takdirde biliyorsunuz, son günlerde basımda, ba
zı çevrelerde birtakım 'ihtiyaçlar, birtakım endişeler 
belirmiştir. Geçmiş günlerin acıları, akan masum kam
lar unutulmuş, 'bir an evvel bir başka havaya bürünül-
mesi istenmektedir, içeride böyle söyleyen çevreler 
var, dışarıda var. Bunlara 'buradan cevap vermek icap 
ediyor. Yani biz, Kurucu Meclis üyelerdi olarak bu
raya ayak sürüklemek, posta serip oturmak için gel
medik; çalışmaık için geldik, çalışıyoruz, Komisyonu
muz çalışıyor. Komisyonumuz temel 'konu olan Ana
yasayı ele almıştır, tedbirler düşünmektedir, hazıriık-
lar yapmaktadır. 'Bunu anlatmak mecburiyeta'ndeyiiz. 
Bilhassa dışarıda, dost ülkelerde, beynelmilel Skuıruluş-
larda beliren endişeleri bu hazırhiklar giderici mahi
yettedir. 

Komisyon, sadece toplanıp dağılan heyetler değil
dir, birtakım esaslı çalışmalar yapan, Anayasa hazır
layan ciddi bir heyet hallinde çalışır. Bunu dünyaya, 
içeriye dışarıya duyurmak mecburiyetindeyiz. 

Bu esaslar dahilinde kalmak kaydı ile bir müzake
re açılmasında yarar görüyorum. Bunu yüce takdir
lerinize saygılarımla sunuyorum. I 

Teşekkür ederim, ^Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Hazer. 
Sayın öztürk, buyurun lütfen. 

KÂZIM ÖZTÜRK — (Sayın Başkanım değerli ar
kadaşlarım; I 

İçtüzüğümüzün 47 nci maddesi gereğince, 47 nci 
maddenin işlerliğimi ortayla koyan Anayasa Komisyo
numuzun ilk raporu gelmiştir. 

47 nci maddemin son fıkrasını, Rapora ilişkin hük
münü sunuyorum: I 

«Anayasa Komisyonu, her ayın sonunda, çalışma
ların gidiş ve sonuçlarını, varsa çalışmalarımı hızfflamdi-
raca'k tekliflerimi Danışma Meclisi 'Başkanlığına bir 
raporla bildirir. Başkanlık bu raporları derhal bastım- ı 

raik bütün üyelere dağıtır; Komisyonun Genel Kurul
dan karar almasını gerektiren bir teklifi varsa öncelk-
'le gündeme alır.» 

Fıkranın yazılış biçimlimi dikkatlice okuduğumuz 
zaman ve sonunda; «Teklifi varsa öncelikle gündeme 
Mır.» denmektedir. 

Gündeme alınan bir konu, bir teklifin karara bağ
lanmasına 'öncelik verilmesi miadde (muhtevasında be
lirtilmektedir. 

Bir hususta Genel Kurulun 'karar allması ancak gön 
rüşme sonunda mümkündür. Görüşmesiz Genel Ku
ruldan karar talebi hiç bir usulde düşünülemez. Ko
misyon karar istihsal etmek istiyorsa, bunun öncelikle 
gündeme alınacağını; ama fıkranın tümümü dikkate al
dığımızda her halükârda bu raporun müzakere edile
ceği biçimi, maddenin yazılış biçimimde mündemiçtir, 

Kaldı ki, gündemimizde bilgiye sunulacak husus
lar 134 ncü maddede;1 

«Komisyon, sözkonusu incelemelerimim sonucumu 
bir raporla Genel Kurulun bilgisine sunar. »| 

•«Madde 137. — Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme Komisyonu...», vesalire dedikten sonra «... bir 
raporla birlikte Genel Kurulum bilgisfae sunar.»! 

içtüzük tanziminde Genel Kurulun bilgisine sunu
lacak hususlar böylesine belMemmıiştdır. 

47 nci madde müessesesi Meclislimizce, ÎÇtüzüğü-
müzce ilk defa tonulmakıtadır, çalışma biçimli de 
uygulama 'ile meydana çıkacaktır, ancak bu Raporum 
tanzimimi öngören fıkrayı tümü ile dikkate aldığımuz.-
da her halükârda bu raporların müzakeresi zorunlu
dur. 

Kaldı ki, ilk Raporu değerli üyelerimizin eline geç
miş bulunmaktadır ve de zannederim ki, son derece 
dikkatle okumuş bulunuyoruz. Raporun ikindi' say^ 
fasında, anketle ilgili hususta üyelere görev verilmıiş-
<tir. Komisyonların, altkomlisyonllar su komisyonları ku
rabileceği İçtüzüğümüzün esprisinde mevcuttur. Ko
misyonlar, aütkomisyonlar 'kurarken kendi üyeleri ara
sımda altkomisyon kuracaktır. Kaldı iki, 47 neti mad-
deriira ilk hazırlanmasında Sayın Komisyon Başkamı 
ve bu Anayasa Komisyonu Başkamı d!a irşat ederek, 
özellikle Sözcümüzü irşat ederek arz edliyoruınT, önce
leri Anayasa Komisyonunun 15 üyeli olması bu bü
yük meseleyi az bir üye ile mümkündür ki, gelişfoire-
mez, çalışmaları kendilerini yorar düşüncesi İle aHt-
komisyonlar teşkili gibi fıkralar mevcut idi. Uzun 
tartışmalardan sonra aynı yetkilerle mücehhez, Da
nışma Meclisi üyeleri arasında, kademeli, daha az 
yetkili komisyonların oluşturulması Meçlisfaniziiiîı ya-
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pıısı ile bağdaşmayacağı düşüncesi ile bu fıkralar mü
zakere edilmiş ve o'Umayacağı hususunda kesinlikle ka
rar verilmiştir. 

Şimdi verilen Raporda görüyoruz :kli, anket hazi'ria-
ma hususunu görüşecek ve rapor hazırlayacak Komis
yonda Komisyonun üyesi olmayan bir Danışma Mec
lisi üyesine de görev verilmektedir. Anayasa yapımı/n
ida Anayasa dışı hareketlere Genel Kumlunuz müsaa-
<de etmeyecektir. Bu nedenie de, fiili durum 'da 'bu ra
porların müzakeresini zorunlu kılmaiktadur; arz ede-
afcı. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Tünlay, buyurun1 lütfen. 
'BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değeni üye

ler; 
Anayasa Komisyonu, Tüzüğümüzün 47 nci ımıad-

desıil gereğince 'bir Rapor hazırlamış ve bizlere bu Ra
por dağıtılmıştır. Aynı maddemin son fıkrası ıson dere
ce açık bir tarzda 'diyor ki, bu hazırlanan rapor, eğer 
bir teklifi, bir öneriyi veya ibir isteği, ne ise, ihtiva ©di
yorsa bunun üzerinde m'üzakere açılır ve konuşulur. 

Bu rapor böyle bir şeyi iihtlilva etmiyor. İleride ve
rilecek olan raporlar eğer böyle 'bir maddeyi İhtiva ©der
se elbette Yüce Heyetiniz bunu Tüzük gereğince gö
rüşecektir, ama bugün bunun için müzakere açılırsa 
Tüzük 'ihlal edilmiş olur. 

