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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısını mad

deleri üzerinde'ki görüşmelere devam edildi. 
22 Haziran 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top

lanmak üzere Birleşime saat 18.45'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

•Başkaınvekili 

Erdoğan BAYIK Mt. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN 

Tasarılar 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1981 Malî Yılı 
Kesinbesap Kanun Tasarısı. (1/728) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 20.6.1983) (IDanışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonuna : 21.6.1983) 

2. 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun 121 inci Mad
desinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına iliş
kin Kanun Tasarısı. (1/729) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.6.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonuna : 21.6.1983) 

3. 'îsltanbul Belediyesi Havagazı tşletaıesi Ge
nel Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 
Kanun Tasarısı. (1/730) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.6.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonuna : 21.6.1983) 

4. 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/731) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1983) Millî 

KÂĞITLAR 

Savunma, İçişleri ve Dışiışleri Komisyonuna : 
21.6.1983) 

5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 Ma
yıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. (1/732) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1983) (Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 21.6.1983) 

6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine İliş'kin Kanun Tasarısı. 
(1/733) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1983) (Bütçe -
Plan Komisyonuna : 22.6.1983) 

Tezkere 

7. Harun KARTAL, Arslan Tayfun ÖZKÖK, 
Ahmet Fazıl ERCÜMENT ve Arslan Şener YIL
DIRIM Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Ge
tirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/474) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.6.1983) (Adalet Komisyonu
na : 21.6.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 123 üncü Birleşimini açıyorum. 

m. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz* • 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Mehmet AKDEMİR'in 41 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin Değişti
rilmesi hakkında Kanun Teklifini geri aldığına dair 
önergesi. (4/61) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» bölümünde 
Sayın Akdemi r'in bir yazısı var; okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair Kanun Teklifini ge
ri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. Mehmet AKDEMİR 
BAŞKAN — içtüzüğün 73 üncü maddesinin bi

rinci fıkrasına göre gerekli işlem yapılacak ve Sayın 
Akdemir'in Kanun Teklifi kendilerine verilecektir. 

Arz ederim. 

/. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma, Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/116) (S. Sayısı : 397) (1) 

v. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Sayın Komisyon, Sayın Hükü^net yerinde. 

Yetki bölgesi tamam. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen İş
ler» bölümüne geçiyoruz. 

Bu bölümün 1 inci maddesinde yer alan Karayol
ları Trafik Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. 

(1) 397 S. Sayılı Basmayazı 7.6.1983 tarihli 114 
üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Komisyondan, dikkate alınan önergelerle birlikte 
gönderilen 114 üncü madde üzerine gelen yazıyı oku
tuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Genel 
Kurulumuzda yapılan müzakereleri sırasında, Tasa
rının 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile ilgili ola
rak verilen ve Genel Kurulumuzca dikkate alınması 
kararlaştırılan Sayın Güngör Çakmakçı'ya ait önerge 
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Komisyonumuzca benimsenememiştir. Bu itibarla 
114 üncü maddenin Komisyonumuzdan geldiği şekil
de kabulünü saygıyla arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı şu anda Divan 
Üyeliği görevini sürdürüyor ve önergelerine Komis
yon katılmamaktadır. Bir diyecekleri?.. Yok. 

Sayın üyeler, 114 üncü maddeyi Komisyondan 
gelen biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 114 üncü madde kabul edilmiştir 
efendim. 

123 üncü madde ile ilgili olarak Komisyondan ge
len metni ve Tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Genel 
Kurulumuzda yapılan müzakereleri sırasında Tasa
rının 123 üncü maddesiyle ilgili olarak verilen Sayın 
Yıldırım Avcı, Sayın İbrahim Barangil, Sayın Mah
mut Akkılıç, Sayın Recai Dinçer ve Sayın Necmet
tin Narlıoğlu, Sayın Muhsin Zekaî Bayer'e ait öner
gelerin ışığı altında 123 üncü madde Komisyonu
muzca aşağıda yazıldığı şekilde düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Komisyon Başkanı 

Sürücü okulları 
Madde 123. — Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, 

öğretim ve eğitim yaptırmak üzere Emniyet Genel 
Müdürlüğü sürücü okulları açar. 

Gerçek ve tüzelkişilere aynı amaçla İçişleri Ba
kanlığının onayı ile okul açma izni verilebilir. 

Okul açması uygun görülenlerden yönetmelikte 
belirtilen şartlara sahip olan gerçek ve tüzelkişilere 
okul açma belgesi verilir. 

Sürücü okullarındaki öğretim ve eğitim konuları, 
süresi, ikural ve uygulamalı derslerin programı, alına
cak ücretin belirlenme şekli, okulun gözetim ve de
netimi, okul için gerekli bina, alan, makine teçhiza
tı, öğretim ve eğitim araçları, taşıt ve benzerleri ile 
eğitici personelin nicelik ve nitelikleri, malî ve tek
nik güç ölçüleri, çalışma usulleri ve teminat miktar
ları içişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca çıkarıla
cak yönetmelikte belirtilir. 

— 102 

Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak sürücü 
okullarının çalıştırılması için, bir döner sermaye iş
letmesi kurulur. Bu kuruluşun sermayesi ikiyüz mil
yon liradır. 

Döner sermaye işletmesinin gelirleri : 
a) Genel bütçeden verilen ödeneklerden, 
b) Okulların işletilmesinden elde edilen kârlar-

den, 
c) Döner sermaye hesabının bankalarda tutul

masından elde edilen faizlerden, 

d) Yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 
Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak okullara 

sermaye vermeye ve birinden diğerine aktarma yap
maya, Maliye Bakanlığına bilgi vermek suretiyle, 
Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Yardım ve bağışlar, döner sermayeye eklenir. 
Döner sermayenin işleyiş, usul ve esasları, İçiş

leri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken çıkarıla
cak yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükümlerine ve yönetmeliıkteki şart
lara uymayan okul sahiplerine, izin veren kuruluş 
tarafından, olayın özelliğine göre belirlenecek süre 
içinde şartlara uymaları yazılı olarak bildirilir. Bu 
süre içinde şartların yerine getirilmemesi halinde, 
okul sahipleri onbin liradan yirmibin liraya kadar 
hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Olayın tekerrüründe yazılı uyarı yapılmaksızın 
okul sahipleri yirmibin liradan otuzbin liraya kadar 
hafif para cezasıyla cezalandırılır ve ayrıca okul on 
günden az olmamak üzere, süreli veya süresiz olarak 
kapatılabilir. 

Belge alınmadan açılan okulların sahipleri otuz
bin lira hafif para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, 
belge alınmadan açılan okullar zabıtaca kapatılır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde 
görüşmeler tamamlanmış, ve önergelerden en aykırısı 
olan Sayın Avcı'nın önergesi dikkate alınması kabul 
edildikten sonra, diğer önergeler okunmuş, işlem ya
pılmadan Komisyona birlikte gönderilmiş idi. 

Sayın Avcı, önergenin mahiyeti Komisyona iade
sine ilişkindi. Zaten o işlem yapılmıştı; Komisyon bir 
metin hazırlamış getirmiştir efendim. 

Sayın Barangil?.. 
İBRAHİM BARANGİL — Kabul edilmiş efen

dim, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Önergenize katılmışlar, yeniden bir 
işlem yapmaya gerek yok efendim; geri alıyorsunuz. 
Teşekkür ederim Sayın Barangil, önergeniz işlemden 
kaldırıldı. 

Sayın Akkılıç? 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, bir noktada 

uyulmuştur, teşekkür ederim. 
Sayın Başkan; 
Yalnız bir şeyi anlamak istiyorum. Eğer önerge

ye uyulmüşsa, önerge orada yer almışsa neden geri 
alınıyor önerge?., işleme konurdu önerge... 

BAŞKAN — Efendim, okundu; uyulduğuna gö
re, yeniden bir kere daha konuşma, yeniden lehinde, 
aleyhinde konuşma gibi, işi uzatmaya mahal bırak
mamak için.. Eğer... 

MAHMUT AKKILIÇ — Ama ben ifade ediyo
rum veya önerge sahibi ifade ediyor «Uyulmuştur, 
teşekkür ederim...» Önergenin geri alınmasına gerek 
yok; işleme konmuştur, arşive konması lazım. 

BAŞKAN — Yalnız usulümüz öyle değil. O za
man size söz verme durumunda kalacağım lehinde, 
aleyhinde... Çünkü önergeler dikkate alınarak gitme
di Komisyona. Yani o nedenle işlemden kaldırılıyor. 
Yoksa oylama gerekecek. Yani önergenize uyulduğu 
için teşekkür ettiniz, işlemden kaldırıyorum efen
dim. 

Sayın Dinçer?.. 

RECAÎ DİNÇER — Uyulmuş, sorun yok, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; işlemden kaldırı
yorum efendim. I 

Sayın Narlıoğlu, Sayın Bayer?.. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

döner sermaye konusunda sorunlar halledilmiştir; te- I 
şekkür ederim. I 

MUHSİN ZEKİÂI BAYER — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim. I 
Sayın üyeler, 123 üncü maddeyi Komisyondan I 

geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmeyenler... 123 üncü madde kabul edilmiştir I 
efendim. I 

Sayın üyeler, 127 nci maddeyle ilgili olarak Ko- I 
misyondan gelen metni ve yazıyı okutuyorum : I 

Danışma Meclisi Başkanlığına I 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Genel Ku- I 

rulumuzda yapılan müzakereleri sırasında Tasarının I 
1'27 nci maddesi ile ilgili olarak verilmiş Olan ve Ge- I 
nel Kurulumuzca dikkate alınması kararlaştırılan Sa- I 
yın Turgut Tan ile Sayın Alâeddin Aksoy'a ait öner- | 

I geler ışığında madde Komisyonumuzca, yeniden dü
zenlenerek aşağıda yazılmıştır. 

Arz ederim. 
Eşref AKINCI 
Komisyon Başkanı 

Araçlarla ilgili çeşitli işyerlerine ait şartlar 
Madde 127. — İşyerleri hakkında aşağıdaki şart

lar uygulanır : 
a) Araç bakım ve onarım işyerlerinin, 
b) Motorlu araç alım ve satımı yapılan işyerle

rinin, 
c) Karayolu dışı park yerleri, garaj, terminal, 

akaryakıt, servis istasyonlarının, 

İçişleri Bakanlığımın koordinatörlüğünde Bayın
dırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlıklarınca ve diğer ilgili Bakanlık
ların görüşleri alınarak hazırlanacak: yönetmelikte 
gösterilen şartlara uygun olarak işletilmesi zorunlu
dur. 

Bu işyerlerinde bulundurulacak araç, gereç ve do
natım malzemesi, çalıştırılan personelin nicelik ve ni
telikleri, işletme esasları, çalışma süre ve usulleri ile 
diğer esaslar ve şartlar yönetmelikte gösterilir. 

Yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan bu gibi 
tesislere ilgili kuruluşlarca işletme izni verilemez. 

Yönetmelikte gösterilen trafikle ilgili esaslara uy
mayan işyeri sahipleri beşbin lira hafif para cezası, 
tekrarında onbin lira hafif para cezası, ikinci tekra
rında onbeşbin lira hafif para cezası ile ilk seferin
de üç güne kadar, tekrarında ve her seferinde üç 
günden onbeş güne kadar işyerinin kapatılması ce
zasıyla cezalandırılırlar. 

Yönetmelikte gösterilen diğer esaslara uymayan 
işyeri sahipleri hakkında da ilgili kuruluşlarca işlem 
yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Tan?.. 
TURGUT TAN — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergenize katılma olmuş efendim; 

teşekkür ederim. 
Sayın Aksoy?.. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, önerge

me katılınmamıştır. Zira bu madde, Tasarıda çizmeyi 
aşan bir maddedir. Bu bakımdan metinden çıkarıl
masını teklif etmiştim; uyulmamıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın üyeler; 127 noi maddeyi Komisyondan gel

diği biçimi ile oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etme- , 
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yenler... 127 nci rnradde kabul edilmiştir, efendim. 
129 uncu madde ile ilgili olarak Komisyondan 

gelen tezkere ve metni okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Genel 
Kurulumuzda yapılan müzakereleri sırasında Genel1 

Kurulumuzca dikkate alınması kararlaştırılan Sayın 
Necmettin Narlıoğlu ile Sayın Muhsin Zekâi Bayer'e 
ait önergelerin ışığı altında 129 uncu madde Komis
yonumuzca aşağıda yazıldığı şekilde yeniden düzen
lenmiştir. 

Arz ederim. 
Eşref AKINCI 
Komisyon Başkanı 

«Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu 
MADDE 129. — Emniyet Genel Müdürlüğü bün

yesinde : 
a) Bilgi İşlem Merkezinin geliştirilip yaygınlaş

tırılması - ve kapalı devre televizyon üniteleri kuru
lup işletilmesi ve çağdaş teknolojinin yerine getiril
mesine, 

Trafik hizmetlerini geliştirmek, etkinlik kazandır
mak amacı ile her çeşit araç ve gerecin yaptırılma
sı, satın alınması, kiralanması, bakımı ve onarımının 
sağlanmasına, 

Trafikle ilgili görevler verilen mahallî idarelerin, 
bu konulardaki projelerinin finanse edilmesine, 

Okullar ve kurslar açmak dahil trafik persone
linin ve halkın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine, 

Katkıda bulunmak amacı ile bir «Trafik Hizmet
leri Geliştirme Fonu» kurulur. 

b) Bu fonun gelirleri : 
1. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine her yıl 

bu fon için konulacak ödeneklerden, 
2. 197 Sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 

Kanununun 17 nci maddesindeki «Trafik fonu» için 
ayrılan % 19 oranındaki payın tamamından, 

3. 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 12 nci mad
desi gereğince Türkiye Turing ve Otomobil Kuru
munun sağladığı gelirlerin turizm fonundan topla
nan miktarının yüzde onundan, 

4. Bu fon hesabının bankalarda tutulmasından 
elde edilen faizlerden, 

5. Diğer yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 
Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) 

numaralı alt bendinde sayılan gelirlerle ilgili işlemler, 
197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu
nun 17 nci maddesindeki usullere göre yapılır. (3) 

numaralı alt bendinde gösterilen pay, yılı içinde Em
niyet Genel Müdürlüğü emrine fon hesabına kayde
dilmek üzere Ziraat Bankasına tevdi olunur. 

Bu fonun işleyişine ilişkin esaslar İçişleri ve Ma
liye Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetme
likte gösterilir. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; bu madde ile ilgili ala
rak dün kabul buyurduğunuz 131 inci maddede dik
kate alınan bazı önergeler vardı, bu önergeler üze
rine Komisyonun gönderdiği metin, 131 inci madde 
ile ilgili metin incelenip karara bağlandıktan sonra 
129 uncu madde üzerinde oylama yapılacaktır; arz 
ederim efendim, 

130 uncu madde ile .ilgili olarak Komisyondan 
gelen metni ve tezkereyi okutuyorum; 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alınan 130 uncu Madde 

yeniden düzenlenerek aşağıya yazılmıştır. 
Arz ederim, 

Eşref AKINCI 
Komisyon Başkanı 

İlgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliğini sağlama. 
MADDE 130. — Bu Kanunun uygulanmasında 

trafik hizmetleri açısından İçişleri Bakanlığı ile işbir
liği içinde çalışması gereken ilgili bakanlık ve kuru
luşlarla belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları
nın esasları, işbirliğini sağlayacak biçimde yönetme
likle düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu madde sadece düzenleme bakı
mından Komisyonca geri çekilmiş ve üzerinde bütün 
işlemler bitmişti. Madde üzerinde ayrıca Sayın Tan'ın 
şifalhî bir önerisi vardı, ona göre düzenlenmiş bulun
maktadır. 

Sayın Tan, bu konuda, 130 uncu madde ile ilgili 
herhangi bir açıklamanız olacak mı efendim? 

TURGUT TAN — önce Sözlü olarak, daha son
ra yazılı olarak metnini gönderdiğim öneri doğrul
tusunda bir düzenleme yapılmış. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu madde üzerinde başka söz isteyen üyemiz var 

mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bu madde 

ile ilgili bir diyecekleri var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi bu biçimi ile oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... 130 uncu madde kabul 
edilmiştir efendim. 



Danışma Meclisi B : 123 22 . 6 . 1983 O : İ 

131 inci madde ile ilgili olarak gelen Komisyon 
Tezkeresini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Genel Ku

rulumuzda yapılan müzakereleri sırasında Tasarının 
131 inci maddesi ile ilgili olarak verilen ve Genel 
Kurulumuzca dikkate alınması kararlaştırılan Sayın 
Nurettin Âyanoğlu, Sayın Güngör Çakmakçı'ya ait 
önergelerin ışığında 131 inci madde Komisyonumuz
da yeniden müzakere edilmiştir. 