Burada sayın arkadaşımın Ibiraz evvel değindiği; 
öncelikle gündeme alınması o maksatla değil. Eğer 
gündem tanzim edilmiş ise, gündemin beş maddesi1 

varsa 'bunlara takaddüm eder manasınadır. Bir tanesi 
'bu. 

Görüşüldüğü takdirde ne olur?... Şu olur görüşül
düğü takdirde : Yüce Heyetimiz ister istemez bazı me
selelerde Anayasanın esasına değineoeküir. Bu değin
meler dışarıda 'birtakım polemiklere sebep olacak, içe
ride Meclisimıizi veya onu konuşan şahısları 'belli nok
talara 'angaje eteriiş olacaktır. 

Bu, tehlikeli bir noktadır, saygılarımla arz ederim, 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bilge, 'buyurunuz efendimi. 
NECtP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; 
Diğer arkadaşlar gibi ben de sözüme başlarken 

47 nci maddenin son fıkrasına temas edeceğim. Bu 
maddenin son fıkrası şöyle demektedir: «Anayasa 
Komisyonu her ayın sonunda çalışmalarını, gidiş ve 
sonuçlarını, varsa çalışmalarını hızlandıracak teklif
lerini Danışma Meclisi Başkanlığına bir raporla bil

dirir. Başkanlık, bu raporları derhal 'bastırarak bütün 
üyelere dağıtır:»! Esas önemli odan nokta son cüm
ledir; «Komisyonun Genel Kuruldan karar alınma
sını gerektiren 'bir teklifi varsa öncelikle gündeme 
alınır.»ı 

Komisyon bu hususta bir karar alınmasını gerek
tirecek 'bir teklifi önümüze getirmemiş bulunduğuna 
göre, konuşmanın anlamı yoktur. Yani, Tüzüğün 
47 nci maddesinin son fıkrasının son cümlesi herhan
gi bir karar alınmasını gerektirecek bir teklifle kar
şılaşmadığımızı göstermektedir. Böyle bir teklif de 
olmadığına göre karar alınması söz konusu değil
dir. 

Zaten, fıkranın ilk cümlesinde de «Danışma Mec
lisi Başkanlığına bir raporla ıbiMirir.», diyor; fakat 
bu rapor bazen sadece bir bildirme kararı olur, ba
zen de bazı hususlar hakkında karar alınmasını ge
rektirecek bir rapor olabilir. Böyle 'bir karar alın
masını gerektirecek teklif bulunur ise, o zaman gö
rüşme açılır ve bir neticeye ıbağlanır. Fakat bugün 
böyle (bir şey söz konusu değildir. 

Böyle 'bir teklif olmadan Genel Kurulda şimdi
den bu şekilde bir konuşma kararı alacak olursak, 
ileride kendimizi de bağlamış oluruz. 

Sayın Başkan, sözlerinin arasında şunu beyan et
miştir : «İleride Anayasa tasarısının maddeleri geliş
tiği takdirde her zaman yine ayda bir rapor verile
cektir. Ama o raporda bazı maddeler ve saire söz 
konusu olur ise onlar üzerinde de görüşmeyi icap 
ettirir bir durum vardır. Şimdiden böyle bir şey doğ
ru değildir.» diye beyan ettiler. Yani, cümleyi belki 
aynen tekrar edemedim; ama maksat bu idi. 

Şimdi bir karar alacak olursak, ileride herhangi 
bir hususta Anayasa Komisyonu bir karar alınması
nı istemediği halde dışarıdan şu veya bu şekilde ba
zı maddelerin oluşmuş olduğunu duyup işitenler bu
nu ortaya atacaklardır ve burada 'bir görüşme açıl
ması söz konusu olacaktır. Yine, İçtüzüğün kabul 
etmiş olduğu hükümlerin aksine Anayasa maddeleri 
burada evvela görüşülecek sonradan tümü üzerinde 
ayrıca 'bir görüşme açılacaktır. 

Yani, yanlış bir yola girmemek için şimdi bura
da bir teklif de söz konusu olmadığına göre; yani 
bir karar alınması teklifi söz konusu olmadığına gö
re görüşmenin açılmaması lazım geldiği kanaatlinde-
yim. Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Yalnız, Sayın Bilge'nin açıklamasında Başkanlı

ğa atfen söyledikleri konuyu ben tavzih edeyim. 
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Aynen şöyle ifade ettim : «Usul ve şekil üzerin-
<deki raporlar müzakere edilecektir; fakat esasa mü
teallik maddelere, bölümlere müteallik konularda her
hangi bir müzakere yapılmayacaktır. Aksi halde, Da
nışma Meclisi Anayasayı iki defa parça parça mü
zakere etme durumunda kalır.»: djiye ifade ettim. Bu
nu tavzihen arz ederim. 

Efendim, lehte ve aleyhte dört sayın üyemizin 
görüşlerini dinledik. 

KAZIM ÖZTÜRK — Bir şey söylemek istiyo
rum efendim. 

'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Usul hakkındaki konuş
mamı Başkanlığın bu beyanının ışığında yaptığımı 
arz ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Efendim Başkanlık Divanı bir karar almıştı. Bu 

'kararda görüşme açılması belirtenımlişti. Kararı oku
yabilirim. 

Yalnız sayın üyelerin de bu konuda birbirlerine 
zıt düşünceleri vardı. O bakımdan Başkanlık Divanı 
olarak biz bu kararı aldık. Bu itibarla raporları her 
ay Meclise sunacağız ve Yüce Mecliste müzakere 
edeceğiz şeklinde 'bir maruzatta bulunmadım. Yüce 
Meclisin kararını almak üzere bu müzakereyi açtım 
ki, karar Yüce Meclisindir. Sizler bu raporlar üze
rinde çalışmaların şekil ve esası bakımından bize bil
dirilen bilgilere ait olmak üzere müzakere yapılma
sını tensip ederseniz raporları Meclise sunarız her 
ay ve müzakeresini yaparız. Tensip etmezseniz yap
mayız. O itibarla; müzakere sonunda ben durumu, 
sizlerin kararlarınızı almak üzere oylarınıza arz et
mek mecburiyetindeyim. 

Şekil ve usul bakımından Anayasa Komisyonu
muzun raporlarının Meclisimizde müzakereye açıl
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler;... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım... Bir so

rum vardır Komisyondan. 

BAŞKAN — Buyurunuz ef endim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Efendim aracılığınızı is

tirham ederek Anayasa Komisyonu Başkanı tarafın
dan cevaplandırılmasını istediğim bir sorum vardır. 
Delâlet buyurmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim oylama bitti. Oylama ko
nusuyla ilgili değil, başka bir konuda mıdır? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Başka bir konudadır efen
dim. 

— 539 

25 w 12 . 1981 O : 1 

Usulü arz ederken bugün dağıtılan raporda; usu
lümüzde, Anayasamızda ve bugüne kadarki anane 
ve geleneğimizde olmayan bir teklifle karşı karşıya-
yız. Bunun Anayasamıza ve içtüzüğümüze uygun ol
duğu hakkında Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı
nın bilgilerini eğer Genel Kurul öğrenirse son dere
cede faydalı olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu, hangi husustur? 
KÂZIM ÖZTÜRK — Anket konusunda tespit 

edilen Komisyon. 
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı buyurunuz efendim, 

rica ediyorum. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkanım, 

şahsımla ilgili olduğu dçin ben konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, Sayın Halil İbra

him Karal konuşsunlar, ondan sonra sizi rica ede
yim. 

Buyurunuz Sayın Karal. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saıym üyeleri; 

Efendim söz konusu bir üyemizin belirttiği kişi, 
bu alt komisyondaki ben olduğum için müsaadele
riyle ben söz aldım. 

Anayasa Komisyonu bir toplantısında bir alt ko
misyon teşkiline karar vermiş, hep «mliş»\ diye ko-ı 
nuşacağum bundan sonra. Bunlardan haberim yok. 
Alt komisyona seçilen Anayasa Komisyonu üyele
rinden başka beni de oraya seçmişler. Seçimden son
ra bana bu bildirildi. Benim tepkim şu oldu : 

«Anayasa Komisyonunun kendi üyeleri dışın
da böyle bir seçim yapmaya yetkisi var mı Sayın 
Başkan?» diye Sayın Orhan Aldıkaçtı'ya sordum. 
Yetkili olduklarını söyledi, ben buna rağmen tered
dütlü kaldım. Ancak bu kamuoyu araştırmaları ile il
gili son derece sosyolojik bir konu olduğu için ve 
bu da bana söylendiği için, ben buna katılmıyorum, 
ben bu vazifeyi almıyorum, ben bu çalışmaya katıl-
nıayacağım, katılamam gibi oldukça olumsuz, nega
tif bir tavır takınmayı kendi yetkim dışında saydım. 
Bu sebeple hiç ses çıkarmadım. Bundan ibarettir ko
nu. Takdir Yüce Mechsimizindir veya Sayın Başkan
lık Divaninindir. 

Meseleyi böylece arz etmiş oluyorum. 
Benim rızam yoktur, olmamıştır seçim aşamasın

da; seçimden sonra da hayır ben sizinle çalışmıyo
rum demeyi esas fonksiyonumuza aykırı bulduğum 
için, kabul ediyorum da demedim; ama hayır da 
demedim ve vazifeye hemen başladım. Mesele bun-
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dan ibarettir. Sayın Kâzım Öztürk'ün bahsettikleri 
konu budur. Belki de Başkanlık Divanı bunu başka 
türlü çözer, çözemezlerse ben istifamı zaten sunaca
ğım. Bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın Aldıkaçtı, lütfen buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Anayasa Komisyonunun bir alt komisyon kur
masından dolayı ortaya çıkan (bu ihtilaf veya sorun
dan son derece müteessir olduğumu belirtmek iste
rim. Müteessiriz, çünkü karşımızda 'bize tarizde bu
lunan veyahutta hukuk kuralılarını ihlal ettiğimizi 
söyleyen arkadaş, Anayasadan, içtüzükten, teamül
lerden bahsetmiştir. 

Anayasada elbette böyle bir hüküm yoktur. iç
tüzükte ise sadece karma komisyonlardan bahsedil
mektedir, bir alt komisyon, sözü içtüzükte dahi geç
memektedir. Komisyonumuz uzman bir kişinin bil
gisine müracaat zorunluluğu duymuş, bu uzman ki
şiyi Meclisimizin içinde arayabileceği gibi, Meclisin 
dışında da arayabileceği ve yardımına müracaat et
meyi mümkün görmüştür. Bu uzman arkadaşımızı 
Mecliste bulduğumuza göre arkadaşımıza başvurma
yı da daha kolay, daha geçerli ve hatta daha tesirli 
bir yol olarak benimsemiş, kabul etmiş ve uygula
maya koymuştur. Mesele tamdan ibarettir. 

içtüzüğümüzde Komisyonun; yani Anayasa Ko
misyonunun, bir ialt komisyon kurmasını engelleyen 
bir hüküm yoktur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Başka bir konuya değinmek istiyorum, içtüzüğü

müzde böyle 'bir soru müessesesi de yoktur. Yani 
üyelerden birinin kalkıp Anayasa Komisyonu Başka
nına bu şekilde sual sorması da içtüzüğümüze göre 
kesinlikle mümkün değildir; denetim yoktur. Nite
kim, Yüksek Heyetimizde bir iki dakika önce bu ko
nuların müzakere edilemeyeceğini karara bağlamıştır, 
buna rağmen Sayın Başkan suale müsaade etti, Baş
kana saygılı olduğum için geldim, cevap verdim; fa
kat bundan sonra kuralara ve İçtüzük kaidelerine 
herkesin uyması gereğini bir kere daha hatırlatmak 
isterim ve bir kere daha hatırlatmak isterim ki, sa
yın arkadaşlarım, içtüzüğümüzün açık bir maddesi, 
50 nci maddesi «Genel Kurula sevk edilen bir ko
misyon raporu veya herhangi bir metin aksine karar 
alınmadıkça dağıtımı tarihinden itibaren 48 saat geç
meden görüşülemez.»; hükmü varken, bugün Başkan-
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lı!k Divanı bu verdiğimiz Raporun görüşülebilir bir 
Rapor olmasına karar verdiği halde 48 saati bekle
meden yine bir kere daha kuralları ihlal ederek so
runu Heyetinizin önüne getirmiştir. 

Eğer verdiğimiz Rapor tartışılabilir bir Rapor ise, 
eğer verdiğimiz Raporun Başkanlık Divanının çoğun
luğunun kararına göre veyahutta Başkanlık Divanı
nın oybirliğiyle Genel Kurulda görüşülmesi gerekli 
bir Rapor olarak görülüyorsa, 48 saati beklemesi ge
rekir idi. Halbuki Gündemde gayet açık bir şekilde 
Raporun ayın 24'ünde dağıtıldığı belirtmektedir. 

Bir kere daha 'Başkanlık Divanı ile karşı karşıya 
kalmış bulunuyoruz. Bu ilk değildir ve bundan do
layı da çok üzüntü duyuyoruz. Bunu belirtmeyi gö
revimizi iyi yürütmek bakımından, başarı ile yürüt
mek bakımından bize yardımcı olması gereken bü
tün arkadaşların huzurunda söylemeyi bir vazife ola
rak biliyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Başkanlık Divanı, sayın üyelerimizin Yüce Mec

lisimize gelen bütün konularda en açık şekilde görüş
lerini, fikirlerini beyan etmeyi sağlama düşüncesi ile 
hareket etmektedir. Aslında bu Rapor iki gün evvel 
dolaplara konmuştur. Yalnız Gündeme geçerken 23 
yerine 24 yazılmıştır. Bunu biz bu bakımdan bugün 
getirdik, hatta Genel Kurula gelmeden evvel eğer 
vakit bulabilse idik ki, olmadı yeni bir baskı yapıp, 
23.12.1981 olarak düzeltecektik, bunu da bilgillerini-
ze arz ederim. 