Adı geçenlere ait önergeler benimsenemed'iğinden 
Komisyonumuz metninin aynen kabulünü saygı ile 
arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Komisyon Başkam 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu maddede Sayın 
Âyanoğlu'nun ve Sayın Çakmakçı'nın önergeleri dik-
kaite alınarak Komisyona madde gönderilmişti. Da
ha önceden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fede-
rasyonunca bastırılan ve dağıtılan basılı kâğıtların 
tekrar bu Federasyonca bastırılmasına ilişkin öner
gelerdi. 

Sayın Âyanoğlu, önergenize katılmıyorlar. Bir di
yeceğiniz var mı efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Yok Sayın Baş
kanım. Dün önergemin gerekçesini açık şekilde izah 
etmiştim. Katılmamışlar; oylanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı'nın önergesine de 
katılmadıkları görülüyor. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Katılmamışlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 131 inci madde, daha 
önce Komisyondan gelmiş ve görüşmesi yapılmıştı; 
o biçimi ile oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilme
miştir. 

Yalnız burada Başkanlığı tereddüde düşüren bir 
husus vardır. Kesin oylama yapabilmem için Sayın 
Çakmakçı'nın önergesinde gelirlerin 1/4'ü trafik hiz
metlerini gfelişfiirme fonuna, 1/4'ü de Türk Polis Teş
kilatını Güçlendirme Vakfına verilmekteydi. Oysa, 
Sayın Âyanoğlu ise, mevcut gelirlerden sadece % 
25 ini, yani 1/4'ünü Türk Polis Teşkilatını Güçlen
dirme Vakfına vermektedir. Kesin oylama yapabil
mem için... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, müsaa
de eder misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
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Bir birlik, beraberlik sağlanmak söz konusudur. 
Bu bakımdan önergelerden birisini kesin oylamam 
lazım. 

Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; müsaade 

eder misiniz; bu hususta bir tereddüt var. 
BAŞKAN — Bendenizde de tererddüt var. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Mevcut nizama en aykırı 

önerge hangisi ise, o önergeden oylamaya başlanır. 
Mevcudu % 100 Federasyona bıraktığına göre, Sa
yın Âyanoğlu'nun önergesi de % 75 ̂ ini bıraktığına 
göre, demek ki en aykırısı odur. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, yalnız şu var. En 
aykırısı % 50 oluyor gibi geliyor bana müsaade eder
seniz. Sayın Çakmakçı'nın önergesini evvela tekrar 
işleme sokalım efendim. 

Sayın üyeler; mevcut önergeler, içtüzüğümüzün 
78 indi maddesine göre tekrar işleme sokulmaktadır. 
Buna göre de en aykırı önergeden başlıyoruz. 

Sayın öztürk, en aykırılık ilkesine Başkanlık Di
vanı olarak katılıyoruz. En aykırı önergemiz, Sayın 
Ça'kmakçı'nın önergesidir; çünkü % 50 bırakmakta
dır. 

Bu bakımdan, bu önergeyi kesin olarak oyları
nıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... önerge kesin olarak kabul edilmiştir efen
dim. 

»Bu durumda Sayın Âyanoğlu'nun önergesi işlem
den kaldırılmış ve 131 inci madde olarak Sayın 
Çakmakçı'nın önergesini oylayacağız. 

131 inci madde olarak Sayın Çakmakçı'nın öner
gesini kesin olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 131 inci madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; buna göre 129 uncu maddede de, 
«Bu fonun gelirleri» diye başlayan ı kısımda sayılır
ken; bir beş, altıncı fıkra ilavesi şarfttır... Sayın Ko
misyon, bu fona bir gelir veriliyor % 25 olarak. Ona 
göre bir işlem yapmak üzere 129 uncu maddeyi... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Efendim, Genel Kurulun takdirine bıra
kıyoruz. 

'BAŞKAN — Efendim, artık metne eklemeye mec
buruz; takdir değil. Bendeniz Komisyona vereyim. 
Lütfen iki dakika içerisinde bunu hazırlayınız; biz 
diğer geçici maddelere başlayalım. 



Danışma Meclisi B : 123 22 . 6 . 1983 O : 1 

Sayın üyeler; geçici 1 inci maddeyi okutuyorum. 

KISIM - XII 
Geçici Hükümler ve Yürürlük 

IB'ÖLÜM - I 
Geçildi Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 6085 sayılı Kanuna ve 
bu Kanuna göre verilmiş olan araçlara ait belgelerle, 
şdflör ehliyetnameleri ve sürücü belgelerinin değişti
rilip yenilenmesine, bilgi işlem merkezi hizmete ko
nulduktan sonra yönetmelikte belirtilen usul, esas ve 
şartlara göre İçişleri Bakanlığının tespit ve ilan ede
ceği tarihte başlanır ve bir yıl içinde tamamlanır. 

Bu değiştirmeler harca ta'bi değildir. 

'Değiştirme süreleri, zorunluk halinde İçişleri Ba
kanlığınca bir yıla kadar uzatılabilir. Tanınan süre 
veya ek süreler sonunda da değiştiri'lmeyen, araçlara 
ait belgelerle şoför ehliyetnameleri ve sürücü belge
leri geçersiz sayılır. 

(BAŞKAN — Geçici 1 inci ma'dde üzerinde söz 
isteyen sayın üye var mı?.. Sayın Bay er. Başka söz 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkanım, 

ibiraz evvel kabul ettiğimiz 131 inci madde karşısın
da, Komisyon hunu geriye alsın, yeniden tedvin et
sin. Çünkü 131 inc'i maddede bir prensip kararı alın
mıştır. Bu prensip kararı geneğince, bu maddenin de 
yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyondan soralım efendim : 
Sayın Komisyon; Sayın Bayer, geçidi 1 inci mad

denin, biraz evvel kesin olarak kabul edilen 131 inci 
maddeye göre yeniden bir belge değiştirilmesine ge
rek olmadığından bahisle bu metnin geri alınmasını 
ve yeni biir düzenleme yapılmasını istemektedir. 

Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Müsaadenizle, geçici 1 inci maddeyi Ko
misyona geri alalım drendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İSayın üyeler; geçici 1 inci madde Komisyona gön

derilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı ta

rihinden önce edinilmiş ve çeşitli nedenlerle tescil ya
pılmamış tarımda kullanılan lastik tekerlekli traktör
lerin tescili, bu Kanunun yayımı tarihinden başla

yarak hir yıl içinde, tescil için başvuranların aracın 
sahibi olduklarını kanıtlayan bir bölge vermeleri şar
tıyla yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
'Bu maddeyle ilgili olarak Sayın Çakmakçı'nın bir 

önergesi var; okutuyorum efendim. 
«Geç'ici madde 2 Yeni ek fıkra : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 397 Sıra Sayılı Karayolları 

Trafik Kanunu Tasarısının geçici 2 nci maddesine 
aşağıdaki ikinci fıkranın eklenmesini; bu sayede, de
vam edegelen huzursuzluğun da sona erdirilmesini 
saygı ile öneririm. 

Oluşturduğumuz bu yeni Kanunla 20/d son fık
rası ile araç el değiştirmeleri noterden yapılıp tescil 
edilmedikçe, artılk mutdber olmayacaktır. Ancak, bu 
Kanuna gelinceye kadar daha önceki uygulamalar
da defalarca el değiştirmiş; ama trafik ve vergi kaydı 
hala vaktiyle satmış ilk malikinin üzerinde görünen 
araçlar yüzhirilercedir. Bu durum; sattığı halde ver
gisini hala ödeyen, sattığı halde son malikin yaptığı 
kazadan dolayı trafik kaydına ıgöre sorumlu tutul
mak istenen pek çok rahatsız mal sahibi yarattığı 
gibi, kazaya uğrayan mağdurların kayıtlı kişilere, 
kayda inanarak açtıkları davalarda pek çok (maliki 
ben değilim ki, çoktan satmıştım) itirazları yüzünden 
rahatsızlıklar ve yanlış husumet tevcihleri sorunu ya
ratmakta idi. Aşağıdaki geçici madde ile hem çözüm 
getirilecek ve pek çok derdest davanın konusu hal
ledilecek hem mağdur vatandaşların, «idarî makam
lar mı, adlî makamlar mı işimizi halledecek» diye 
oradan oraya huzursuz koşuşturmalarına da son ve
rilecektir. 

Geçici madde 2 Ek Fıkra: 
«Bu Kanunun yayımı tarihinden önce satış ve 

teslimleri yapilmış olan araçların trafikte ve vergi 
kaydında hala malik gibi görünen eski sahipleri, bu 
Kanunun yayınından bir yıl içinde satış belgesi ile 
trafik bürosuna başvurduklarında, yeni malikin de 
beralber başvurusu veya muvafakati aranmaksızın tra
fik kaydı ve trafiğin duyurusu ile de vergi kaydı yeni 
malikin adına tek taraflı devredilir. Satışlar zincirle
me devam etmişse, bu işlemler de aynen zincirleme 
devam edebilir. Ancak, her işlem yaptıran araç ilgi
lisi bu devrin araç alım satım vergisi ya'tırılmamışsa, 
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ri tabiî satış işlemleri noterden olması gerekir, bu 
noterden yapılan satış işlemleriyle trafiğe başvurdu
ğu takdirde, kendi üzerinden kaydı silinecek, kendi
sinden sonra devreden alıcıya intikal edecek. Eğer 
zincirleme olarak bu işlem yapılmışsa, bu işlem zin
cirleme devam edecek. Devlet de vergisini bu şe
kilde almış olacak. Vergi veren, yani esas mal sahi
bi, üzerindeki kaydı terkin ettirememiş olan mal 
sahibi de bu şekilde yükten kurtulmuş olacak; ara
cın akıbeti de meydana çıkacaktır. Öneri yerindedir, 
müspet oy kullanacağınız ümidiyle saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

bunu sattığı kişiye rücu etmek üzere onun namına 
yatırdığı ve ayrıca bu işlemi yapmakta olduğunu ye
ni kayıt devredilecek muhatabına önceden duyurdu
ğunu belgelediği takdirde bu haktan yararlanabilir» 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, gerekçesini de 
okumak suretiyle 'konuşmasını yapmış bulunmakta
dır efendim. İçtüzüğümüzde, yazılı konuşmaların bu 
şekilde okunacağına ilişkin hüküm gereğince bu iş
lem bitmiştir. 

Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sa
yın üye var mı? Sayın Şengün?.. 

İSMAİL ŞENGÜN — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gelendost?.. 

HALİL GELENDOST — Efendim, ben de öner
genin lehinde söz işitiyorum. 

BAŞKAN — O zaman Sayın Şengün'e söz vere
ceğim efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Söz hakkımı ben Sayın 
Gelendost'a bırakıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, kıymet

li arkadaşlarım; 
Sayın Güngör Çakmakçı arkadaşımız memleke

timizde kanayan büyük bir yaraya parmak basmış 
bulunmaktadır. Hakikaten tasarıda bu husus unu
tulmuş veyahut da bir zühul eseri eksik bırakılmış 
olarak görünmektedir. 

Hakikaten bu şekilde araç sahipleri inanarak bir 
süre sonra işlemini yaptıracağı inancıyla aracını baş
kasına satmakta ve fakat trafik de bu devir işlemi
ni ileriye bırakmakta veya ileride yapılacağı inan
cını taşıyarak bunu bir süre ihmal etmektedir veya 
karşı tarafın, satmış olduğu kişinin parasını tamam
laması için kendisine bir süre vermekte, aracı ken
disine, yani satın alan kişiye teslim etmekte; fakat 
satın alan kişi de ortadan kaybolmaktadır. Şimdi bu 
durumda, satan kişinin üzerinde kaydı bulunan ara
cın vergisi ilk malike, yani satan kişinin üzerinde 
kaldığı için, vergisi kendisi tarafından senelerce ve
rilmekte ve bu araç da bu şekilde belki birkaç el 
değiştirmek suretiyle akıbeti kaybolmaktadır. Yani 
nereye gittiği, kime verildiği, ne şekilde değiştirildi
ği, de bilinememektedir. Bundan dolayı da, satan ki
şi mağdur durumda olduğu gibi, aracın akıbeti de be
lirsiz bir hale gelmektedir. 

Bunun için arkadaşımız yapmış olduğu bu teklif
le bir çare getirmektedir Bir sene içinde satan kişi
ler ellerindeki satış belgelerini, yani bu satış belgele-

MİLLÎ SAVUNMA, İÇI$LERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlar; 

Sayın Güngör Çakmakçı'ya teşekkür ederiz, ka
nayan bir yaradır bu. Bu geçici maddenin ikinci fık
rası olarak önerilen fıkra, uygundur, katılıyoruz. 

Yalnız bir ilavemiz olacak Sayın Başkanım, Üçün
cü satırda «Bir yıl içinde noterden düzenlenen satış 
belgesi ile» kelimeleri ilave edildiği takdirde daha 
iyi olur. El senediyle devir değil, noterden düzenle
nen satış belgesi ile; yahut noterden düzenlenmiş 
satış belgesi ile. 

BAŞKAN — «Noterlikçe düzenlenen.» 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
s 

MİREL — «Noterlikçe düzenlenen» şeklinde değiş
tirilirse, daha uygun olacak. Katılıyoruz önergeye. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Hükümetten de so
ralım, Sayın Adıbelli katılıyor musunuz efendim 
önergeye?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC
DET ADIBELLİ — Sayın Başkanım, katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, bu 

konuda bir hususu açıklayabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Açıklama ise buyurun. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Bu önergeye gö

re, eskiden noterle yapılmayan hususları da kapsa
maktadır. Noterden getiremeyecektir bu fıkra kon
duğu takdirde. Komisyon acaba bu hususta ne dü
şünür?.. 

BAŞKAN — Efendim; tabiî önerge üzerinde bir 
soru sordurmak mümkün değil, «Açıklama yapaca
ğım» dediniz, soru sordunuz. Mümkün değil. 



Danışma Meclisi B : 123 22 . 6 . 1983 O : 1 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bir 
açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, buyurun, açıklama 
ise kabul. 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Komisyonun bu noktada önerdiği husus çok 
önemli bir husustur. Sebebini arz edeyim. Noterlik
çe bir satış belgesi düzenlenmezse, o takdirde bir
çok vergi (tahsili imkânsız hale girecektir; yani bu oto
mobil satışlarının yahutta motorlu vasıta satışlarının 
yapılmasından mütevellit noterce satış senedi yapıl
dığı sırada, önce vergi tahsil ediliyor, tahsil edildi
ğine dair belgeyi getiriyor, noter o belgeyi gördük
ten sonra satış akdini yapıyor, kesinleştiriyor, veri
yor. Ona göre de tescil işlemi yapılıyor. 

El senedi ile yapılan satışlarda verginin tahsili 
mümkün olmaz. Bu, kontroldan çıkar; çıktığı için 
de bir kısım vergi kaçakçılıklarına yol açabilir. Bu 
bakımdan noterce yapılmış belgenin, senedin aran
masında zaruret vardır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkül ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Çakmakçı'nın önergesine Ko

misyon ve Hükümet katıldıklarından, kesin olarak 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Önerge kesin olarak kabul edilmiştir. 

Geçici ikinci maddeyi, bu fıkra ilavesiyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Geçici ikinci madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde, biraz evvel kabul buyurduğunuz 
maddelere göre, artık işlerlik ihtiva etmeyen bir mad
dedir. Bu hususta önergeler var, onları oylayacağım 
efendim ve işleme sokacağım. 

önergeleri okutuyorum.' 

Sayın 'Başkanlığa 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 3 üncü 
Geçici Maddesinin Tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Halil AKAYDIN E. Yıldırım AVCI 
Aydemir AŞKIN M. Talât SARAÇOĞLU 

Sayın Başkanlığa 

131 inci madde değiştirilerek kabul edildiğine gö
re, Geçici Madde 3 ün metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullaıh TOSYALI 

BAŞKAN — Efendim, bu madde biraz evvel ka
bul buyurulan 131 inci maddeye göre artık bir hü
küm ihtiva etmediğinden, çıkarılması hususunu oyla
rınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiş ve madde metinden çı
kartılmıştır. 

Eski geçici dört, bir madde çıktığına göre, yeni 
geçici üçüncü maddeyi okutuyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAİL HAKKI DE-
(MÎREL — Sayın Başjkanım, Geçici 1 inci Madde 
sehven Komisyonumuza verildiği anlaşılıyor. Mad
deyi tekrar tetkik ettik, değiştirilmesi gereken bir 
husus olmadığını gördük; çünkü basılı kâğıtların ba
sılmasıyla satılmasıyla hiç ilgisi yoktur; ancak tra
fik şubelerince verilmiş ehliyetlerin yenilenmesi ba
his konusudur. Bilgi İşlem Merkezinde de değerlen
dirmesi bahis konusudur. Bu itibarla 131 inci mad
deyle ilgisi yoktur. Madde yemindedir, aynen oylan
masını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, gayet haklısınız, 
ben de maddeyi okudum; fakat Sayın Bayer'in Öne
risi üzerine Komisyonca geri çekildi bu madde; çün
kü Bilgi işlem Merkezi kurulduktan sonra, yenile
me yapılacaktır. Bunun yoksa basılı kâğıtlarla ilgisi 
olmadığının bendeniz farkındayım; fakat Komisyon 
olarak siz isteyince verdik tabiî. 

MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DE-
'MİRlEL — Sayın Başkanım, biz arkadaşlarımızın 
önerilerine saygılıyız, hata yapmayalım diye Komis
yona almıştık., 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Oldu efendim. Şimdi Geçici 4 ün

cü maddeden sonra birinci maddeye geçeriz. 
GEÇİCİ MADDE 3. — 6085 Sayılı Karayolları 

Trafik Kanunu gereğince işleme konan para cezala
rının takip ve sonuçlandırılmasına bu Kanunun ya
yımı tarihinden sonra da anılan kanun hükümlerine 
göre devam olunur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin, bir di
yeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen sayın Üyemiz?.. 
Yok. Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici üçüncü 
madde kabul edilmiştir. 

Eski geçici 5, yeni geçici 4 üncü maddeyi oku
tuyorum. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Trafik dersleri, bu Ka
nunun yayımı tarihinden sonra gelen öğretim yılın
da başlamak üzere temel eğitim ve orta dereceli okul* 
ların ders programlarına konulur. 

MILLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERÎ VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DE-
MlRıEL — Sayın Başkanım, «Temel eğitim», ilköğ
retim» olarak düzeltilmişti daha önce, burada da dü
zeltilmesi gerekiyor. 

(BAŞKAN — «İlköğretim» olarak düzeltiyoruz, 
«ilköğretim ve orta dereceli okulların» değil mi efen
dim?.. 

MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DE-
MIREL — Evet efendim. 

BAŞKAN — (Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz var mı efendim?.. Yok. Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümetin bu önerisinden başka bir diye
ceği.... Yok. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu, soru efendim. 
' SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

daha önceki maddede programlara konu olarak ko
nulmasını ben teklif etmiştim; fakat reddedilmişti; 
fakat burada görüyorum ki, benim esas düzenleme
me paralel bir düzenleme getirmişlerdir. Burada «ders» 
kelimesini koymak isterler mi «program» kelimesi 
yerine?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın Komisyon, buyurun. 
MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, ders olacağı muhakkak, prog
rama ders olarak girecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, yeni geçici madde 4'ü, «Temel eği

timi», «ilköğretim» yapmak suretiyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Eski geçici 6 ncı, yeni geçici 5 inci maddeyi oku
tuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinden itibaren değişik tarihlerde yürürlüğe konu
lan maddelerine ait hükümlerin uygulanmasında; çı
karılacak yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya ka
dar 6085 sayılı kanuna göre çıkarılmış bulunan Tü 
zük ve Yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN •—. Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz?.. Yok. Sayın Komisyon ve Saym Hü
kümetin bir diyeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen sa
yın üyemiz?.. Yok. Bu maddeyi bu biçimiyle oyla
rınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Eski geçici 7, yeni geçici 16 ncı maddeyi okutu
yorum. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu (Kanunun 42 ncı mad
desinin birinci fıkrası uyarınca sınavların trafik za-
bıtasmca yapılmasına kanunun yayımı tarihinden iti
baren en geç bir ay içinde başlanır. Sınavların tra
fik zabıtasında yapılmasına başlanıncaya kadar 6085 
sayılı Kanun uyarınca görev yapmakta olan sınav ko
misyonlarının görev ve yetkileri devam eder. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Gü-
ray buyurun efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, bura
da bir aylık bir süre öngörüyor, aşağıda da yü
rürlük tarihleri kademeli şekilde yapılmış, acaba bir 
çelişki olur mu onu hatırlatmak isterim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Komisyon? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇtŞLERt VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — İncelendi Sayın Başkanım, bir çelişki ol
mayacaktır. 

Arz. ederim. 

(BAŞKAN — Çünkü 137 nci maddede zaten 42 
nci maddenin 1 inci fıkrasının yayımı tarihinden iti
baren yürürlüğe gireceği söz konusudur, yürürlük
ten sonra demek ki bir ay içinde bir süre var. 

Yeni geçici 6 ncı maddeyi bu biçimiyle oylarını
za sunuyorum efendim: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Geçici 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, geçici 1 inci madde biraz evvel Ko
misyonca bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığın
dan bahisle iade edilmiş bulunmaktadır. Bu madde 
üzerinde söz isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Bayer ko
nuştular başka üyemiz yoktu. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Buyurun Sayın Bilge. 
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NECİP BİLGE — Efendim, Jl inci maddenin 1 
inci fıkrasında iki defa «kanun» geçmektedir, bun
ların bir birleriyle ilişkisi ve anlamları hakkında ay
dınlatma yaparlarsa: «6085 sayılı Kanuna ve (Kanuna 
göre verilmiş olan araçlara ait belgelerle, şoför ehli
yetnameleri ve sürücü belgelerinin değiştirilip yeni
lenmesine,...» dair bir ifade var burada. Burada «6085 
sayılı Kanuna» dedikten sonra bir de «...bu Kanuna 
göre verilmiş olan araçlara ait belgelerle...» diyor. Pek 
kavrayamadım. Yürürlüğe girmemiş olan bir kanun
la verilmiş belge nasıl olur anlayamadım, bir izahta 
bulunurlarsa iyi olur?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 

Buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MlRlEL — Sayın Başkanım, Sayın Bilge'nin sorusu
na şöyle cevap arz edeceğim; 6085 sayılı Karayolla
rı Trafik Kanununa göre verilen belgelerle, bu Ka
nun yürürlüğe girdikten sonra verilecek belgeler bil
gi işlem merkezi yürürlüğe girdikten sonra değiştiri
lecektir, yani 6085'e göre verilen belgeler bilgi işlem 
merkezi faaliyete geçtikten sonra değiştirilecektir. 

AİKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, özür dile 
rim verilmiş değil, verilecek olması gerekir. 

«MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VÎE DIŞİŞLERİ 
KÖM'İSYONÎU ISÖZGÜSÜ İSMAİL HAKKI tDE-
MİREL — Verilen efendim, bu Kanuna göre verilen 
belgeler efendim. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade eder misiniz, Sayın 
Erginay konu zannederim şu; 16085 sayılı Kanun yü
rürlükten kalkıyor, ona göre verilmiş belgeler var, bu 
(Kanun yürürlüğe giriyor, bu Kanuna göre de birta
kım belgeler veriliyor, verilecek değil, verilmiş, artık 
verilmiş, işlem görmüş geçiyor, ruhsatlar, diğerleri. 

AKİF ERGİNAY — ıDaha Kanun yürürlüğe gir
memiş Sayın (Başkan. 

.BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; ama 
bilgi işlem merkezi daha kurulmamış, bir yıl sonra 
kuruluyor veya iki sene sonra kuruluyor, artık nedir 
bilemiyoruz. Bu (Kanun yürürlükteyken verilen bel
geleri işte buna göre bilgi işlem merkezi kurulduk
tan sonra değiştirme işlemi başlayacak. Onun için 
verilecek değil, verilmiş. 

AKİF ERGİNAY — Verilen deyin o "zaman 
efendim. 
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BAŞKAN — Verilen olur efendim, bu Kanuna 
göre verilen olur. «0ian»ı kaldırıyoruz «verilen, araç
lara ait belgelerle» arkadan da virgül koymak lazım 
zannederim. 

Yalnız Sayın Komisyondan !b.ir hususu öğrenmek 
istiyorum, kanun yapma tekniği bakımından 6085 
sayılı Kanunun bir adı olması lazım? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DE-
MİREL — Karayolları Trafik «Kanunu Sayın Başka
nım. 

BA'ŞKAN — «6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununa göre» diye zannederim düzeltmekte yarar var. 

Sayın Barangil soru mu efendim, buyurun efen
dim. 

İBRAHİM BARANGİL — Efendim, belgelerin 
değişmesi için bir yıllık süre konuyor maddede, yet
mezse uzatılır diyor, bundan sonrakiler geçersiz sa
yılır diyor. Eğer uzatılan sürede de bu vergilerin ya
tırılmasında olduğu gibi yetmezse, bu süreye sığmaz
sa otomatikman geçersiz mi sayılacaktır, yoksa yeni 
bir süre uzatılacak mıdır, süre yetmezse ne olacak 
efendim? 

BAŞKAN — Soralım efendim. Bir daha uzatılır; 
bir defa uzatılacağına dair bir şey yok Sayın Baran
gil; tanınan süre ve ek süreler sonunda dediğine gö
re, bu süre beş de olabilir, on da olabilir ta ki belirli 
bir şey olacak. 

Sayın Hükümet buyurun. 
İÇİŞLERİ IBAİKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECDET 

ADBBELL1 — Sayın Başkanım, doğrudur, bu Kanun 
yürürlüğe girdiği takdirde bilgi işlem merkezi bütün 
üniteleriyle faaliyete geçtikten sonra bir yıl içerisin
de yeni Kanunun getirmiş olduğu yenilikler doğrul
tusunda bu belgelerin bazıları değiştirilecektir değer
lendirmeye tabi tutulmak üzere. Eğer bir yıl içeri
sinde bu süre kâfi gelmez ise, ek süreler öngörülmüş
tür. Yani bu süre içerisinde tamamlanmayanlar ip
tal edilir anlamında değildir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, geçici madde l'i «6085 sayılı Kara

yolları Trafik Kanununa ve bu Kanuna göre veri
len, araçlara ait belgelerle» şeklinde düzeltilmiş bi
çimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler.. Madde kabul edilmiştir efendim. 
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137 nci maddeyi okutuyorum. 
KISIM - II 

Yürürlük 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 137. — 232 sayılı Kanunla değişik 6085 

sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 
a) ıBu kanunda düzenlenmeyen hususlara ilişkin 

hükümleri ile bu kanunun yayımı tarihinde yürürlü
ğe giren maddelerindeki hükümlerin karşılığı olan 
hükümleri yayımı tarihinde, 

b) 471 sayılı Kanunla eklenen ek maddesinde
ki hüküm ile bu kanunun yayımı tarihinden 6 ay 
sonra yürürülüğe konulan maddelerindeki hükümle
rin karşılığı olan hükümleri kanunun yayımı tarihin
den itibaren altı ay sonra; bir yıl sonra yürürlüğe gi
recek maddelerindeki hükümlerin karşılığı olan hü
kümleri kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl 
sonra, 

Yürürlükten kalkar. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Sayın (Hükümet, Sayın Komisyon bir diyeceği

niz?.. Yok., 
Soru sormak isteyen sayın üyelerimiz?.. Yok. 
Sayın Komisyon, bu 471 sayılı Kanunla eklenen 

ek maddesindeki hüküm ile deniliyor? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
(KOMİSYONU SÖZİÖÜİSÜ İSMAİL HAKİKİ DE-
MİREL — 471 devam ediyor Sayın Başkanım, çün
kü 131 inci madde... 

BAS/KAN — iBir dikkatle bakalım efendim kalkı
yor mu, kalkmıyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZİCÜSÜ İSMAİL HAKKI IDE-
MtfREL — Sayın Başkanım, 131'de 471'in hüküm
leri kısmen değişti. O itibarla, 6 ay sonra bu hüküm
ler ona göre yürürlüğe girecek. Yani 471 yürürlükten 
kalkmadı efendim. 

BAŞKAN — Ek maddesinde hüküm ile diyorsu
nuz?. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZİCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİIREİL — Ek maddedir zaten, başka bir şey yok
tur efendim. 

BAŞKAN — Ama yerinde kaldı, şimdi kaldırma 
olmuyor mu bu (b) fıkrasında, lütfen o bakımdan? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
iM'ÎREL — Yerinde kaldı evet. Efendim, 6 ay sonra 
yürürlükten kalkacak ve yeni 13'1'in hükümleri işle
yecek. 

BAŞİKAN — O işleyecek tabiî oldu. 
Sayın üyeler, düzeltme yapmak isteyen sayın üye

miz?.. Yok. 
Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler.. 137 nci madde kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, daha evvel kabul buyurulan 1129 un
cu madde, l'3'l inci maddeye göre 129 uncu maddede 
gerekli değişiklik yapılmıştır, yalnız o değişiklik bö
lümünü okutuyorum efendim. 

«4. IBu Kanunun 11311 inci maddesine göre Tür
kiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun ba
sılı kâğıt ve plakalardan sağladığı net gelirin dört-
tebirinden.» 

BAŞKAN — 129 uncu maddeye kabul buyuru
dan metne göre 4 üncü fıkra olarak bu metin eklen
miş bulunmaktadır ve daiha evvel 4 üncü fıkra olan 
«Bu Fon hesabının bankalarda tutulmasından elde 
edilen faizlerden» ibaresi 5 inci fıkra, 5 inci fıkra da 
6 nci fıkra olarak düzeltilmiş bulunmaktadır. 

Buna göre 129 uncu maddeyi Komisyondan gel
diği bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 1129 uncu madde kabul 
edilmiştir efendim. 

138 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlüğe girme 
IMADDE 138. — Bu Kanunun 1 ila 4, 33, 40, 42 

nci maddesinin birinci fıkrası ;80, 120, 121, 125, 128 
ilâ 130, (132, 133, 13İ6, ve geçici maddeleri kanunun 
yayımı tarihinde; 5 ila 18, 23, 30, 32, 34, ilâ 37, 44, 
46, 47, 50 ilâ 78, 81 ila 84, 112 ilâ illi7 ve 131 inci 
maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra; 
19 ilâ 22, 24 ilâ (29, 31, 3,8, 39, 4)1, 42 nci maddesi
nin 1 inci fıkrası dışındaki fıkraları, 43, 45, 48, 49, 
79, 85 ilâ İHI, 118, 119, 122 ilâ 124, 126, 127, 134 
ve Iİ35 inci maddeleri yayımı tarihinden itibaren biı 
yıl sonra yürürlüğe girer. 

IBAŞKAN — (Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Düzeltme?.. Sayın Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE. — Maddenin ikinci satırında 

«(136» vardır; «136 ncı» demek lazım geliyor. Çünkü 
ondan sonraki maddelerde öyle konmuştur. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI IDE-
MÎREL — Doğrudur Sayın IBaşkanım. 

BAŞKAN — Evet, «ncı» harflerini koyuyoruz. 
1138 inoi maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

139 uncu maddeyi okutuyorum efendim. 
Yürütme 
MADDE 139. — Bu Kanun hükümlerini bakan

lar kurulu yürütür, 
İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği

niz?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz de olmadığına 

göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Sayın özgöker'in bir son söz istemi vardır. 
Sayın özgöker, lehte mi aleyhte mi efendim?.. 

«Üzerinde» demişsiniz ama.. 
NURİ ÖZGÖKER — Ben son soz istemiştim 

efendim. 
BAŞKAN — Son söz isteminiz var; buyurun efen

dim. 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı üzerindeki 

kişisel görüşlerimi müsaadelerinizle arz etmek isti
yorum. 

\Bu Kanun Tasarısının yapısı ve maddeleri Üzerin
de konuşmayacağım. Sadece halihazır uygulamalar, 
Tasarının meydana getirebileceği sonuçlar ve bunla
rın ışığında alınması gerekli görülen tedbirleri dile 
getirmeye çalışacağım., 

Konuyu inoeliyorum: Trafik nedir, nasıl düzen
lenir?. Trafik suçu nedir, bunu kimler işliyor, kimler 
bilerek, kimler ihmal yüzünden işliyor?.. Suç ve ce
zalara bir bakalım: 

Ölümle sonuçlanan kazaları işleyenler ve bu ka
zalara sebep olanlar. Dikkat buyurulursa ölümle so
nuçlanan hazalar büyük ölçüde şehirlerarası yollarda 

meydana gelmektedir. Bunları daha ziyade kamyon 
ve otobüs şoförleri yapmaktadır. Şehirler içinde ölüm
le sonuçlanan kazalar son derece azdır. Buna karşı
lık trafik polislerinin çoğu şehirlerin içinde kullanıl
maktadır. Para cezaları hemen hemen büyük şehir
ler halkına ve özellikle ve çoğunlukla özel oto sa
hiplerine yöneltilmektedir. Halbuki .şehir içinde say
gısız 'hareket eden ve trafik kurallarına uymayan ve 
tehlikeli sürülen araçlar daha ziyade ekmek kamyo
netleri, belediye ve özellikle sular idaresi hizmet araç
ları, PTT'nin sarı cip ve pikaplarıyla Devlet Su İşle
rinin yeşil hizmet araçlarıdır. 