Sayın üyeler; 
Gündemimizde görüşülecek bir konu yoktur... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir arzım 
var. 

BAŞKAN — Rica edeyim, Sayın Öztürk rica 
edeyim. Tatilden, ara vermeden sonra yapacağımız 
çalışma döneminde söz vereceğim. Çok rica ediyo
rum görüşme açmak istemiyorum. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Anayasa yapımı konusun
da son derece hassas bir noktada bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz veririm, kapa
madım Meclisi. Usul hakkında mı istiyorsunuz?.. 

KÂZİM ÖZTÜRK — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. Evvela 

Sayın Öztürk işaret etti. Usul hakkında buyurun.. 
Karşılıklı cevap değil, yalnız usul hakkında söz ve
rebilirim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 
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Genel Kurul kararı benim için tabudur. En mu
kaddes, sadakatle saygı gösterilecek karardır. Arzım, 
şu anda beliren ve Sayın Başkanlığa arz ettiğim hu
sus içindir. 

Komisyonların çalışmalarını tanzim eden İçtüzü
ğümüz, daimi komisyonları savdıktan sonra geçici 
ve karma komisyonlar kurulabileceğine de izin ver
mektedir. Komisyonlar çalışmalarım şu komisyonla
rı halinde, alt komisyonlar halinde sürdürebileceğine 
izin vermektedir. Bir komisyonun, komisyon üyesi 
olmayan Danışma Meclisi üyeleri arasından şu ko
misyonu kunJması hiç bir mevzuatımızda veya uy
gulamamızda yoktur. 

Bugün sizlere arz olunan husus meskût geçildiği 
takdirde bundan böyle yeni bir müessese kurulmak
tadır. Filan komisyon kendisine yardımcı olmak üze
re, uzmanlığı ne kadar yüce olursa olsun Danışma 
Meclisi sıfatını üzerinde taşıyarak bir ak komisyon
da görev alabilecek ve bu görevi komisyon tevcih 
buyuracaktır. 

Hayır arkadaşlar. Anayasa yapıyoruz, bu görev 
Genel Kurulun görevidir, Genel Kurul komisyon ku
rar, geçici komisyon kurar, karma komisyon kurar; 
ama bir komisyonun kendi niteliğinde ve kendi se
viyesindeki olan zatı muhteremlerden ayrıca bir ko
misyon kurmasına hiç bir suretle parlamento haya
tımızda, ne eskide, ne yenide bir örnek yoktur. Bu
nu sükût geçersek, bundan böyle komisyonlar ken

dilerine yardımcı ve «uzmanlıkları nedeniyle» sözcü
ğünü kullanarak Danışma Meclisi üyelerinden ken
dilerine yardımcı komisyonlar kurma yoluna gide
ceklerdir, yaptığımız şey Anayasa olması nedeniyle 
özellikle ağırlık taşımaktadır. 

Bunu arz etmek için huzurunuzu işgal ettim; tam 
Sayın Başkanımın celseyi kapatacağı sırada. Bağış
lamanız ricasıyla saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Usul hakkında buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Kısaca arz edeyim. 
Komisyonlar yalnız kendi üyeleri arasında alt 

komisyon kurabilir; onun dışında bilgi toplamak ay
rı şeydir, o alt komisyon değil. Ne bugünkü tatbi
katta, ne geçmiş tatbikatta, ne şimdiki Tüzüğümüz
de böyle bir usul yoktur. Ne Anayasa Komisyonu
nun, ne de başkalarının böyle bir yetkisi yoktur. Bu 
ihtilaflara, ihtilatlara sebep olacak bir husustur, bu 
yanlışlığa başlanmasın. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Bende bu konuda kısa bir bilgi arz edeyim. Sa

yın Aldıkaçtı, Divanımızda bu konu görüşülürken 
kendilerinden bilgi rica edildiğinde (Alt komisyon ta
biri belki kelime olarak yanlış seçilmiştir), Tüzükte
ki alt komisyonu kasdetmediklerini beUrtımişlerdir. 
Onu da Genel Kurulun bilgilerine sunarım. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — 4 Ocak 1982 Pazartesi gününe kadar Ge
nel Kurul çalışmalarına ara verilmesine dair Başkan
lık Divanı sunuşu. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 2 hafta sonu tatilimiz 
var. Bu arada Yılbaşı giriyor. O itibarla önümüzde
ki hafta çalışmamız için çok kısa bir süre var. Bu 
kısa sürede faydalı bir görüşme yapamayacağınız ka-
naatıyla 4 Ocak 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te 
toplanmamız için kararınızı almak istiyorum. 

4 Ocak 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te toplan
mayı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(Sayın üyeler; 
Yılbaşı münasebetiyle siz değeri Danışma MecM 

üyelerimize sağlıklar, mutluluklar ve 1982 yılı için 
başarılar diliyorum. (Alkışlar) 

4 Ocak 1982 Pazartesi günü saat 14.00te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

16.00 

\>G<{ 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

25 NCt BİRÜ0ŞÎM 

25 Arahfc 1981 Oıma 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

(1) — Danışma MeclM İçtüzüğünün 47 nci mad
desi gereğince hazırlanan Anayasa Komisyonumun 
aydık çalışma raporu. (3/58) ı(S. Sayısı : 43) {Dağıl
ma tarini: 24.12.1981) 

2.— SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. -+- KANUN TASARI VE TEKLfFLERÎ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN ÎŞLER 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 43 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 nci Maddesi Gereğince Hazır
lanan Anayasa Komisyonunun Aylık Çalışma Raporu. (3 /58 ) 

TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 22 Aralık 1981 
Sayı : 30 

Konu : Aylık Çalışma Raporu Hk. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun aylık çalışma raporu İçtüzüğümüzün 47 nci maddesi gereğince ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımda arz ederim. 

Prof. Dr. Orhan ALDHKAÇTI 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

DANIŞMA MıBCLİfSİ ANAYASA KOMİSYONU 
I NUMARALI ÇALINMA RAPORU 

Danışma Meclisi Genel '.Kurulunun 23 . M . 1981 tarihli onuncu (birleşiminde seçilen Anayasa Komis
yonu 24 . 1/1 . 1981 tarihinde ıi'1'k toplantısını yaparak 'Komisyon 'Başkanlığına Orhan ALDMCAÇTI, Baş-
kanvekilliğinfe Feyyaz GÖUCÜİKUÜ, Sözcülüğe Şener AKYOL ve Kâtipliğe Turgut TAN'ı seçerek Başkan
lık Divanını oluşturmuştur. 

Anayasa 'Komisyonu, aksi kıararlaştırılmadıkça Sah, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 10.00 - 12.30 
arasında toplanmaya karar vermişse de, başlangıçta Danışma Meclisi Genel Kurul gündeminin yüklü ol
maması nedeniyle Genel ıKurul toplantılarının kapanmasından sonra da çalışmalarımı sürdürmüştür., 

Komisyon ilk olarak Anayasa hazırlık çalışmalarının bir programa bağlanması konusu üzerinde durmuş 
ve böyle bir programın nasıl olması gerektiğini görüşmeye başlamıştır. (Bu görüşmeler ışığında Komisyon 
Başkanlık Divanı «İBil'gi toplama», «Değerlendirme» ve «Anayasa Tasılağını 'belirleme» gibi üç aşamalı bir 
çalışma programı önerisini Komisyona sunmuş, yapılan görüşmeler sonunda bazı değişikHklerle kabul edil
miştir.. 

Çalışma programının ilk aişaması olan bilgi toplama faaliyetinin «'Komisyon içi çalışmalar» ve «'Komis
yonun dışarı ile ilişkileri» olarak iki yoldan yürütülmesine karar verilmiştir. 

1 / Komisyon içi çalışmalar :• 
'A) Anayasa konusunda çalışmalara ilişkin bilgi topl'ama, 
iB) /196I1 Anayasa'sının uygulamasına ilişkin eleştirilerin 'belirlenmesi ve 
Ç) Anayasanın hazırlanması açısından Milli Güvenlik Konseyi faaliyetinim değerlendirilmesi biçimin

de yürüJtüllm'elkitedir. 
2* (Komisyonun dışarı ile lilişki kurarak bilgi toplama faaıMyeti dört grupta özetlenebilir : 
A) Danışma Meclisi Üyelerinin Eğilimleraıliın Belirlenmek : 
Danışma Meclisi üyelerine 'düşüncelerini açıklama' takanı verecek (toplantılar yapılmasına karar verilmiş 

ve bu amaçla Danışma Meclisi Başkanlığına yazı yazılarak 'bunu sağlayacak uygun bir salonun belirlen-
ımesi talep edıillimiştir. 
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Üyelerin konuşmaılarımn 'tutanaklara gaçirüıme&i zorunluğu karşısında ses alıma düzenimin bulunduğu bîr 
ısaikm başlangıçta sağlanamadığı için toplantılara önce Anayasa Komisyonuna ayrılan odada başlanmış, 
16.12.198li tarihlinden litibaren de Danışıma Medlisii Başkanlığınca sağlanan salonda devam ©diı'ım-işitir. 

Bu görüşmeler sırasında bugüne kadar Danışma Meclisli üyeleri 'M. AYDAR, M. YÜCEL, K. KAR
HAN, M. CANOVA, M. Z. BAY1BR, F. GÜRAY, E. MURATOĞLU, T. YEĞENAĞA, A. GÖKÇE, S. 
•KANTARCIOĞLU, H. GEIJENlDOST ve F. AZGUR söz alarak hazırlanan Anayasa konusunda 'ilginç görüş
ler açıklamışlardır. Danışma Meclisi üyelerimin değerüi katkılarının bundan sonra da süreceğine inanıyoruz. 

B) llgiıli Kııımlıutşlalrdainı Görüş Alınması : 
IBU amaçla önce hangi kuruluşlardan yazılı görüş< alınacağı belirlenmeye çalışıilmış, allt komisyonlar oluş

turularak görüş alınacak ımeslelk kuruluşları ve sendi kalann, kamu kuruluşlarının, yargı organlarının ve üni
versitelerle diğer biılimısel kuruluşların listeleri hazırlan ımıştır. Koımıisyoında yapılan görüşmelerle 'bu listeler ke-
sirileşlfcirıiılmıiş, ayrıca' gönıderiilecek mektup metinleri de 'tespit edilltmiisıtir. 

C) JöişöseJ Görüşler « 
(Komisyona davet edilerek görüşleri alınacalk ıkişi'lenin belirlenmesi, çalışmaların 'ilerlemesinden sonraki 

'bir zaımana bırakılmıştır. 

D) Anket Uygulatması : 
(Hazırilanan yeni Anayasa konusunda daha geniş bir kitlenin görüşünün alınması açısından anket uygula -

imasına gidilip gidilmemesi konusu da Komisyonda' 'tartışılmıştır. Bu konuda kesin karara varmadan ön
ce, böyle !hir anketin yaıpılalbiMiğini aırasjtırıp Komisyona rapor geltirmak üzere Feridun ERGİN'in yüru-
'tücülügünde Hikmet ALTUĞ, Şener AKYOL, Turgut' TAN ve Halil İbrahim KARıAL'daın oluşan bir allt 
ıkomıisyon kurulmuştur. Alt IKomisyon çalışmalarını taima'mlaıyarak hazırladığı ırapor 21.12.1981 tarihlinde 
ıKamlisyona sunulmuş ve gündeme alınmıştır. 

Anayasa Komisyonunun çalışmaları açısından belir'tıilımasi gereiken bir konu da yer sorunudur. Bilindiği 
gibi, Anayasa hazırlığı sürekli billgi ve doküman toplanmasını, muhafazasını gerelfctirdiği gibi, üyelerin her 
birinin de bunlar üzerinde ayrı ve yoğun ikıişisel ça lışmıailarını zorunlu kılmaktadır. Oysa, başlangıçta Ana
yasa Kormisyonuna Itek bir (toplantı ısa'lonu ayrılmaikıla yefcinillmiştir. Komisyon 'Başkaınlığıınca yapılan sürekli 
girişimler sonucu Anayasa Komıisiyonu toplarttı salonunun bitişiğinde yer alan ve Komisyon salonu ile bir 
bütünlük arz eden bölüm 21.12.1981 tarihinden itibaren Komisyonumuza verilmiştir. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Genel Kuruluna saygıyla sunulur. 

Orhan ALDIKAÇ 
Başkan 

Turgut TAN 
Kâtip 

Kemal DAL 
Üye 

İhsan GÖKSEL 
'Üye 

Recep MERİÇ 
'Üye 

Tl Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Başkan vekili 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
•Üye 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Feridun ERGİN 
Üye 

Raf et İBRAHİMOĞLU 
Üye 

Feyzi Feyzioğlu 
Üye 

A. Mümin KAV ALALI 
Üye 

(Teoman ÖZALP 
Üye 

Muammer YAZAR 
'Üye 

)>0<* 
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T. G. Ziraat Bankasmın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
Olan Bir Kısım Borçlarının Hazineden ve Bazı Kuruluşlardan 
Olan Alacakları Karşılığında Tahkim Edilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Mali İşler Komisyonu Raporu. (1 /109) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 10 Aralık 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 101-1143/06984 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlaman ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.11.1981 tarihinde karar
laştırılan «TC Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarının Hazi
neden )ve Bazı Kuruluşlardan Olan Alacakları Karşılığında Tahkim Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 
fle gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.: 

Gereğmi emir ferine arz ederim. 