Trafik düzenine gelince: 
Lütfen Mavi Trenin özellikle sabahleyin Ankara-

ya vardığı anda, ((sabahleyin saat 07.00-08.00 sırala
rında) Ankara İstasyonunun manzarasına bir bakın. 
Bir fanda her istikametten hareket eden yüzlerce araç
la karşılaşırsınız. Bunların arasından belediye oto
büsleri de geçmeye çalışınca, orası bir anda ana ba
ba günü oluyor. Bu keşmekeş para cezasıyla düze
lecek bir iş değildir. Bir trafik polisinin orada görün
mesi yeterlidir. El işaretleriyle bütün araçları derhal 
sıraya ve düzene sokabilir; tabiî trafik polisi orada 
bulunur ve görevini yapmak isterse. 

Bir de İstanbul Boğaz köprüsü Çevre Yollarında
ki trafiğe bir bakalım. Ağır yüklü kamyonlar birbi-

birlerini çevre yolunda geçmeye çalışırlar. Bu yarışa 
ara sıra TIR'lar da katılır. Bazı otobüs ve kamyonet
ler üçüncü -hatta seyrederler. Özel otoları sıkıştırma
yı zevk bilirler. IBazen küçük araçları canavarca ez
dikleri de oluyor. Oralarda bir trafik polisi göremez
siniz. Trafik görevlileri sadece köprü girişlerinde gö
rünürler. Halbuki çevre yollarına, münasip yerlere 
birkaç gözetleme yeri konsa, çevre yolu trafiğini dü
zenlemek çok basit olur. INe ceza vermek gerekir, ne 
de ayrıca böyle bir kanun çıkarmak lüzumlu olur. 
Polisin orada görünmesi ve bulunduğunun bilinmesi 
yeter. Şu halde görevli birkaç trafik polisi eğer görev 
yerlerinde bulunur ve görevlerini yaparlarsa saygısız 
ve küstah sürücüler > derhal yola gelir. (Bugünkü dü
zensiz ve tehlikeli durum* bu gibi önemli ve hassas 
yerlerde gerekli zamanlarda görevli trafik polisi bu-
lundurulmayışından ileri gelir; yoksa bunu düzelt
mek için yeni bir kanuna ihtiyaç yoktur. 

(Bir de şehir içindeki suç değerlendirmelerine göz 
atalım: 

Arabanızla okula, hastaneye veya işyerine gidi
yorsunuz. Bir köşede sanki pusu kurmuş manzarasını 
veren bir ekip sizi durduruyor, ruhsat ve ehliyet kont-
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rolü yapıyor. Okula, hastaneye veya işinize geç kalı
yorsunuz, asabınız da bozuluyor. Bir de tesadüfen 
gece lambalardan biri o anda bir çukur üzerinden ge
çerken gevşeyerek yerinden oynamış ve sönmüşse ve
ya biriken sudan geçmek mecburiyetinde kalmanız 
ve sıçrayan sular dolayısıyla devre bir an için kesilmiş 
ve küçük bir lamba o anda sönmüşse veya lambala
rımızın kalitesi, ömrü meydanda olduğu için o anda 
bir lamba kendiliğinden sönmüşse, hemen 1 500 lira 
ceza... Lamba kalitesi dolayısıyla kısa ömürlü olabi
lir. Bunda sürücünün suçu nedir?.. Farkına varsa yap
tırmayacak mı?.. Evdeki elektrik ampulleri bazen 
kendiliğinden bozulmaz mı?.. Evdeki ampul için ki
me ceza yazacağız?.. Oto elektrikçiden muayene ve 
kontrolden çıktıktan hemen sonra bile bir küçük 
lambanın yanmadığının farkına varılabilir, tekrar dö
ner düzelttirirsiniz. Hemen kaleme sarılıp ceza ver
mek gerekmez; çünkü o anda fark edilen küçük bir 
lambanın sönmesi trafiği aksatmaz. Zaten şehrin ay
dınlanmış sokaklarında sürücü bunun hemen farkı
na varmayabilir. 

Şimdi bir de yabancı ülkelerle mukayese yapmak 
istiyorum': 

Ehliyetimi şahsen Paris'te aldım. İki yıl Paris'in 
o meşhur trafiğinde araba kullandım. Ne ceza ver
dim, ne de ceza verildiğini gördüm. Sadece bir gün 
park yasağı olan yerlerdeki bir arabaya bir kâğıt ko
nulmuş olduğunu gördüm. Üzerine baktım, «Şu 
merciye .şu kadar para ödeyiniz.» diyor. Yani cezayı 
yazanı görmedik, parayı vereni görmedik. Bu da za
ten ender ıgörülen bir husustu. 

Kendi arabamla bütün 'Batı Avrupa'yı dolaştım. 
Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Fransa'da oto
banlarda ve şehirler içerisinde araba kullandım. Güm
rükler hariç hiçbir yerde durdurulmadım, hiçbir ce
za vermedim ve ceza verildiğini de görmedim. İnsan 
zayiatı veya sakatlığı olmayan araba kazalarında sa
dece sîgorta şirketlerine iş düşüyor. Bizde ise belir
siz zamanlarda ani belge kontrolü ve ceza verilmesi 
son derece normal ve olağan bir haldir. 

Şimdi şunu düşünüyorum: Acaba 139 maddeden 
oluşan bu Tasarının kaç maddesinde ceza vardır?.. 
Bir olay ve bir kişi hesabryla acaba ne kadar ceza 
öngörülmektedir, bunu hesaplayan çıktı mı?.. Gene 
istatistiklerimiz var mıdır?.. Mesela; Ankara'da ve
ya İstanbul'da şehir içinde kesilen cezalar 1980, 1981, 
1982 yıllarında ne kadar oldu?.. Şehir içindeki kaza
lar ne kadardır?... Cezalar artınca kazalar azaldı mı?,. 
Şehirdeki cezalar ne işe yaradı?.. Esasen bunların ka

zayla hiçbir ilgisi de yoktur. Şehirlerarası yollarda ne 
kadar para cezası kesildi?.. Asıl kazalar burada ce
reyan ediyor. Karayolları Trafik Kanununu Polis 
Teşkilâtı hazırladı. Acaba deniz trafiğini de mi Po-

, lis Teşkilatı hazırlıyor?.. Hava trafiğini de mi polis 
Teşkilatı hazırlıyor?.. Trafik polis hizmeti değildir. 
Trafik seyrüsefer, navigasyon, bir trafik mühendisli
ği fonksiyonudur. Trafiği düzenlemek, gerekli usul
leri, sinyalizasyonu, komünikasyonu, ikaz ve kont
rol mekanizmasını kurmak, işletmek ve idame ettir
mek trafik mühendisliği fonksiyonudur. 

Boğazlardan geçişi Ulaştırma Bakanlığı bir karar
nameyle düzeltmiştir. Hava trafiğinin nasıl düzen
lendiği herkesçe biliniyor. Herhalde hava meydanla
rındaki trafiği ve hava trafiğini polis düzenlemiyor 
ve kontrol etmiyor. Bu faaliyetlerin hiçbirisi Polis Ka
nunu veya Ceza Kanunu konusu değildir. Bunlar 
sadece hareketleri düzenleyen teknik konulardır. Bu 
bir ekonomik faaliyettir. İstenilen yere zaman kay-
betmetmeden, başkalarına zarar vermeden ve genel 
olarak ekonomiye zarar vermeden varabilmektir. Bu 
faaliyetin düzenlenmesini Emniyet Teşkilatına bıra
kırsak işte karşımıza böyle soyut bir ceza kanunu çı
kar. 

Kanunlar ülke ve millete yarar sağlasın diye çı
karılır, zarar versin diye çıkarılmaz. Bu cezalardan 
millet bıkar ve tahammül edemez hale gelir. 

Elindeki malî sigortanın müddeti bir gün geçti 
diye hemen 1 500 lira ceza... Sigorta şirketi müşteri
sini zamanında ikaz etmemiştir; sürücü, yılda bir 
gün ele alınacağından, sigorta bittiği gün bunun far
kına varmıştır; o gün de tesadüfen cumartesidir. Bun
dan trafiğin ne zararı var; neyi aksatmıştır, hangi dü
zeni bozmuştur?.. 

Bu sigorta esasen daha 14 gün devam edecektir; 
fakat polis bu cezayı keserken görev anlayışının tat
mini içindedir, belki üst makamlardan bunun için de 
takdir görecektir, Hazine de bundan gelir sağlaya
caktır; ama şu bilinmelidir ki, bu gelir, hayırdan ge
len bir gelir değildir. Bu, bilerek, kasten suç işleyen 
birinden alınan bir ceza da değildir. Hazine bunlar
dan daha başka helal ve haksız olmayan kaynak bu
labilir ve bulmaya mecburdur. Herhanıgi bir sebeple 
sigorta şirketi vazifesini bir gün geç yapsa bunun su
çu ve günâhı zavallı bir vatandaşa yüklenemez. 

Gelir ve Emlâk Vergileri zamanı gelince devlet, 
vatandaşı ikaz eder; şu güne kadar öde der, hatırla
tır, hemen ceza vermez. 
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Bugün 1 500 lira ile iki kilo et alınıyor; dört nü- < 
ıfuslu ibir ailenin bir haftalık et parasıdır. Siz bu aile
yi bir hafta etsiz bırakıyorsunuz. 

Özel oto sahiplerinin hepsi ımilyoner değildir; 
emeklidir veya ihtiyaç sahibi vatandaştır. Zaten oto
mobil keyfi ve eğlence aracı değildir. Benzin, yedek 
parça, lastik ve hakim ımasrafı orta hallileri ezmek
tedir. (Bir de böyle lüzumsuz cezalar halkı bezdirir, 
perişan eder, devletine karşı küskünlüğe sevk eder. 
Kanunların amacı bu olamaz. 

İBurada bir hususu da gözden uzak tutmamak la
zım. Silahlı Kuvvetlerin asayişi sağlamakta olduğu
na güvenerek, Silahlı Kuvvetlerin yönetiminin devam 
ettiği esnada böyle kanunlar çı'kanlmaya tevessül edi
liyor. Normal dönemlerde böyle polfc ceza kanun
ları kolayca çıkarılmaz ve çıkarılmamıştır. Bu tutum, 
haılkın tahammülünü aşarak Silahlı Kuvvetlere karşı 
hoşnutsuzluğa ısebep olacak bir durum yaratarak as
kerimizi, farkına varmadan vatandaş nazarında pek 
sevimli olmayacak bir hale sokabilir. Bu ağır bir hata 
olabilir. Vatandaşa diyecek ki, «Biz ne yapalım, biz 
emir kuluyuz; askerî idare bunu yaptırıyor...» Buna 
benzer sözleri belediye zabıtalarının manavlara söy
lediklerine de şahit olunmuştur. Zaten ekonomik du
rum dolayısıyla bunalım içinde bulunan ve yaşam mü
cadelesi veren insanlara bir de böyle ceza tehdidi altın
da yaşam bahşedilirse memnunluğu artmaz. 

Danışma Meclisi ceza meclisi değildir. Biz sadece 
vergi ihdas etmek, vergileri artırmak, yeni cezalar ih
das etmek ve cezaları artırmak için kurulmuş bir mec
lis değiliz ve böyle bir görüntü yaralamayız. Bazı ba
kanlıklarda önemli yerlere yerleşmiş bazı kişiler aske
rî otoriteyi fırsat bilerek ve bundan yararlanmayı dü
şünerek siyasî partiler zamanında ve normal şartlar
da çıkarılması mümkün olmayan kanunları çıkarma
ya çalışırlar. 

Şimdi bu tasarıdaki bütün cezaları ayrı bir kitap
çıkta toplayıp manzarasına bir bakalım ve bu Ka
nunla trafiğin nasıl düzeleceğini düşünelim. Trafi
ğin düzenlenmesi, kuralların ve tedbirlerin alınması 
ve uygulanmasıyla olur. Burada ceza son çaredir, ilk 
çare olalmaz. 

Son olarak şunu belirteyim : Bütün bu uygula
malar tek taraflı değildir ve olamaz. Bu Kanun ve ku
rallara tabi olanlar ve uyması gerekenlerle bunlara 
riayeti izleyen ve kontrol edenler de aynı sistemin un
surlarıdır ve müşterdk sorumluluk taşırlar. Kontrol 
edecek olanın da kendi sistemi içinde kontrolü vardır 
ve olmalıdır. Bütün yetkiyi kontrolsuz ve sınırları belli 
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olmayan bir şekilde bir kimseye verirsdk, diğer ta
rafa da hiç bir savunma hakkı vermezsek, bu hare
ket keyfiliğe ve suiistimallere yol açabilir. Bu neden
le şu hususu bütün açıklığıyla ortaya atıyorum; bu 
cezaların hiç biri ne Ankara Garındaki trafik keşme
keşini, ne İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolla
rındaki utanç verici trafik durumunu ve ne de kara
yollarındaki caniyane trafik suçlarını önleyebilir. Asıl 
olan karayollarındaki 'trafiktir. Memleket ekonomisin
deki yeri çok büyüktür; mal zayiatından başka özel
likle insan kaybı çok büyüktür. Asıl kontrolün bura
larda yapılması lazıimdır. 

Federal Almanya'da otobandan şehirlere girerken 
sürücü zamanında iyi niyetle ikaz edilir; «Dikkat, 10 
kilometre ileride radar kontrolü var, hızınızı kontrol 
ediniz» diye hatırlatır; bunu ikinci bir yerde tekrar 
hatırlatır. Bizde ise sanki tralfik polisi pusu kurar, 
ceza tuzağı işletir gibi bir durumla karşı karşıya ge
liriz. Batıdaki şehirlerde bir trafik polisi gördünüz mü 
büyük bir rahatlık hissedersiniz. Orada düzen vardır, 
nizam vardır, intizam vardır, kontrol vardır dersiniz, 
çekinmeden arabanızı sürersiniz. Bizde ise trafik po
lisini gördünüz mü, şimdi yine ne ceza yazacak, na
sıl bir muameleyle karşılaşacağım, yolumdan mı ka
lacağım diye düşünürsünüz. 

Trafik polisimizi bu kadar sevimsiz göstermeye hak
kımız oÜmasa gerektir. Bu Tasarı, Trafik Kanunu Ta
sarısıdır. Seyrüseferi düzenleme kanunu olması lazım 
gelir, ceza kanunu olamaz. Trafik bilimsel olarak dü
zenlenebilir. Teknik cihazlar, idarî usuller, eğitim, ha
berleşme ve ulaştırma araçları, radyo ve televizyon 
yayınlarıyla düzene sokulur; ama cezaları artırmakla 
asla sağlanamaz. 

Türkiye'yi cezalar cenneti halinde gösteremeyiz. Ku-
rûn-ı vustâda yaşamıyoruz. Trafik, ulaştırma araç
larının haberleşme teknikleri sayesinde düzenli ve eko
nomik çalıştırılmasıdır; bir ulaştırma fonksiyonudur, 
trafik mühendisliği işidir. Ulaştırma ve haberleşmeden 
sorumlu olan bakanlık olan Ulaştırma Bakanlığı oluş
turması gerekir. Asıl olan işin yapılmasıdır, kontrol 
ikinci unsurdur. Bu nedenle Trafik Kanununu, polis 
kontrol kanunu gibi ele almak doğru sonuç vermez. 

Cezaların, bütçenin kanunî bir kısmını teşkil et
mesi de doğru olamaz. Cezaların bütçeye kaynak teş
kil etmemesi lazımdır. Polis teşkilatı, gelir sağlayıcı 
ve kaynak yaratıcı bir teşkilat olarak gösterilemez. 
Türkiye'mizin zengin gelir kaynakları vardır; asıl olan 
bu kaynaklardan yararlanmaktır. Bütçe görüşmeleri 
sırasında arz ettim; vergi kayıplarını ve adaletsizliği-
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ni bilmeyenimiz yoktur, Asgarî 8 milyar dolar kabul 
edilen ithalatımız 1 trilyon 60İ0 milyar liranın üzerin
de bir miktardır. İthalattan alınacak gümrük resim 
ve harçları en az yüzde 20 olsa" bile 320 milyar eder. 
Halbuki bütçede bunun için sadece 120 milyar gelir 
gösterilmiştir. İşte sizlere en azından 200 milyar lira 
açıktan bir gelir. Trafik cezalarından sağlanması ön
görülen gelir bunun onda biri bile değildir. 

Sonuç olarak : Tasarının bu şekliyle trafiği dü
zenlemek mümkün değildir. Bu kadar ceza vatandaşı 
canından ve malından bezdirir, polisi haksız yere se
vimsiz kılar. 'Böyle bir kanun çıkarılmadan da trafik 
düzenlenebilir. Asıl olan eğitilmiş trafik polisinin adil 
görev yapmasıdır. 

Çok basit birkaç şey öneriyorum : Şehir içi tralfik 
kontrolünü taimamen (hanım polislere emanet edelim. 
Şehirlerarası yollarda kaza yapan ve kazaya sebebiyet 
veren kamyon, tanker ve otobüs sürücü ve mal sahi
bi şirketleri radyo ve televizyonda teşhir edelim. Kas
ten bilerek kuralları çiğnediği tespit edilen ağır va
sıta şoförlerinin ruhsatına bir ikaz damgası vurulur
sa, ikincisinde başına gelecek olanı kendisi düşünsün. 
Aracın üzerine de eğer tamamen elden çıkımamışsa 
bir ay süre ile bir san şerit konur ve trafik cezasına 
çarptırıldığı belirtilir, şirket sahibi de ikaz edilir; ay
nen futboldaki gibi, sarı kart, kırmızı kart uygu
laması... Kanun ve tüzüklere kasten riayetsizliğin ve 
pervasızlığın tekrarında ehliyet, ruhsat ve şirket işlet
me ruhsatının iptal edileceğini göz önüne alsınlar. 

Son olarak müsaadenizle çok önemli gördüğüm 
hususa da değinmek istiyorum. Buradaki eleştirileri
miz veya belirtmeye çalıştığımız görüşler ekonomik 
düşüncelerle, iyi niyetle ve düzeltme amacıyla yapıl
maktadır. Bu görüşler ne Sayın Başbakanın değeri 
herkesçe çok iyi bilinen şahsiyetine, ne Hükümete, ne 
de Bakana yöneliktir. Görüş belirtmeyi böyle bir an
lamda değerlendirmek gerekir. Görevlerimiz arasında 
yasa tasarı ve tekliflerini görüşmek ve yasa çıkarmak 
vardır. IBunları yaparken de ayrıntılara inmek, görüş, 
tedbir, düzeltme, çare bildirmek gerekebiliyor. İşte bi
zim görüş anlayışımız budur. Hükümeti eleştirmek, 
onaylamak veya düşürmek yetkisine sahip olmadığı
mızın idraki içindeyiz. Bu nedenle hür olarak ve sa
dece vicdanımıza dayanarak yaptığımız tavsiyeleri, 
Hükümete veya Konseye karşı yapılmış gibi göster
mek çok yanlış olur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bizim bu Meclisteki günlerimiz çok sayılıdır. Son 

derece öncelikli ve ivedilikli kanunları çıkarmalıyız. 
Bunlar, ülkeye ve millete büyük yarar sağlayacak eko
nomik tedbirleri kapsamalıdır. Cezalarda hiçbir ive
dilik ve öncelik görmüyorum. Tarihe bir ceza Meclisi 
olarak geçmeyelim. 

Siyasî partilerin iktidarda olacağı normal devreler
de çıkarılması çok zor olacak kanunları,, askerî yöne
timin gerektirdiği güven ve disiplin ortamından ya
rarlanarak, vatandaşın hoşuna gitmeyecek reaksiyon, 
tepki, hoşnutsuzluk yaratacak kanunları çıkartıp, as
kerî yönetimi acı hatıralarla anmaya sebep olmaya
lım. 

Ülke ekonomisine katkısı olacak, 3-4 milyon işsize 
iş bulacak, vatandaşı ekonomik sıkıntı ve bunalımdan 
kurtaınmaya yarayacak kanunları acele olarak ele ala
lım; cezayı geriye atalım. Bunları da gelecek Meclis
ler düşünsün. Bütün önemli kanunları biz çıkarırsak, 
gelecek Meclisler işsiz kalır, kavga etmekten başka ya
pacak iş bulamazlar. 

Bu düşünceyle bu Tasarının cezalardan arındırıla
rak, modern trafik usul ve tekniklerini kapsayacak şe
kilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Oyunuzun rengini de aleyhte mi beyan ediyorsu

nuz efendim?. 

NURİ ÖZGÖKER — Aleyhte... 
ıM. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; lehte 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, biraz evvel lehte, aleyhte 

söz isteyen sayın üyelerin kim olduğunu sorduğum
da; Sayın özgöker'in zaten yazılı bir söz isteme met
ni var, Sayın Canova'nın da bir istemi var; fakat Sa
yın Özgöker aleyhte konuştuğu için Sayın Canova'ya, 
İçtüzüğün 82 nci maddesine göre konuşma imkânı ver
mem mümkün değildi, lehte de başka üyemiz söz is
temedi; bu nedenle o kayıt işlemi bitmiştir. Size söz 
vermem mümkün değildir Sayın Uyguner. 

Sayın üyeler; Kanun Tasarısı üzerindeki bütün gö
rüşmeler bitmiştir. Yalnız, oylamadan evvel, Sayın 
Âyanoğlu'nun İçtüzüğün 82 nci maddesine göre bir 
maddî hata ileri sürme durumu vardır. Lütfeder söy
lerlerse ona göre işlem yapılacaktır. 

— 115 — 
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NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım; 
kabul etmiş olduğumuz Tasarının 11 inci maddesinde 
«Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu» na, kabul 
edilen bir önergeyle «Tüfkiye Şoförler ve Otomobil
ciler Feredasyonu» konmuştu. 

12 nci madde üzerinde beş arkadaş grubu tarafın
dan verilen önergelerde, bazılarımda «Dernek», bazı
larında «Federasyon» denmiştir. Sizin oylamanızda 
«Şdförler Derneği Temsilcisinden» şeklinde geçmiştir. 

Kanundaki yeknesaklığı temin etmek yönünden 12 
inci maddeye de «Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu» ibaresinin konması gerektiği kanaatin
deyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, yalnız biz bu konuyu Ko

misyondan sormuştuk. Bir maddî hata olmadığını 
bize beyan ettiler; şu bakımdan : 

«İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak Tra
fik Danışma ve Eğitim. Komisyonuna Federasyondan, 
oysa il ve ilçelerde Federasyon olmayıp, Şoförler 
Derneği bulunduğundan, orada da dernek hususunun 
olması lazım geldiğini» söylemişlerdi ve bendeniz de 
dünkü oylamada «Dernek» ibaresinin hem il'e, hem 
ilçeye konacağını zabıtlara geçirtmiş ve maddeyi de 
bu biçimiyle oylatmıştım; yani bir maddî hata söz 
konusu değildir. 

Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; uzun bir süreden beri görüşmekte 
olduğumuz Kanun Tasarısı üzerindeki bütün görüş
meler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kanun Tasarısı kabul edilmiştir; Devletimi
ze ve Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, 
çok uzun bir süre bu Tasarı üzerinde çalışan bütün 
komisyonlarımıza ve özellikle tabiî son Komisyon 
olan Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu
na ve Hükümete huzurunuzda ayrıca teşekkürü bir 
borç bilirim. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK ve 
10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporları. (2/61) 

(S. Sayısı : 273'e 1 inci Ek) (1) 

(1) 273'e 1 inci ek sıra sayılı basmayazı 15.6.1983 
tarihli 119 uncu Birleşim Tutanağının sonundadır.» 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin ikinci mad
desinde yer alan, Danışma Meclisi Üyesi Mehmet 
Pamak ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 
176, 177 ve 178 inci maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Adalet Komisyonu ve Hükümet lütfen yerlerini 
alsın efendim... 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi tamam, 
Teklifin 2 nci maddesinde kalmıştık, 2 nci mad

deyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 176 nci 

maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 176. — Her kim Devletçe tanınmış din
lerden birini tahkir maksadıyla dince kutsal sayılan 
eşyayı yıkar, bozar veya bu eşyaya diğer bir surette 
zarar verirse bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

Dinî görevlilerin görevlerini yapmaları sırasında ve
ya görevlerini yapmalarından dolayı bir cürüm işlen
diği takdirde, o cürmün kanunen belli olan cezası al
tıda bir oranında artırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 177 nci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 177. — Her kim ibadethanelere konulmuş 
abide ve benzeri eserleri veya kabristanlardaki mah-
kükatı bozar veya mezarları tahrip ederse altı aydan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bunlardan birini dinî duyguları incitebilecek şe
kilde kirletenler üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş-
bin liradan aşağı olmamak üzer ağır par cezası ile 
cezalandırılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 
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Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 178 inci 

maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 178. — Bir kimse bir ölünün naaş ve ke

mikleri hakkında hakarette bulunur veya bu mak
satla veya meşru olmayan bir maksatla birinin naaşı-
nı yahut kemiklerini alırsa, üç aydan üç seneye ka
dar hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Bunların dışında, her kim bir ölünün naaşım ta
mamen veya kısmen alır veya ruhsat almaksızın bir 
naaşı mezardan çıkarır yahut kemiklerini alırsa iki 
aydan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Eğer bu cürüm kabristana veya ölü gömülmeye 
veya muhafazasına mahsus diğer yerlerde memur 
olan yahut kendilerine naaş ve kemikler tedavi olunan 
kimseler tarafından işlenirse, yukarıda yazılı cezalar 
yarı nispetinde artırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üye?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul' etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; Kanun teklifinin 1 inci maddesiyle 

ilgili olarak Komisyondan gelen tezkereyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yüce Genel Kurulca dikkate alınması kabul edi
len Sayın Cahit Tutum'un önergesinde yer alan «Tah
kir maksadıyla» kelimesinin metne ilavesi halinde 
175 inci madde halen olduğu gibi uygulanma imkânı 
bulunmayan ölü bir madde olarak kalacaktır. Hapis 
cezasının asgarî haddinin üç aya indirilmesi, diğer 
maddelerdeki cezalar ile bu maddede belirlenen ceza
lar arasında dengesizlik yaratacaktır. 

Sayın Feyyaz Gölcüklü'nün dikkate alınmasına 
karar verilen önergesine göre «Devletçe tanınmış» 
kelimelerinin metinden çıkarılması halinde ise, yay
gın kitlelerce kabul edilen dinler dışındaki bazı din-
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lerce tanrı olarak kabul edilen veya tapınma konusu 
olan güneş, ateş, şeytan veya bazı putlar da madde
nin kapsamı içine alınmış olacaktır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Komisyonumuzca 
her iki önergeye katılınması mümkün olamamıştır. 

Sayın Cahit Tutum'un ikinci önergesinde yer alan 
son fıkradaki «birinci ve» ibaresinin madde metnin
den çıkarılması hususundaki öneri, Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Bu duruma göre, madde metninin aşağıda yazılı 
olduğu şekilde oylanmasını arz ederiz. 

M, Fevzi UYGUNER Halil GELENDOST 
Başkan Başkanvekili 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Sözcü 

Komisyonumuzca kabul edilen metin : 
«MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 175 inci 

maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 175. — Her kim Devletçe tanınmış olan 

dinlerden birine ait dinî işlerin yahut ibaret ve âyinin 
yapılmasını men ve ihlal ederse, altı aydan bir yıla 
kadar hapis ve beşbin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Eğer bu fiilin işlenmesi sırasında cebir, şiddet, 
tehdit veya hakaret vaki olmuş ise, fail bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Her kim Allah'a, Devletçe tanınmış dinlerden, bu 
dinlerin peygamberlerinden veya kutsal kitaplarından 
birine veya dinî inançlara veya mezheplere alenen 
hakaret ederse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Üçüncü fıkrada yazılı suçlar basın ve yayım sure
tiyle işlenirse, cezalar bir misli artırılarak hükmo
lunur.» 

BAŞKAN — Sayın Tutum?.. Yoklar. 
Sayın Gölcüklü?.. Yoklar. 
Sayın üyeler; 1 inci maddeyi Komisyondan geldi

ği biçimiyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece

ği?.. 
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ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SEBA-
HATTIN OKUTAN — Sayın Başkanım; bir hususu 
arz etmekte yarar var. Biz, Sayın Tutum'un önergesi
ne iştirak etmiştik. Zaten Ceza Kanunun 175 inci 
maddesinin eski metninde de bu husus vardı; tezyif 
kastı, özel kasıt hususunu geçen oturumda ben de 
izah etmiş ve Hükümet olarak katılmıştım. 

Şimdi, bunun çıkarıldığı hususu var. Halbuki di
ğer maddede, önergeye iştirak etmediğine göre, iki 
türlü' tezâ t var; 176 ncı maddece Devletçe tanınan 
din var, 175 inci maddede yok:. Bu bir tenakuz oldu; 
yani onu da arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müs'teşar. 
Yalnız şu var: İçtüzüğümüzün 78 inci maddesine gö
re, Komisyondan gelen metni oylamak durumunda
yız. Burada herhangi bir ilave yapmamız sözkonusu 
değildir. Oylama sonucunda da bu metin kabul edil
miş bulunmaktadır. 

5 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir 
diyeceği? Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
5 indi maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyeceği 

Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz? Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul 'edilmiştJir. 
Teklifin tümü üzerinde Sayın ÂyanoğTu'nun lehte 

söz istemi vardır. 
Aleyhte söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 

Yok. 
Sayın Âyanoğlu, buyurun lehte. 
Yalnız, son konuşmalarla ilgili bir hususu Yüce 

Genel Kurulun ıttılaına arz etmekte yarar görmek
teyim: Son 'konuşmalar 'kısa, kesin ve açık olacaktır, j 

Teşekkür ederim efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlarım; 
Danışma Medlisi Başkanlığına on arkadaşımızla 

birlikte vermiş olduğumuz Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanun Teklifimiz Adalet Komisyonun- | 
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] da reddedilmiş, Yüce Genel Kurulumuzun 18.4.1983 
tarihli Birleşimimde bu ret raporu görüşülmüş ve kıy-
mdCli oylarınızla Komisyon raporu reddedilerek Tek
lif Komisyona iade edilmiştir. Adalet Komisyonu
muzun değerli üyeleri doğruyu bularak, Teklifimizi 
benimseyerek Genel Kurula sunmuş bulunmaktadır
lar. Bu olumlu görüşlerinden dolayı Komisyonun tüm 
üyelerine şükranlarımı sunarım. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Türk Ceza Kanununun 175 inci maddesinin 

değiştirilmesi hakkındaki Kanun Teklifi ilk defa 
17.2.1958 tarihliride Türkiye Büyük Millet Meclisin
de görüşülmüştür. O günden ibu güne kadar da Türk 
Milletinin böyle bir değişikliği beklemekte olduğu 
açıktır. Bu Teklif, mukaddesatımızın temeli, insan
lığımızın esası, ahlâkımızın bekasının teminatı, bü
yüklere saygımızın sembolü ve ruhu, canı ve özü 
olan Allaha, Peygambere, semavi kitaplara, ima
na, dine ve dince kutsal sayılan değerlere küfür, ha
karet ve tezyifi önleyecek, uzun süredir İhmale uğ
rayan büyük bir kanunî boşluğu dolduracak ve din 

aleyhine işlenen cürümlere dair Türk Ceza Kanunu
nun 175 inci maddesini sarahata kavuşturacaktır. 

Din ve vicdan hürriyeti Anayasamızın 124 üncü 
maddesi ile teminat altına alınmış ve din ve vicdan 
hürriyeti vatandaşların en tabiî, ve en mukaddes hak
larından olduğu kabul edilmiştir. Yüzde d'oksanse-
kizi müslüman olan Türk Milletinin kendine has özel
likleri vardır. Türk Milleti dünyanın en imanlı, din
dar ve maneviyatı en yüksdk bir Millettir ve öyle 
kalacaktır. Türk Milleti asırlar boyunca vatan, din, 
namus, şeref ve istiklali gibi mukaddes mefhumlar 
uğrunda savaşmış, kan dökmüştür. 

Allaha, Peygambere, dine, dince kutsal sayılan 
değerlere tecavüzün cezalandırılmasını amaçlayan bu 
Kanun Tekİfi yüks'ek oylarınızla kabul edildiğinde; 
Türlk MiUelti adına görev yapan Danışma Meclisin'in 
saygıdeğer üyeleri daima hayırla yadedilecek, bu Ka
nunu çıkarmakla Türk 'Milletini memnun e'fcm'iş, on
ların mukaddes duygularına, dinî inançlarına hürmet 
ettiğinizi ispat etmiş olacaksınız. 

Sözlerime son verirken, bu Kanun Teklifini ha
zırlayanlara, gerek Komisyon, gerekse Genel Kurul
da görüşlerini açıklayarak Kânun Teklifinin daha iyi 
hale gelmesini sağlayan saygıdeğer üye arkadaşları
ma ve diğer emeği geçenlere teşekkür eder, Kanunun 
Türk Milletine hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Allah-
dan niyaz eder, eri derin saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
'Sayın üyeler; Kanun Teklifi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmış bullunma'ktadır. Kanun Teklifinin 
tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kanun teklifi kabul edilmiştir; ha
yırlı ve uğurlu ölsün. 

3. — 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde .Değişiklik Yapılması Hakkında Kav 
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
ve Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/695) (S. 
Sayısı : 465) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; «Kanun Tas'arı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen tşller» bölümü
nün üçüncü sırasında yer alan «2761 Sayılı 1983 
Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bütçe-Plan Komis
yonları raporları» üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Kolmlisyon, Sayın Hükümet lütfen yerini al
sınlar efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet hazıra 
Hükümetin yetki belgesi tamam. 
Komisyon Raporunun okunup, okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tüımü üzerinde söz isteyen üyelerin ad
larını kaydediyorum... Sayin Erginay ve Sayın Doğu 
söz istemişleridr. Başka üyemiz yok. 