Bülend ULUSU 

TC ZİRAAT BANKASININ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA OLAN BİR KISIM 
BORÇLARININ HAZİNEDEN VE BAZI KURULUŞLARDAN OLAN ALACAKLARI KARŞILIĞINDA 

TAHKİM EDİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

Tatanom Genel Amacı : 
BMndsği Üzere, tanm üretidsimi fiyat hareketlerinden! korumak ve desteklemek amacıyla Tarım Satış 

Kooperatifteni ve" (Birlikleri Hakkındaikli 2834 sayılı Kanunum. 17 nci maddesine göre Tarımı Satış Koopera
tifleri ve Birlikleri, doğacak zarar Hazineden karşılamınak ülzere Devlet nam ve mesalbına destekleme alımları 
ile ıgörevlemdirtimekte, 'bu alımların finansmanı ise kararnamelerde öngörülen limitler çerçevesinde TC Zi
raat Bankası aracılığı ile sağlanan reeskont kredileri ile karşılanmaktadır.; 1980 yılı sonu itibariyle TC Zi
raat 'Bankasınca çeşitli Tarımı Satış Kooperatifleri ve Birliklerine destekleme alınılan dolayısıyla açılan kre
diler 65,7 milyar 'liradır. Banka bunun 46,9 milyar liralıJk kısmını Türkiye Cumıhuriyet Merkez Bankasından 
sağladığı reeslkont kaynağı ile karşılamaktadır. Kalan 18,8 milyar lira TC Ziraat Bankasının kendi kayna
ğıdır.) ötte yandan kesin tespitlere dayanmamakla iberalber TC Ziraat Bankasına iborçlu olan Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birliklerinin Hazineden olan destekleme zararı alacakları tutarı 42 milyar lira dolayların
dadır,! 

Diğer yamldam, tarımsal üretimim artırılması önemli ölçüde suni gübre kullanımım gerektirmektedir.; 
Suni gübre kullanımımı teşvik etmek ve çiftçiyi güibre kulanımıına alıştırmak amacıyla T. Zirai Donatım 
ıKurumunca üreticiye dağıtılan gübremin satış fiyatı 4401 sayılı Kamumun 24 ncıüı «nadidesine göre, doğacak 
zarar Hazineden karşılanmak ülzere Hükümetçe maliyetim altında tespit olunmaktadır. 1980 yılı sonu itiba
riyle T. Zirai Donatımı Kurumumun 'bu uygulama dolayısıyla ortaya çıkan görev zararı alacağı 73,7 milyar 
Uradır̂  ©uma karşılık T. Zirai Donatım Kurumu geçmiş yıllarda maiyetinin altında sattığı gübrelerin tedariki 
amacıyla TC Ziraat Bankasına sürekle' olarak borçlanmıştır, Aynı tanilh 'itibariyle 'bu Iborcun bakiyesi ise 55,2 
ımülyar liradır, 
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TC Ziraat Bankası gerek Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile T. Zirai Donatım Kurumundan 
olan .bu alacaklarına 'karşılık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 1980 yılı sonu iltilbariyle 79,8 milyar 
i m (borçlu bulunmaktadır. Ayrıca aynı tarih itibariyle 34,4 miyar (liralık mevduat munzam karşılığı yüküm-
l'üHüğüınü yerine getirememiştir. 

Hazinenin destekleme zararları ve gübre sübvansiyonu dolayısıyla doğmuş Iborçları 'ise 115,7 ımlilyar lira 
gilbi Ibütçe imkânları çerçevesinde defaten kapatılması mümkün olmayan ibk düzeye ulaşmıştır. 

Geçmiş yıllarda oluşmuş ve donmuş olan bu alacalk ve (borç ilişkilerinin ulaşmış oldukları büyüklük
ler karşısında kısa vadede tasfiye edilmeleri imkânsız görülmıektedir. Üstelik, faize tabi olmaları dolayısıyla 
boyutları giderek büyümekte ve Ibir yandan, ait oldukları kuruluşların mali Ibünyelerinde tıkanıklıklara ve 
dengesizliklere yol açarken diğer yandan Hazineye Bütçe ve Hazine imkânlarını zorlayan yükler getirmekte
dir. Örneğin, T. Zirai Donatımı Kurumunun TC Ziraat Bankasına olan Iborcu'nun faiz masrafları, 1981 yılı 
gübre sübvansiyonunu 20 milyar lira artırmıştır. Aynı faiz ve masrafların 1982 yılı sübvansiyonuna etkisi 
ise 24 milyar İra dolayında tahmin olunmaktadır. Aynı durum Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine 
olan destekleme zararı [borcu 'hakkında da varittir. 

Geçmiş yıllarda hirîken ve ulaştıkları boyutlar itibariyle kısa vaddde nakden tasfiyeleri imkânsız hale 
gelen söz konusu alacak ve iborç ilişkilerinin ait oldukları kurumların mali bünyeleri ve Hazine ve bütçe 
üzerindeki giderek ağırlaşan etkilerinin ortadan kaldırılması İçin tahkim suretiyle tasfiyeleri zorunlu görül
müş ve bu amaçla (bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Madde Gerekçeleri : 
Madde 1 - 4.: — Tasarı sadece' aşağıdaki alacak - borç ilişkilerinin tahMirn ve tasfiyesini öngörmekte

dir, (M. 1-3) 
a) T. Zirai Donatım Kurumunun TC Ziraat Bankasından kullandığı kredi ve Hazineden olan görev 

zararı alacağı, 
lb) Tarım Saltış Kooperatifleri ve Birliklerinin TC Ziraat (Bankasından kullandığı destekleme kredileri ve 

Hazineden olan destekleme zararı karşılığı alacakları, 
c) TC Ziraat Bankasının (a) ve (lb) fıkralarındaki alacakları ile TC Merkez iBanlkasma, Mevduat Mun

zam Karşılığı Avans Hesabı, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri (bonoları mukabili destekleme muba
yaa avansları ve mevduat munzam karşılığı yükümlülüğümden ileri gelen borcu, 

Bu alacalk ve (borç ilişkilerinin tasarısı çerçevesinde tasfiyesi sonunda TC Ziraat Bankası Hazineye borçlu 
kaldığı takdirde (bu borç tutanında Hazinenin bankaya olan sermaye ve diğer ıborçları da tasfiyeye konu ola
caktır.; ••"̂ T-W$j 

Tasarı söz konusu alacak ve borçları 1.1.1981 itibariyle kapsamına almaktadır. Ancak analborç alacak 
ilişkileri fer'ileri üle birlikte tasfiye olacağından tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk 
edecek (her türlü faiz, vergi ve giderler de? kapsamına atamıştır. 

Tasarı çerçevesinde yapılacak mahsup ve tasfiye işlemleri sonunda TC Ziraat Bankası Hazineden ala
caklı kaldığı takdirde, bu alacalk ırnıilkltart ile sınırlı olmak üzere Bankanın 1.1.1981 tarihinden sonra doğa
cak mevduat munzam karşılığı borçları da tasarı kapsamına girecektir. 

Madde 5. — Tahkim ve* tasfiye işlemlerinin gerektirdiği ödenek, gider ve gelir kaydı konusunda Maliye 
Bakanına yetki verillmekltedir. 

Mahsup işlemleri sonunda Hazinece TC Merkez Bankasına Iborçlanılacak ve tahkim edilecek meblağ 
100 yılda 1% 1 faizle ve 50 yıllık ödemesiz dönemden sonra eşit taksitlerle ödenecektir. 

Madde 6. — Tasan kapsamına giren alacak ve (borçların tasfiyesi ve* tahkimi ile ilgili işlemler her tür
lü vergi, resim ve harçtan isitisnia edilmek suretiyle işlemlerin ek mali külfetler yaratması önlenmiştir. 