Sayın Erginay buyurun efenidim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bilindiği üzere bütçeler bir tahmin esasına daya

nır. özellikle gelirlerin ne miktar olacağı kanunlar 
çerçevesinde tahminlerle tespit edilir. 

Ödenekler ise o malî yıl için yapılacak hizmet
lerin karşılığını belirli miktarlar olarak tespit eden 
rakamlardır. Bu ikincisinde tahminden çok doğrudan 
doğruya yapılacak hizmetleran bedellerinin hesap
lanarak konulmasını ifade eder. 

(Şimdi, 2 trilyon 600 milyar liralık Devlet bütçe
mizin sene içerisinde yetişmeyen tahsisatı bakımın
dan bir ek ödenek istenmektedir! Bu ek ödenek 282 
milyar lira civarındadır. Bu demektir kî', takriben 
genel bütçenin 1/10'u nispetin'de. bir ödenek isten-

(1) 465 Ş. Sayılı fiasmayazı, tutanağın sonuna, ek
lidir. 
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mektedir. Bu ek ödeneğin dayandığı temel doğrudan 
doğruya devlet borçlarının ödenmesidir. Devlet borç
larının önceden bilinmemesi akla gelmez. 

Bu itibarla, daha bütçemiz sene başında yapılır
ken Devlet bü'tçesiniin gerektirdiği giderler ödenek 
halinde bütçeye konmamıştır. Bu samimi olmayan 
bir bütçe tekniğidir, usulüdür. 

Binaenaleyh, baştan bilinen b'ir şeyi bilerek büt
çeye koym'amak o senenin bütçesinin fazla açık ver
mesini göstermemek amacına dayanır. Bu çok yer
lerde yapılır. Çünkü, bütçenin derikltiğini sağlamak 
ekonomik anlamda önemlidir; fakat zaruretler çer
çevesinde ya ge'Jir tahminleri şişirilerek gösterilir ya-
hultta konacak olan ödeneklerin bir miktarı böylece 
kapatılır, daha doğrusu gizlenir. 

Şimdi karşımıza bu ek ödenek .gelmiş. Gayet ta
biî Devletin borçlarının ödenmesi bir zarurettir. Bu
nun başka şekli olamaz; fakat şunu belirtmek isterim 
ki, Devlet maliyemizin içinde bulunduğu koşullar ba
kımından bunu mazur da görmek belki, akla gelir. 
Yalnız Anayasamızın 163 üncü maddesindeki bir hük
mü okumak isterim. 

«Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören 
değişiklik tasarılarında ve carî ve ileriki yıl bütçele
rine malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve 
tekliflerinde, belirtilen güderleri karşılayabilecek malî 
kaynak gösterilmesi zorunludur.» 

Rapora bakarsanız bu kaynağın nereden sağlan
dığı hakkında hiçbir şekil, h'içbir hüküm yoktur. Ga
yet talbiî Kanun metninde de ydk. Binaenaleyh, Sayın 
Komisyon veya Hükümet bu 282 milyar liralık yeni 
ödeneğim hangi kaynaktan sağlanacağını burada gös
termedi, ispat etmesi (tabiri caizse) gerekir. Şüphesiz 
bunun tamamen bilinmesi, bulunması kolay değil ve 
bütçe ifadelerinde kullanılan bir deyim vardır; her 
sene bütçe uygulaması sonucunda genellikle % 10 
miktarında bir bakiye artar. İşte bizim getirdiğimiz
de 280 küsur milyar, tam bütçenin aşağı yukarı 1/10' 
udur. Binaenaleyh, sene içinde kullanılmayacak olan 
ödenek bakiyelerinin buna karşılık olarak gösteril
mesi akla gelebilir. Bu, hani b'ir tabir vardır «kâzib 
olmasaydı cazip olurdu», yani yanıltıcı olmasaydı çe
kici olurdu. Gerçekten sene sonunda mutlaka % 10 
'bir bakiye kalacağının kesin bir ifadesi yoktur. Pe
kala sene içeririnde bütçe uygulamasının bütün hiz
metler bakımından değerlenderilmesi hal'inde pek bir 
şey kalmaz. Dolayısıyla da bütçe buna tekabül ede
cek bir miktar da açık verir. Çünkü, bütçenin açık
lığı ya bütçe başlarken olur ki, bu sene 150 milyar 
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lira bütçemiz açıktı ve Bakanlar Kuruluna da bir 
misli daha avans almak; yani 150 milyar liralık is
tikrazı 300 milyara çıkarmak yetkisi verilmiştir, belki 
onu da kullanacaklardır. 

Dolayısıyla, bu halde bu Kanunun tutulacak, mü
dafaa edilecek tarafı pek yok. Üstelik bugün Mali
yemizin içinde bulunduğu koşullarla Hazinenin Mer
kez Bankasından bütçe miktarınca alacağı % 15. 
oranındaki aıvans da tükenmek üzeredir. Her sene bu 
avans bitirilmiş olur ve ertesi seneye yeni bütçe gir
dikten sonra tekrar istenir, eskiisi ile kısmen mahsup 
edilir, itfa edilir ve sene içerisinde çoğu kez bu bit
miştir. Halen ne miktarda avans kullanıldığını iyi bil
miyorum; fakait herhalde bir tavana yakındır. 

Dolayısıyla, Maliyenin içinde bulunduğu koşullar 
ağırdır. Memleketimizin içindeki koşullarla tev'em 
gitmektedir. Ben yaradılışım itibariyle ne menfî bir 
insanım, ne septik bir kişiyim. İşin kolaylığını ara
mak ve ona bir had çaresi bulmak daima benitm ha
yatımda emel olmuştur. Ancak, bununla şunu söy
lemek istiyorum ki, Hazinenin içinde bulunduğu ko
şullar bakımından başka bir çaremiz daha vardır. 
Zaman zaman malî tarihte baş vurulmuş bir çare
dir; konısolidasyon... Aslında ben buna da karşıyım; 
fakat ehven-i şerr olması anlamında konsölidasyona 
gidip, Maliyenin yükünü 100 senelik, 99 senelik bir 
'istikbale intikal ettirmek ve ondan sonra da Maliye
nin imkânlarını artırmak akla gelebilir ve bu usur 
aslında fazla da zararlı değildir. Konsolidasyonun 
haDta bazen ekonomiyi ve maliyeyi kuvvetlendirme 
'bakımından, bir nefes aldırma bakımından da fay
dası vardır. 

filmdi, tabiatıyla Maliye Bakanlığının son gaze
telerde çıkan beyanlarından da anlaşılıyor ki, bazı 
hizmetleri haltta ve hatta yatırımları bile kısmayı dü
şünmektedirler. Yatırımların azaltılması, düşürülmesi 
işsizliğin artırılması demektir. Evet, enflasyonu ön
leme bakımından bir tedbirdir; fakat kamu mali
yesinin genel prensipleri bakımından doğru gibi gö
züken bu hal, kamu iktisadî bakımından zararlıdır; 
yani millî ekonomi baikımından yerinde değildir. Ne 
yapmak lazım?.. Benim işte bu anlamda Devlet borç
larının ödenmesinin mecburiyeti bakımından bu Ka
nunun kabul edilmesi gereğine inanmakla birlikte, 
daha başka çareler (Konsolidasyon gibi) bulmak ve 
özellikle Devlet bütçesi içinde birçok yerlerde israf 
mahiyetinde görülen giderleri durdurmak gerekir. 
Bunun tedbirini almak lazımdır. Yoksa nasıl olsa 
işte ek ödenek alırız, bunları tamamlarız, öderiz de-
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yip kamu maliyesini böyle zorlamak, dolayısıyla da 
millî ekonomiye ve Maliyeye zarar vermek zanne
diyorum ki doğru olmaz. 

Kesin, dürüst, olgun Maliye esastır. Şimdi baştan 
samimiyetsizlikle ifade ettiiğim bu bütçe bakımından 
da bu esasa aykırı hareket edilmiştir; ama gene de 
işaröt ediyorum içinde bulunduğumuz koşullar ba
kımından bunun verilmesi de bir zarurettir. Yeterki 
burada Hükümetimizin bu anlamdaki zararları en 
az miktara düşürebilecek tedbirleri alacağını ve al
ması gerektiğini burada ifade etsinler. Aksi takdirde 
bu âdeta açıkça tabirimi mazur görün, biraz hovar
daca yapılan israifın bu memleketin bir gün bu çeşit 
kaynaklarının bile kurutulmasını intaç edebilir. 

iBu itibarla, tasarının bu genellik içerisinde dik
kate alınması noktalarını beliritaiiş oluyorum ve te
mennim, konsolidasyon tasarısının da bir an ev
vel getirilmesidir. Bu yalnız Hazine için değil, bugün 
içinde bulunulan şartlar bakımından belediyelerimi
zin de ihtiyacıdır, KİT'lerin de ihtiyacıdır bunlar. 
Dolayısıyla meseleyi derin ve olgun bir şekilde dü
şünmek ve ona göre hareket edip neticeyi bağlamak 
gerekir. Ben bu anlamda bir fikir verebilmişsem ken
dimi mutlu addedeceğim. Hepinizi saygılarımla se
lamlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Doğu, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Huzurunuza gelen 282 milyar liralık Ek ödenek 

Tasarısı üzerinde Bütçe Komisyonunda yapılan gö
rüşmeler sırasında bazı gerçekleri değerli arkadaşla
rıma duyurabilmek için söz hakkımı mahfuz tuttu
ğumdan dolayı huzurunuzdayım. 

Arkadaşlarımız hatırlayacaklardır; 2 trilyon 600 
milyarlık bütçe geldiği zaman «bu bütçe açıkla ma
lûldür, kaynak açığı fazladır, gelir tarafı samimiyet
sizdir» demiştik; fakat buna başka bir ilavemiz daha 
olmuştur; «(Bu bütçe aslında eski senelerdeki ek öde
nek kullanımıyla mukayese edilirse küçük bir Büt
çedir» demiştik ve «hükümetimiz mutlak surette ek 
ödenek talebiyle huzurlarınıza gelecektir» demiştik. 
Demek ki, söylediğimiz bir kehanet değilmiş. Görü
yoruz Hükümetimiz yüzde 10'a yakın, hatta biraz 

fazla bir ek ödenek talebiyle huzurunuzdadır. 
Değerli arkadaşlarım; 
[Ben bu yüzde 10'un da az olduğu kanısındayım. 

Aslında Bütçenin gerçek ihtiyacı 282 milyardan da
da bile fazladır. Ben onu 300 milyar olarak şahsen 
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düşünüyorum. Ancak 300 milyara yakın bir ilave J 
Bütçeden yapılabilirse hükümetimiz masrafların ya
pılması konusunda belli bir elastikiyete kavuşabile
cektir. 2 trilyon 600 milyarlık Bütçeye 280 daha ila
ve edersek, bu demektir ki, 2 trilyon 860 milyarlık 
bir bütçe büyüklüğü söz konusudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Buradaki finansman konusuna değerli Hocam 

benden önce büyük bir vukufla değindiler; Anaya
samızın yeni daiha mürekkdbi kurumamış 163 üncü 
maddesini Hükümet kanadına bir defa daha hatır
lattılar. Ben de ona fazla ilavede bulunmadan bir di
leğimi ifade etmek islterim; gönül Asterdiki değerli 
Maliyemizden gelen 'tekliflerde, tasarılarda mutlak 
suretle bundan sonra kaynak da gösterilmiş ölsün. 
Samimiyetsiz dalhi olsa bu kaynağın gösterilmesinin 
mutlaka Anayasa çerçevesinde zorunlu olduğu kanı
sındayım. Gönül isterdi ki, bu devrede Sayın Hükü
metimiz bu alışkanlığı edinmiş olsun ve bundan son- I 
ra gelecek hükümetlerimiz bunu emsal olarak uygu
lasınlar. Gördük ki, yine h'iç bir şekliyle finansman 
tarafı olmayan bir ek ödenek tasarısı... Zaten gelen 
arkadaşlarımız içinde Gelirler Genel Müdürlüğün
den kimseyi göremedim ben. Demek ki, bu işi, eski
den olduğu gibi yine 'bütçe tarafı alıp götürüyor; 
bütçe tarafı yüklenecek bu işi. 

Değerii arkadaşlarım; 
Gelirler dedim' de, Mart ayı sonu itibariyle 3 ay

lık bütçe getrleri, vergi gelirleri tahsilatına ait ra
kamlar var, onlara da kısaca huzurunuzda değinmek I 
isliyorum. Bendeki bilgilere göre 3 aylık vergi gelir
leri tahsilatı 369 milyar liradır. Bu b'ir sene önceye 
göre yüzde 16?lık bir artışı öngörüyor. Hatırlarsınız, 
bütçe yapılırken vergi gelirlerindeki artışı, bir ön- I 
çekine göre biz çok daha üstünde tahmin etmiştik, 
daha doğrusu Hükümet tahmin ederek huzurumuza I 
getirmişti. O zaman bunun nasıl samimi olmadığına 
değerii arkadaşlarımız gÜbi ben de zaman zaman de- I 
ğinmek zorunluluğunu hissetmiştim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eskiler «El terazi, göz nizam» derler, bir muka- I 

yese yapalım; 369 milyarı farz edelim ki, 370 milyar, 
3 aylık, bunu 4 ile çarparsanız yıllık bir tahsilat tah
minini bulursunuz. Bu tahmin 1 trilyon 479, hadi biz I 
diyelim ki, 480 milyar olsun; fakat vergi gelirleri için I 
Bütçeye konulan rakamı da huzurunuzda dile getire
yim: Vergi gelirleri için tahmin edilen miktar 1 tril- I 
yon 980 milyar liradır. Aradaki fark telaffuz edil- | 
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meyecek kadar korkunç bir rakamdır. Demek ki, 500 
milyara yakın gel'ir bütçemizde bir açık vardır; baş
langıçtaki tahminlerin hiç değişmediği varsayımına 
dayanırsak. Kaldı ki, baştaki tahminlerin lehe deği
şiklikleri de biliyorsunuz huzurunuzdan geçen kanun 
tasarılarıyla söz konusu olmuştur. Bir özel uzlaşma 
Kanun tasarısı geçmiştir, bundan da Hükümetimizin 
büyük bir hasılat bekleyişi içinde olduğunu hepimiz 
bilmekteyiz; fakat bu hasılat bekleyişinin de ben, 500 
milyarın ancak yarısına yakın b'ir kısmını bertaraf 
edeceği görüşündeyim. Üstü yine Hükümetten gel- ( 
diği şekliyle Bütçedeki kaynak açığı 250-300 milyar
lar civarında devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarıim; 
İnsan bütçenin finansman tarafına bakınca biraz 

kötümser oluyor ister istemez. Hele hele biz gelir-
ciier hep kötümser olmuşuzdur; ama gider tarafına 
bakınca konu insanı 'biraz daha rahatlatıyor. Dedik 
ki, Bütçemiz 2 trilyon 860 milyar oldu; bu verdiği
miz ek ödenekle; ama Allaha şükür Maliyemizin 3 
senedir, hatta hu senede dahil belki 4 senedir, bu 
seneki uygulamayı eğer devam ettirdbilirlerse 4 sene 
olacak; harcama performansı yüzde 83 civarındadır. 
Bu sene de bu yüzde 83'ü devam ettirirlerse 2 trilyon 
860 milyar liranın yüzde 83'ünü ben 2 trilyon 400 
milyar civarında buldum. Eğer bu harcama trentini 
yukarı çekmeyip aşağı çekme gayreti içinde olurlar
sa, gelirler açısından baktığımız gibi konu fazlasıyla 
kötümser değildir. Ben temenni etmek' istiyorum ki, 
arkadaşlarımız, değerli Maliyeci kardeşlerim bu trenti 
daha aşağı çekme gayreti içersinde olacaklardır; eski 
senelerde olduğu gibi yukarıya çıkartmayacaklardır. 
O zaman Bütçede düşünülen açık da o nispette kü
çülecektir. , 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçe açıklarına biz alıştık. Yıllardır bütçe açık

ları maalesef yurdumuzda benimsenmiş durumdadır. 
Gönül ister ki, klasik bütçe anlayışına göre nötr büt
çeler yapalım. «Nötr bütçe» demek şu demek; aldığı 
kadar harcayan bir bütçe iolsun. Yulardır biz bunu 
bir türlü uygulayamamışız, Rahmetli Atatürk'ün denk 
bütçe devirlerini özler hale gelmişizdir. Aldığımızdan 
fazlasını harcamanın da Türkiye'de enflasyon belasını 
körüklediği bir kesinliktir; bu hepinizce malum. 