Madde 7. — TC Ziraat Bankasının (bir kısım borçlarının tahkim ve tasfiyesini öngören 3202 sayılı Tür
kiye 'Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa 17.4.1979 tarih ve 2227 sayılı Kanunla eklemen- geçici maddenin 
tahkim ve tasfiyesi mükerrerliği ortadan kaldırmak bakımımdan kaldırılması öngörülmüştür. 

Madde 8 - 9 . — 8 ve 9 mcu maddeler yürürlük tarihi ve yürütme yetkisini düzenlemektedir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 45) 
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Mali tşler Komisyonu Raporu 

23 Aralık 1981 

Yüksek Başkanlığa 

TC Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarının Hazineden ve 
Bazı Kuruluşlardan Olan Alacakları Karşılığında Tahkim Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonu
muzun 21 ve 23 Aral'ılk 1981 tarihli birleşimlerinde Maliye Bakanı Kaya Erdem ile ilgili kuruluşlar temsil-
oileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, Ziraat Bankasının Merkez Bankasına olan bir kısım 'borçlarının Hazineden ve bazı kuruluş
lardan olan /alacakları karşılığında tahkim edilmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi tarım üreticisinin fiyat hareketlerinden korumak ve destekle
mek amacıyla Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkındaki Kanuna göre bu kooperatifler ve birlik
ler doğacak zararları Hazineden karşılanmak şartıyla devlet adına ve hesabına destekleme alımları ile gö
revlendirilmekte olup bu alımların mali kaynakları ilgili kararnamelerde öngörülen limitler çerçevesinde Zi
raat Bankası aracılığıyla sağlanan reeskont kredileriyle karşılanmaktadır. 

1980 yılı sonu itibariyle Ziraat Bankasınca çeşitli tarım satış, kooperatiflerine ve birliklerine destekleme 
alımları dolayısıyla açılan krediler 65.7 milyar liradır. Banka bu miktarın 46.9 milyar liralık kısmını Merkez 
Bankasından sağladığı reeskont kaynağıyla arta kalan 18.8 milyar liralık kısmını da kendi öz kaynağından 
karşılamaktadır. 

Tasarının gerekçesinde tarımsal üretimin artırılmasının önemli ölçüde suni gübre kullanımını gerektirdi
ğine işaret olunmaktadır. 

Suni gübre kullanımını teşvik etmek ve çiftçiyi gübre kullanmaya alıştırmak amacıyla Zirai Donatım Ku
rumunca üreticiye dağıtılan ,gübrenin satış fiyatı 440 sayılı Kanun uyarınca doğacak zarar Hazineden karşı
lanmak kaydıyla hükümetçe maliyetinin altında tespit olunmaktadır. Bu uygulama dolayısıyla Zirai Dona
tım Kurumunun 1980 yılı sonu itibariyle ortaya çıkan görev zararı alacağı 73.7 milyar lira olarak hesaplan
maktadır. Ziraî Donatım Kurumu, geçmiş yıllarda maliyetinin altında gübre satışı dolayısıyla Ziraat Banka
sına sürekli olarak 'borçlanmıştır ki, 1980 yılı itibariyle bu görev zararı borcunun bakiyesi 55.2 milyar lira 
olarak hesaplanmaktadır. 

Bu durumlar sonucu Ziraat Bankası gerek Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri gerek Zirai Donatım 
Kurumundan olan söz konusu kapsamdalki alacakları karşılığında Merkez Bankasına 1980 yılı sonu itibariyle 
79.8 milyar lira borçlu bulunmakta ve Merkez Bankasına aynı tarih itibariyle yerine getirmekle yükümlü 
olduğu 34.4 milyar lira mevduat munzam karşılığı yükümlülüğünü karşılayamamış duruma düşmüş ve dola
yısıyla tarım alanına aktarmak durumunda olduğu 34.4 milyar liralık bir finansman imkânından mahrum kal
mış bulunmaktadır. 

Hazinenin destekleme zararı ve gübre sübvansiyonu dolayısıyla doğmuş borçları ise 1.15.7 milyar lira gibi 
günümüzün bütçe imkânları çerçevesinde defaten kapatılması mümkün olmayan bir düzeye ulaşmış bulun
maktadır. 

Günümüzün bütçe imkânları ile defaten karşılanması mümkün olmayan bir borç hakkında hukuki geçer
liliğe sahip ve uygulanabilir bir tedbiri öngören tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Tasarının müzakerelerinde Komisyonumuz «tahkim») müessesesinin uygulanmasının ekonomik bünyede ve . 
kurumların çalışmalarında ortaya koyduğu olumsuz sonuçlar üzerinde de önemle durmuş ve bundan böyle 
hükümetlerce uygulanacak genel politikaların ve kurumlarca tatbik edilecek politikaların «tankim»ı müesse
sesinin uygulanmasına sebep teşkil etmemesini özellikle temenni etmiştir. 

Komisyonumuz, «görev zararı», müessesesi üzerinde de ehemmiyetle durmuş ve «görev zararı»; müessese
sinin mahiyeti ile bağdaşmayan husus ve kalemlerin tahkime konu kılınmamasını istemiştir. 

Danışma! MecDisL (S. Sayısı : 45) 

TC 
Danışma Meclisi 

Mali İşler Komisyonu 
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Karar No. : 5 
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Tasarının müzakerelerinde Komisyonumuzda hazır bulunan Maliye Bakanı Sayın Kaya Erdem, hükümet 
olarak takip ettikleri politika sonucunda 'bundan böyle tahkim müessesesine gerek teşkil edecek uygulamala
ra girilmemesi yolunda azami dikkatin gösterileceğini belirtmiş ve bu yolda gerekli tedbirlerin alındığını söy
lemiştir. 

Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamada 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ile teşkil edilmiş olan 
Fiyat İstikrar Destekleme Fonunun bundan böyle bu gibi terakümlere fırsat vermeyeceği ve bu yoldaki 
tasarrufların yarattığı açıkların bu fondan karşılanacağı ve hükümetin uyguladığı politika uyarınca da bun
dan böyle TMO dışında bir destekleme düşünülmediği yer almıştır. 

Maliye Bakanı açıklamalarında Komisyonumuzca üzerinde önemle durulan gübre konusuna da temas et
miş ve genelde 'komisyonumuz görüşlerini aynen benimsediklerini ve gübrenin sübvansiyon kapsamında bu
lundurulmasında zorunluluk olduğuna inandıklarını eklemiştir. 

Maliye Bakanı açıklamalarında bu kapsamdaki desteklemeden kaynaklanan açıkların yine tarım ürünleri 
gelirleriyle karşılanacağını ve bu yolda bütçeye yeni yükler getirmemesi için azami dikkatin sarfedileceğini 
ifade etmiştir. 

Bundan böyle tahkim müessesesinin uygulanmasından kaçınmak için öngörülen tedbirlerde Maliye 'Baka
nı, fonların gerekli karşılıkları sağlayamaması halinde açığın en geç kovalayan yılki bütçe imkânları ile mut
laka kapatılacağı ve teraküme hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceği yolundaki hükümet politikasını bu vesile 
ile bir defa daha açıklamıştır. 

«Görev zararı» müessesesinin kapsamı konusunda yürütülen görüşmelerde bu kapsamda yer almaması 
icap eden bazı kalemlerin de dahil edilmemesi yolunda komisyonumuzun ortaya koyduğu dikkat ve hassasi
yet Maliye Bakanı tarafından uygulamada ilgili kuruluşların hesaplarının Maliye Bakanlığı Hesap Uzman
larınca en ince teferruatına kadar inceleneceği ve endişelenilen uygulamaya fırsat verilmeyeceği ve Yüce Da
nışma Medlisince ilgili kuruluşların hesaplarının denetlenmesi sırasında bu hususların görülebileceği açıklama
larıyla karşılanmış ve tasarının benimsenme gerekçesi komisyonumuzca bu açıklamalara dayandırılmıştır. 

Açıklamalarda verilen bilgiye göre 1980 yılı itibariyle ortaya çıkmış bulunan 80 milyar liralık açık Fiyat 
İstikrar Destekleme Fonu ile karşılanmış bulunmaktadır. 

II) Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri de Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Komisyonumuz tasarının 3 ncü maddesinin müzakerelerinde 1 nci fıkranın birinci cümlesin

de yer alan «ödenmiş bulunan» ifadesinin bir daktilo hatası olduğunu ve bunun aslında «ödenmemiş bulu
nan»* şeklinde yazılmak gerektiğini tespit etmiş ve maddeyi bu haliyle görüşmüş ve oylayıp kabul etmiştir. 

III) Tasarının 31 Aralık 1981 tarihinden önce kanunlaşmasının Ziraat Bankasının hesapları ve kanunu 
yönünden zorunlu olduğunu gözeten Komisyonumuz tasarının Genel Kurulda görüşmelerinde gündemdeki'bü
tün işlere öncelik tanınmak suretiyle görüşülmek hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

fşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI İsmail ŞENGÜN Mehmet PAMAK 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

5 nci maddede muhalifim. 

Hilmi SABUNCU Mustafa ALPDÜNDAR Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 
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Kâtip Üye 

Muzaffer ENDER 
Üye 

5 nci maddede muhalifim. 

Mehmet HAZER 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

5 nci maddede muhalifim. 

Kamer GENÇ 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 
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HÜKÜMETTİN TEKLİFİ 

T. C. Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarının Hazineden ve Ba
zı Kuruluşlardan Olan Alacakları Karşılığında Tahkim Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — T. C. Ziraat (Bankasının, Türkiye Cumhuriyet 'Merkez Bankasına olan; mevduat munzam 
karşılığı, mevduat munzam karşılığı avans 'hesabı ve Tarım Satış 'Kooperatifleri ve Birlikleri (bonoları muka
bili destekleme mubayaa avansları borçlarının 1.1.1981 'tarihindeki tutarlarıyla, 'bunlar için 'bu Kanunun yü
rürlüğe ıgirdiği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek her türlü faiz, vergi ve giderler toplamı, Hazinenin T. C. Zira
at Bankasına olan 2 nci maddede belirlenen 'borçları karşılığında Hazinece 'devralınarak tahkim edilmiştir. 

Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T. C. Ziraat Bankası tarafından 1 
ay içinde 'birlikte 'belirlenir. 

MADDE 2. — T. C. Ziraat Bankasının 1 nci maddeye gıöre 'Hazinece devralınan borçlarına karşılık; destek
leme alımlarından doğan zararları nedeniyle, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinden ve Türkiye Zirai 
Donatım Kurumundan olan alacaklarının 1.1.198li tarihindeki tutarlarıyla hu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar tahakkuk ettirilecek her türlü faiz, vergi ve giderler toplamı Hazineye devredilmiştir. 

Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı, T. C. Ziraat Bankası ve Türkiye Zirai Dona'tım Kurumu tarafından 1 ay 
içinde birlikte belirlenir. 

MADDE 3. — Yukarıdaki maddelere göre T. C. Ziraat 'Bankasının Hazinece 'devralınan ibörç ve alacak
ları arasında ortaya çıkacak fark, Bankanın 'borçlu çıkması halinde önce Banka sermayesinin Hazinece taahhüt 
edilip 'ödenmiş bulunan kısmımdan 1980 yılı kâr payının malhsulbundan sonra kalan miktarın tasfiyesine tahsis 
olunur. Bu mahsuptan aırtan kısım ise Hazinenin Bankaya olan diğer borçlarına mahsup edilir. 

Hesaplaşmada Bankanın alacaklı çıkması halinde bu miktar .'Bankanın 1.1.1981 tarihinden sonraki mevdu
at munzam karşılığı yükümlülüğü borçlarına mahsup edilir., 

MIADDE 4. — 2 nci madde gereğince yapılacak deVir ve mahsup işlemleri sonucu Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu ile Tarım Sa'tış Kooperatifleri ve Birliklerinin Hazinece üstlenilen borçları, bu kuruluşların Hazineden 
olan 'görev zararı alacaklarına mahsup edilir. 

MADDE 5. — Yukarıdaki maddelere göre yapılan takas ve mahsup işlemlerinden sonra, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına karşı, Hazinece üstlenilen borçlar, Maliye Bakanlığınca !% I faiz ve 501 yılı ödemesiz 
olmak üzere 10Ö yıl üzerinden tahkim ve yıllık.eşit taksitlerle itfa olunur. 

Bu işlemlerin gerektirdiği meblağları cari yıl bütçesine bir yandan gelir; diğer yandan mevcut ya da yeniden 
açılacak tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — Bu Kanunun uygulamasına ilişkin işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenecek bütün 
belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan, müstesnadır. 

'MADDE 7. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa 1 7 . 4 . 1979 tarih ve 2227 sayılı 
Kanunla eklenen geçici madde kaldırılmıştır. 
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MALİ İŞLER (KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

«TC Ziraat Bankasmuı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlanmın Hazineden ve 
Bazı Kunıhıslardan Olan Alacakları Karşüığmda Tahkim Edümesi Hakkında Kanım» Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 noi maddesi aynen kalbul edıi'lmıiştfitr. 

MADDE 2. — TaSarmın 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarınım 3 noü maddesi aynen kabul ediimıiş/tliır. 

MADDE 4. — Tasıarının 4 noü maddesi aynen kabul edilmiştik". 

MADDE 5. — Tasarının 5 ndi maddesi aynen kabul edıiıkmiştü-r. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nıoı maddesi aynen kabul edüimıiştfir. 

MADDE 7. — Taşanının 7 noi tmaddesi aynen kalbul editaııiştfiir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 8. — (Bu Kanun yayımı tarihinlde yürütouğfe1 girer. 

MADDE 9, — iBu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürüttür* 

24 . M , 1981 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
YKL 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
/.. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Balkanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. î. Özirak 

Milli Savunma Bakam V. 
Z. Baykara 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. özgüm 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
N. özgür 

Sanayii ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Kocatopçu 

Köy tşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

S, Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V, Özgül 
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(Malt İşler Komisyonunun Kalbul Ettiği Metlin) 

MADDE 8, — Tasarının 8 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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