Yalnız eski uygulamalar enflasyonun artık her hü
kümet tarafından benimsenmiş olduğunu da göste
riyor. Bu normal iktidarların zamanında böyleydi, 
şimdi askerî yönetim zamanında da böyledir. Gönül 
ister ki, bundan sonraki uygulamalarda bizden sonra 
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gelecek Meclisler buralarda nötr bütçe arayışları için
de olsunlar, bunları gerçekleştirmiş olsunlar ve mem-
leketimizide büyük bir enflasyon girdabından kurtar
mış olalım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'deki enflasyonun bütçe kökenli olduğu o 

kadar açık ki, gerçek üretim her 10 yılda bir misli dahi 
artmazken, her 10 yılda tedavüle çıkarılan para 20 
misli artıyor. Bunu uzun boylu ilmî şekilde irdele
mek gereğini ben şahsen hissetmiyorum. Demek ki, 
Türkiye İde para hacmi, emisyon genişledikçe, açık 
bütçeler devam ettikçe enflasyon kaçınılmaz olacak
tır. 

Ben sözlerimi fazla uzatmadan bu Tasarının huzu
runuzdan geçmesi halinde Hükümetimizin büyük öl
çüde rahatlayacağına; fakat bununla da kalmayacağı
nı, belki yakın zamanda seçim ekonomisine girmenin 
söz konusu olduğu şu günlerde huzurunuza bir defa 
daha geleceğini; eğer huzurunuza bir defa daha gel
mezse bunun (tedbirini Yüce Konseyin düşüneceğine 
inanmak istiyorum. 

Sözlerimi 'bitirirken Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın üyeler; bu Tasarının sonunda içtüzüğümü

zün 111 inci maddesi gereğince açık oylama yapıla
caktır. Arz ederim efendim. 

Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara cevap ve
recek misiniz efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Sözcümüz cevap vere
cekler efendim. 

IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çakmaklı. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Değerli iki konuşmacının bu Ek ödenek Tasarısı 
üzerindeki söylediklerini belli başlıklarıyla ve bir 
başka bakış açısından, bir kez de Komisyonumuz açı
sından dile getirmek istiyorum. 

Türkiye'de bütçelerin hazırlanmasına ye uygulan
masına ilişkin Komisyonumuzun genel görüşleri, Büt
çe esnasında ve çeşitli tasarıların görüşülmesi vesile
siyle dikkatlerinize sunulmuştur. 

Komisyonumuz, Türkiye'de harcama bazlı bütçe ı 
hazırlanması ve uygulanmasını her zaman doğru ol
mayan bir unsur olarak ifadet etmiştir. Türkiye'de 
son üç yılın bütçelerinin harcama esaslı bütçe oldu

ğunu, öyle hazırlatıldığını, öyle uygulandığını biz bu 
kürsüden defalarca ifadet etmişizdir. Bu çok yeni bir 
şey değildir. IHer iki konuşmacının da bu esasa, bu 
öze dayalı eleştirilerini, biz, herkesin ifade ettiği; ama » 
başka da çaresi olmayan, sadece temenniden öteye git
meyen, götüırülemeyen beyanlar olarak belirtmek zo
rundayız. 

Esasen, Türkiye'de bütçenin sağlıklı hazırlanması
nın ve hazırlandığı biçimiyle uygulanmasının bir sis
tem meselesi olduğunu, bir sisteb bütünü olduğunu 
herkes söylemektedir. Ne var ki, Hükümet olayın 
orta yerinde, biraz sonra açıklayacağım hizmetleri, 
«Ben yapmak zorundayım» diye gelirse, «Siz bunu 
baştan niye söylemediniz, niye bunu öngörmediniz?..» 
diye 'böyle bir Tasarıyı fazlaca eleştirmek ve çok az 
bir ihtimalle de geriye çevirmek, sağlıklı bir davranış 
olarak Komisyonumuzca benimsenmemiştir. Çünkü, 
bu Tasarı şu bölümleri içeriyor; dikkatlerinize teker 
teker sunmak istiyorum. 

Komisyonumuza 280 milyar 250 milyon liralık bir 
ek ödenek Itale'biyle gelinmiştir. 2 milyar ilaveyle Ko
misyonumuzdan bu 282 (milyar 250 milyon olarak hu
zurlarınıza indirilmiştir. Şu kalemlerden oluşmaktadır 
talepler : 

İç ve dış devlet borçlarının anapara ve faizleri. 
Dış devlet borçları Bütçemizde 94 milyar 577 mil

yon lira olarak görülmektedir; ama Hükümetimiz, o 
zaman da belirtilmişti bu, 110 milyarı anapara, 110 
milyarı faiz olmak üzere dış devlet borcu için 220 
milyar lira para istemektedir. Baştan, bunun bütçe 
denkliği adına az tutulduğu, az gösterildiği vakıası, 
gerçeği vardır. Bu, hem huzurlarınızda, hem Komis
yonda ifade edilmiştir. Ne var ki, böyle bir borç var
dır ve 'böyle bir ödeme yapılacaktır. 

İç devlet borçları için de 20 milyar liralık ödenek 
getirilmiştir huzurlarınıza. 

Ödeneğin 25 milyarı Emekli Sandığıyla ; ilgilidir. 
Eskiden malumlarınız, Maliye Emekli Sandığına oto
matik ödenek verebiliyordu. Bugün bu imkân kalktı
ğı için, Bütçedeki Emekli Sandığına verilecek 65 mil
yar liralık ödeneğin yeterli olmadığı, bunun 84-85 mil
yar lira civarında tahmin edildiği ifade edilmektedir 
ve bu açığı da kapatacak 25 milyar liralık bir ödenek 
tatep edilmektedir. 

Yedek ödenekler, Komisyonumuzdaki ilaveyle 12 
milyar 750, milyondur ve şu kalemlerden oluşmak
tadır : 

İzmir şehir içi su dağıtım projesi için 1 milyar 194 
milyon lira. 
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İndependenta gemisinin çıkarılması için 2 milyar 
lira. 

Yurt dışı kuruluşlarımızın güvenlik önlemlerinin 
gerektirdiği malzeme alımı için 3 milyar 400 milyon 
lira. 

Atatürk Kültür Merkezinin kamıdastırmıaisı için 1 
milyar >Mra. 

Katma 'bütçeli 'idarelerin Emelkli Sandığı ödeme
leri için 3 milyar lira. 

Osmanlı arşivinin okunması için de 150 milyon 
lira olmak üzere, 10 milyar 744 milyon liralık ye
dek öldenek talep edilmektedir. 

İfade edilen hizmetlerin herbirinin ayrı ayrı vaz
geçilmez nitelikte olduğunu ve bunların, baştan ifa
de edilmemiş olmasına rağmen, verilmek zorunda ol
duğunu Komisyonumuz (takdir etmiş ve bu anlayışla 
huzurlarınıza indirmişitir. 

Burada, vergi dairelerinin alım (bedelleri için de 
2 milyar liralık bir elk ödenek öngörülmüştür. Bu da 
toplanamayan, az toplanan, az tahakkuk eden gelirle
rimizin belki biraz önünü açacak bir ciddî tedbir ola
rak mültalaa edilmiştir. 

Yatırımları Hızlandırma Fonunda da, Devlet 
Planlama Teşkilatının önerdiği bazı projeler için 3,5 
rriilyar liralık bir ödenek öngörülmektedir. 

Bunların başında, yurt dışı kuruluşları için 62 adet 
zırhlı taşıt alımı vardır ve tutarı 1 milyar liradır. 
Bunun, herhalde içinlde bulunduğumuz ortamda tar-
tışılamayacalk, İstenildiği zaman verilmekten imtina 
edilemeyecek bir para 'olduğunu 'takdir edersiniz. 

Üç adet lise binasının onarımı var. 
1 280 yataklı Ankara Üniversitesi Hastanesinin 

makine tezhizatı var. 
Arif iye - Sincan demiryolu hattının 1,5 milyar 

liralık ödeneği var. 
Elbistan Seker Fabrikası için 250 milyon liralık 

ödenek var. 
Velhasıl, her biri »icranın, yatırımların (tıkanması

nı gideren ve onların önlerini açmayı amaçlayan bel
li, parasal ve hatta bir ölçüde biçimsel çözümlerdir. 

«Bu paralar verilmek durumundadır, bu ödenek
ler buradan geçmek durumundadır.» diye düşünmek
tedir Komisyonumuz. Aksi takdirde, Bütçenin hazır
lanma biçimindekü aksaklıklara elbette hepimiz kar
şıyız, ellb'elrte bütçenin bütçe gibi hazırlanmasını ve 
huzurlara öyle gelmesini dilemekteyiz; ancak bu te
menniyi, bu doğruyu âdeta ödenek keserek, ek öde
nekleri reddederek Hükümete öğreltmek de Komisyo- | 

numuzun görevi içinde değildir. Komisyonumuz, 
«Madem böyle, baştan düşünseydiniz, orta yerde biz 
bunları vermeyiz, bu hizmetleri de bıraktırırız.» diye
bilecek bir anlayışa sahip değildir, olmamalıdır da. 
Biz bu kanaatteyiz. 

İşte bu anlayışla, baştanı hazırlanma eksiklikleri
ni kabul ederek, Maliyemizin ve Hükümetimizin bu 
konudaki tutumunu iki yıldır ifade ettiğimiz biçimiy
le benimsemediğimizi belirterek; ama yapılması ge
reken yatırımlar, götürülmesi gereken hizmetler adı
na bu ödeneklerin verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Saygıyla arz ediyoruz efendim. 
BA$KAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı, 
Sayın Hükümet, mevcut konuşmalara karşı bir 

açıklamanız olacak mı efendim?... 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUÖ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; 

Konu oldukça ciddî, oldukça önemlildlir. Mesele
nin zorluğu konusunda (Sayın Hocam Erginay ve Sa
yın mesai arkadaşım Dtağu, bu konuda hakikaten bi
zim karşı karşıya bulunduğumuz güçlüğü detayda be
lirten (beyanlarda bulundular. Kendilerinin bu konu
daki bizi takviye edici ve bizim güçlüklerimizi tak
dir edici yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. 
Sayın Komisyon Sözcüsü ise Tasarının gerekçesini iyi
ce açıklamıştır. Bu bakımdan, eğer sizden bir sual 
teveccüh etmiyor ise, yüksek vakitlerinizi israf etmek 
istemiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğlu. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerinde soru sormak 

isteyen sayın üyelerimiz?... 
Sayın Hazer ve Sayın Akkılıç soru sormak iste

mişlerdir. 
Buyurunuz Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Komisyon Sözcüsü, benim soracağım hususlardan 
birisini, müphem de olsa cevapladı, fakat asıl üze
rinde durmak istediğim konu, Hükümetin istemediği 
ödeneği yahut Hükümetin istediğinden fazla ödene
ği Komisyonun nasıl kabul ettiği?.. 280 milyar lira
lık ödenek istenmiştir, 282 milyar lira verilmiş, 2 
milyar lira eklenmiştir. Bunu izah etmek, bütçe an
layışı bakımından, Meclis fonksiyonu bakımından 
bence mümkün değildir, doğru da değildir. 

Bir başka nokta daha : Bir üniversitemiz, An
kara Üniversitemiz için bir miktar ödenek konuyor, 
bunun yarısı kadarı da; yani 20 milyon da rektör evi 
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için konuyor. Bu sıkıntılı dönemde, Türkiye'nin bu
günkü ekonomik şartları içinde 20 milyon liralık bir 
rektör evine ödeneği Komisyon nasıl kabul etmiş
tir, Hükümet hangi anlayışla teklif etmiştir?.. Bun
ların cevabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Sayın Hazer'in sorularından ilki, 2 milyar liralık 
Komisyonumuzda eklenen ödenekle ilgilidir. 2 mil
yar lira, adeta 280 milyarın ve diğer bütçe giderle
rinin toplanmasını sağlayacak vergi dairelerinin ve 
bu giderleri karşılayacak gelirleri sağlayacak temel 
mekâının oluşturulması adına Komisyonumuzda veri
len bir önerge üzerine eklenmiştir ve vergi daireleri
nin Türkiye'de artık çalışamaz hale geldiğini, mükel
leflerin bu konuda büyük sıkıntılar çektiğini ve hat
ta vergi dairesi içinde vergisini ödemek üzere gelen 
vatandaşlarımızın emniyet kuvvetleri kullanılarak dı
şarıya çıkartıldığı, günlük basında ve kamuoyunda 
bilinmektedir. Vergi almak isteyen, aldığı vergilerle 
de bu geniş; imkânlarımıza göre, gelirlerimize göre 
geniş bütçeyi karşılamak zorunda olan bir hükü
metin, önce vergi dairelerini düşünmesi gerekmekte
dir. 

Bu anlayışla biz, vergi daireleri konusunda biraz
cık kısıntılı bir politika izlendiğini ve vergi dairesini 
açma ve mevcutlarını genişletme konusunda bu 2 
milyarın daha ötesinde bir anlayışa sahip olunması
nı, bunların daha da iyileştirilmesi gerektiğini zan
nediyoruz, düşünüyoruz ve bu anlayışlarımıza daya
lı olarak 2 milyarlık ek ödenek verdik. 

Diğer konuda, rektör evi konusundan doküman
dan bilgi arz edeyim. Efendim, YÖK kapsamı için
de Ankara Üniversitesinirı rektörlük evi 1983 yatı
rım programında vardır. Bir yeni proje olarak gir
miştir ve Devlet Planlamanın onayından geçirilerek 
bu rektörlük evi İçin ödenek talep edilmektedir. 

Komisyonumuzun görevi, kabul edilmiş projele
ri ve Devlet Planlama Teşkilatının ve Hükümetin 
vizesinden geçmiş projeleri yegan yegan incelemek 
biçiminde de değildir. Çünkü, bir Bütçe - Komisyo
nu, proje inceleme komisyonu değildir. Bu projeye 
lüzum olup olmadığı konusunu, böyle bir projenin 

uygulamadan kaldırılırsa hangi boşlukları, hangi ak
saklıkları doğuracağını Komisyonumuzun tetkik ve 
tahkik etmesi de esasen mümkün değildir, incelenen 
projeleri çok genel anlamıyla biz değerlendirmekte 
ve bilgi almaktayız. Ancak, bu rektörlük evinin bir 
üniversite anlayışı içinde gerekli olduğu konusunda 
Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili bütün merciler 
(Ekonomik Kurul dahil) gerekli görüşü vermiştir ve 
20 milyon liralık bu ödenek de böylece verilmiştir. 

Saygıyla arz ederiz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözcü. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim Sa

yın Başkan. 
Efendim, Sayın Doğu konuşmasında bu yılkı büt

çeyi tahlil etmek suretiyle, muhtemel açığın ne ka
dar olacağını açıklamışlardı ve dediler ki, «Bu yılın 
dört çeyrekten biri olan üç aylık gelirleri ortalama 
370 milyar lira alıyoruz.» Ben şimdi Hükümetten 
sormak istiyorum : Bu dört çeyreğin gelirleri aşağı 
yukarı bu miktarda mıdır; yoksa az mıdır, çok mu
dur? Bu konuda bilgi rica etmek istiyorum, bir. 

ikincisi; Komisyonun Sayın Hazer'e verdiği ce
vapta Ankara Üniversitesi rektörlük evi bizatihî rek
törün konutu mudur, yoksa Ankara Üniversitesine 
ait bir üniversite evi vardır, onun için midir? Bura
da bir yanlışlık olmasın, onun açıklığa kavuşmasın
da yarar vardır. Çünkü, diğer rektörler için herhan
gi bir tahsisat yok burada. Tahmin ediyorum ki, o 
üniversite evi içindir, rektör konutu değildir. 

Bunu öğrenmek istiyorum; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Sözcü? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim doğrudur; rektörlük 
evi kişisel konut değildir, rektörün kişisel konutu 
değildir, üniversitenin mıisafirhanesidir. Bu da açık
tır zaten. O bakımdan, rektöre ev yapılıyor biçiminde 
anlaşıldığını düşünemedim. Üniversite misafirhanesi-
dir; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerinde konuşma

lar tamamlanmış, sorular sorulmuş ve cevaplar da 
verilmiştir J 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 
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v 1 inci maddeyi okutuyorum : | 

18.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) İşaretli cetvelin 'ilişik (1) sayılı I 
cetvelde yazılı tertiplerine (282 250 000 000) liralık 
ek ödenek verilmiştir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. I 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir hatanın 

düzeltilmesi balkımamdan.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, bir düzeltme 
yapmak istiyoruz. I 

BAŞKAN — Sayın Erginay, Sayın Komisyon 
düzeltmeyi yapsın, eğer aynıysa mesele yok. I 

Buyurun. I 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim, bir baskı hatası var; 
hem metinlerde düzeltilmesini, hem de arkadaşları
mızın bilgileri içinde olmasını arzu ediyoruz. 

13 üncü sayfada, «Hükümetin Teklifine Bağlı Cet
veller» başlığı altında 930 programın, Malî Trans
ferlerin karşılığında, Bütçe - Plan Komisyonunum ka- I 
bul ettiği <1) sayılı cetveldeki 14 milyar 250 milyon, I 
16 milyar 250 milyon olacak efendim. İlk 14 milyar I 
250 milyon doğru, «ikincisi 16 milyar 250 milyon ola- I 
cak, demin arz ettiğimiz 2 milyar, vergi daireleri için; I 

Bağlı olarak 940'da, Sosyal transferlerin karşılı- I 
ğıroda 'ilk 25 milyar lira doğru, ikinci 27 milyar lira I 
yazılmış; o yine 25 miyar olacak. 

Ayrıca altı çizilmesi gereken, toplama olduğu be- I 
ürlenmesi gereken 1 - 2 tashih daha var, müsaade I 
ederseniz onları da arz edeyim. I 

14 üncü sayfada İç Devlet Borçlarının karşılığı I 
20 milyar lira toplam miktardır; koyu renk yazılma- I 
lı ve altı çizilmelidir. I 

02 Ödenek türündeki Dış Devlet Borçlan, o da I 
bir toplam rakamdır, koyu yazılıp altı çizilmelidir I 
efendim. I 

Arz ederiz. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
Sayın Erginay, buyurunuz. , I 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, tamamen 1 

benim tespit ettiğim hatalara değindiler. I 
Teşekkür ederim. ı 

— 125 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili cetvelleri okutu

yorum efendim : 
(1) Sayılı Cetvel : 
«Program 930 : Maliye Bakanlığı, Malî Trans

ferler 16 milyar 250 milyon lira.» 
BAŞKAN — Bu cetveldeki rakamı kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«Program kodu 940 : Sosyal Transferler 25 mil

yar lira.» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
«Program kodu 950 : Borç Ödemeleri 240 milyar 

lira.» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
«Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, Top

rak - İskân Hizmetleri: 
Program Kodu 1 1 1 : 1 milyar lira» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi, biraz evvel kabul buyurduğunuz 

cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 1 inoi madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Dışişleri Bakan
lığı kısmının sonunda bulunan «237 sayılı Kanuna 
göre 1983 yılında satın alınacak taşıtlar» listesinin 3 
Dış Temsilcilik hizmetinde kullanılmak üzere, Gü
venlik önlemli servis araçları listesi ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazık şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bîr diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe 

Kanununa bağlı ^A) işaretli cetvelin Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı kısmının sonunda bulunan «237 sayılı 
Kanununa göre 1983 yılında satın alınacak taşıtlar» 
listesinden ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıt çıkarıl
mış, ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, «Kanu

nuna» değil, «Kanuna göre» olacak. 
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BAŞKAN — Efendim; zannederim, «237 sayılı 
Taşıt Kanununa -göre» olursa doğru olacaktır, orada 
kanun adı varmış. O ibareyi müsaade ederlerse Sa
yın Komisyon, Sayın Hükümet, ekleyelim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞ/KANT 
TANDOĞAN TOKG'ÖZ — Katılıyoruz efendim, 

NECİP BİLGE — 2 nci maddede de var. 
BAŞKAN — Efendim, orada «Kanuna göre» 

dedikleri için ilişmedik; ama burada «Kanununa» 
diye bir fazlalık görülüyordu. «237 sayılı Taşıt Ka
nununa göre» şeklinde düzeltilmiş biçimi ile oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 
üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
, Yürürlük 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Hükümet ve Komisyonun bir diyeceği var 

mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın Kırcalı'nın bu Tasarı ile ilgili bir son ko

nuşma istemi vardır. 
Sayın Kırcalı, lehte mi konuşacaksınız, aleyhte mi 

efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 

incelenen Tasarı, gerçekten ilk gördüğüm andan 
beri bendeki bıraktığı izlem, bir tahmin noksanının 
veya bütçede samimi olmamanın açık bir görüntü
südür. 

Getirilen ek ödenek istemi maddeleri arasında 
yalnız bir teki, zırhlı oto alınması, konuşulanlar ara
sında ve konuşanlar . tarafından makul karşılanan 
ve tahmin edilebilecek bir şey olmayarak düşünülen 
maddedir; diğerlerinin hiçbiri böyle değildir, savu

nulabilir bir yönü yoktur. Zaten bu nedenle de Sa
yın Komisyon Sözcüsü, «Ödeneği vermekte zorun
luluk hissediyoruz; fakat bunu reddedemedlğimiz 
için bizzarure veriyoruz.» demek istiyorlar. Böyle 
bir Kanun kabul edilir mi? insan cidden tereddüde 
düşüyor. 

Komisyonun şu sözle söylemek İstediği şudur : 
«Bize 'Hükümet tarafından bir alternatif verilmiyor 
ki, biz bunu mutlak olarak kabul etmek durumun
da kalıyoruz.» diyor Komisyon Sözcüsü. Gerçekten 
bu konuşmalar, Bütçe - Plan Komisyonumuzun ha
vasını ciddî olarak yansıtmaktadır. 

Bir de şunu söylemek istiyorum; bu miktar ne 
kadar olsaydı biz rakamı kabul edecektik? 280 mil
yar liralık bir rakam. Bu çok yüce bir rakam, çok 
yüksek bir rakam. Bundan dört - beş ay evvel bü 
Meclis bir bütçeyi kabul etmiş, Bütçe Komisyonun
dan geçmiş, Hükümet, «Ben samimi olarak bütçe 
getiriyorum» demiş. Hatta biraz evvel Sayın Batu-
ralp, «Maliye Bakanı ben sizden hiç ek ödenek is
temeyeceğim diye söz verdi» dediler. Bunlar gerçek. 
Birtakım açıklamalarda bulunuluyor; işte Anayasa 
değişmiş, maddeleri tahmin edemedikleri için, es
kiden Hükümete yetkiler veriliyormuş, bu yetkiler 
şimdi verilmemiş, Anayasa sebebiyle, o nedenle gel
mek mecburiyetinde kalınmış... Bunların hiçbir tutar 
tarafı yok. Benim anladığım kadarıyla, burada Ma
liye Bakanlığı ve Hükümet samimi' bir bütçe hazır-
lamamıştır, bugün bizim önümüze bu nitelikte gel
mektedir. 

Ben diyorum ki; (tabiatıyla Sayın Komisyonumu
zun vermiş olduğu kararı ben de saygı İle karşılıyo
rum, yapılacak başka bir şey yoktur; oyun beyaz ve
rilmesi gerekir. Yalnız, bu düşünceyle verilirse öyle
dir; ama ben diyorum ki, bizim Danışma Meclisi
miz, müsaade buyurulursa Konseye samimi kanaati
ni bildirsin. Desin ki, «Biz bu Tasarıyı istediğimiz 
için değil, inandığımız için değil, oyumuzu böyle ver
miyoruz; işte bu nedenle de veremeyeceğimiz, inan
madan vereceğimiz bir oy yerine, gerçek kanaatimiz 
olan oyu veriyoruz. Bu Tasarıyı biz reddediyoruz». 
Bu konuşmalardan esinlenerek Yüce Konsey malu-
mattar olarak konu hakkında kanaatini izhar eder, 
kabul edebilir, ne istikamette karar verirse verir. Bu 
sebeple ben arkadaşlarımızdan, bugünkü Hüküme
tin değil, hükümetlerin, Maliye Bakanlığının yıllar
dan beri gördüğümüz bu hatalarını tekrar edip git
mesine mani olmak için (kırmızı oy vermesini ve bun
dan sonrakilerin, «Haa Meclisler bize, bu istikamet-
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<te alternatif olmasa bile oy verebilirler» demesini, 
bunu bilmesini öneriyorum. 

Durumu saygı ile arz ediyorum. Teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın üyeler; biraz evvel işaret ettiğim üzere, bu 

Tasarının oylaması açık oy olarak yapılacaktır. Kü
reler sıralar arasında dolaştırılacaktır. Lütfen oyları
nızı kullanmaya başlayınız efendim. 

Eğer sayın üyelerin isimlerini havi oy pusulaları 
yoksa, mühürlü beyaz kâğıtlar vardır. Onlarda, ad
larını, soyadlarını, oylarının kabul veya ret şeklinde 
rengini belirtmelerinde yarar vardır. Oy işlemi de
vam ederken diğer Tasarıya geçiyorum. 

4, — 1.6.1981 Tarihli ve 2467 Sayılı Türk Kanunu 
Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komis
yon Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin 
Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/698) (S. Sayı
sı •: 466) (1) 

BASjKAN — Sayın üyeler; Başbakanlığın ve Ada
let Komisyonun tezkereleri var, okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi .Başkanlığına 
!İ7 Mayıs 1983 tarihli ve 101 1803 43İ33 sayılı ya

zımız, 
ilgi yazımızla Başkanlığınıza sunulan 1 Haziran 

19(81 tarihli Ve 3467 sayılı Türk Kanunu Medenisi 
ile tlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komisyon Kurul
ması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Son Fık
rasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

Danışma Meclisi .Başkanlığına 

1.6.1981 tarih ve 2467 sayılı Türk Kanunu Me
denisi ile tlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komisyon 
Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Son 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nın, adı geçen 'komisyonun görev süresinin dolmuş 
olması nedeniyle Danışma Meclisi içtüzüğünün 50 
nci maddesinin ikinci fıkrasına göre öncelikle görüşül
mesini Yüksek Genel Kurulun takdirlerine arz ede
riz. 

M. Fevzi UYGUNER 
Adalet Komisyonu Başkanı 

(1) 466 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağının sonu
na eklidir. 

BAŞjKAN — Sayın üyeler; Medenî Kanun Çalış
maları için kanunla teşkil edilen komisyonun çalış
ma süresi bittiğinden, bu çalışmaların devamını sağ
lamak amacıyla üç maddelik bir Kanun Tasarısının 
öncelikle görüşülmesini Hükümet istemektedir. Bu, 
ihalen gündemin 39 uncu sırasında yer almaktadır. 
Bunun gündemin birinci sırasına alınması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul, edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye

miz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 
olacak mı efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞK'ANI M. FEV
Zİ UYGUNER — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
kısa bir açıklama arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU IBAŞJKANI M. FEV

Zİ UYGUNER — Sayın İBaşkan, değerli arkadaşla
rım; 

İki yıldan beri Adalet Bakanlığında Türk Mede
nî Kanununun tümünün değiştirilmesi hususunda ça
lışmalar yapılmaktadır. Geniş kapsamlı bir komis
yon kurulmuştur. Bu komisyona istanbul Üniversite
sinden iştirak eden üyeler de mevcuttur. Bunlar, Ko
misyonun toplantı zamanları istanbul'dan Ankara'ya 
'gelmekte ve çalışmalara katılmaktadırlar. Bu Komis
yonun çalışma süresi bitmiştir. Yeniden toplanabil
mesi ve İstanbul'dan gelen üyelerin yolluklarını ala
bilmeleri için bu komisyonun çalışma süresinin bir 
yıl uzatılması gerekmektedir. Bunun için hazırlanan 
Tasarı- huzurlarınıza getirilmiştir. 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

İBAŞjKAN — Teşekkür ederim ISayın Uyguner. 

Sayın Hükümet bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ISABA 

HATTİN OKUTAN — Sayın Başkanım, Komisyon 
Başkanının görüşlerine iştirak ediyorum. Sayın Ar 
kadaşımın izah ettiği veçhile, Medenî IKanun Komis
yonunun çalışma süresi bitmiştir ve çalışmalar 617 
nci madde, yani ıgayrimenkul hukukuna varmıştır. 
Malum olduğu üzere 900 madde civarındadır. Bunu 
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da bir yıl içerisinde bitireceklerini tahmin ediyorum. 
İyi bir çalışmadır; sürenin bir yıl uzatılması için Ka 
nun Teklifi yapılmıştır. 

Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim efendim. 
Sayın üyeler; Tasarı üzerinde soru sormak iste

yen üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla

rınıza sunuyorum. (Kabul edenler... 'Kabul etmeyen
ler.. Maddelere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türk Kanunu Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak 
Üzere Komisyon Kurulması Hakkında 1.6.1981 Ta
rihli ve 2467 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Son 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasansı 

MADİDE 1. — 2467 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu komisyonların hizmet süresi üç yıldan fazla 
olamaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Sayın lEnginay, Başka söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Kanunun 

haslığında Kanunun tarihi yazılı olduğu halde, me
tinde yok. Yani, metin mi başlığa tabidir, yoksa baş
lık mı metne tabidir?.. 

Bu itibarla, zannediyorum ki maddeye gene 
«1.6.1981 Tarihli ve '2467 sayılı» şeklindeki ibarenin 
konması mantığa da uygundur, usule de uygun dü
şer zannediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon; madde metnine tarih de koyma

ya gerek var mı; daha doğrusu var deniliyor?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV
Zİ UYGUNER — Sayın Başkanım, Kanunun başlı
ğında tarih ve numara beraber zikredildiği için, l 
inci madde de zaten panalelliık kurulmuştur; ayrıca, 
zikretmeye biz gerek görmedik. Şayet Yüksek Ku
rul gerek görürlerse, onu da ilave etmeyi kabul et
mekteyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
2467 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 2 nci mad

desi mi demek lazım?.. 
AKİF ERGİNAY — Tarih koymamakta niye ıs

rar ediyorlar efendim?. 

BAŞKAN — Efendim mesele şu: Aslında, tabii 
tarih koymakta bir sakınca görmüyorsunuz; koya
lım, Yani «1.6.1981 tarihli, 2467 sayılı Kanunun» 
şeklinde olur. 

Bu maddeyle ilgili soru sormak isteyen başka sa
yın üyemiz?.. Yok. 

Bu şekilde, «1.6J1'981 tarihli ve 2467 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.» biçimiyle il inci maddeyi oyla
rınıza sunuyorumi: Kabul edenler... (Kabul etmeyen
ler... i inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — IBu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 

Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul eden

ler.... Kabul etmeyenler.. 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini İBakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir hata ya
pılmaktadır; özür dilerim. 

«1.6.1981 tarihli Kanun» diyor, iki sene geçmiş
tir. Oysa biz şimdi bugün Haziranın 22 sindeyiz. Bu 
tarihte yürürlüğe koyarsanız, 21 günlük bir açık ka
labilir. Onun için derim ki, «1.6.1981 tarihinden yü
rürlüğe girmek üzere; yayımı tarihinde meri olmak 
üzere» demekte fayda var; ama böylelikle zapta geç
miş oldu. 

BAŞKAN — Artık madde kabul edilmiştir efen 
dim. Bu bir maddî hata değil; onu Kanun Tasarısı
nı hazırlayanlar bu biçimde istediklerine göre, tabiî 
biraz gecikme oldu, belki ondandır; zapta geçti. 

Teşekkür ederim. 
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Sayın üyeler; oyunu kullanmayan sayın üyemiz 
var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

5. —' Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin 
Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ma
lî isler Komisyonu Raporu. (1/679) (S, Sayısı : 462) 
d) 

ıBAŞIKAN — Sayın üyeler, zamandan kazanma 
bakımından, oylama işlemi devam ederken, günde • 
mİn dördüncü maddesinde yer alan Tasfiye Halinde
ki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru üzerindeki görüşmelere başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, lüt'fen yeri
ni alsın. 

IKomisyüon ve Hükümet hazır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmamasını 

oylarınıza sunuyorum efendim. Okunmasını kabui 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Komisyon Raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

ıSayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Müsaade ederseniz, kısa bir açık
lama efendim. 

BAŞKAN — Kısa bir açıklamanız olacak. Bu
yurun. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HÎL-
Mî SABUNCU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; 

Hakikaten, tedvini son derece zor bir kanun ta
sarısı ile Komisyonumuz karşı karşıya gelmiştir bu 
(Kanun Tasarısında. Ne var ki, Malî İşler Komisyo
numuz Kanun Tasarısının müzakereleri sırasında 
objektiviteden kesinlikle ayrılmayarak, devlet kayna
ğı ve bankerzede olarak nitelendirilen vatandaşları-
mızın durumlarını gözeterek, bankerlerin çıkış nokta
larını arayarak, büyük bir titizlik içerisinde devletin 
imkânlarını da göz önünde tutmak kayıt ve şartıyla; 
yani ölü doğmuş rakamlara varmamak için elinden 
(geleni yapmış ve Sayın Genel Kurulun değerli katkı
larıyla gelişecek olan bir kanun tasarısını huzurunu
za getirmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz Tasarıyı tetkiki sırasında, Komis
yonun içindeki müzakerelerden, Sayın Danışma Mec
lisinin üyelerinden ve dışarıdan bütün haberleşme va-

(1) 462 S. Sayılı Basmayazı, tutanağın sonuna 
eklidir. 

sılaları kullanılarak gelen görüşlerden ziyadesiyle 
faydalanmaya çalışmıştır, esas tutmuştur. Burada Ge
nel Kuruldaki müzakereler sırasında da çok değerli 
üyelerimizin görüş ve tekliflerine açık olduğumuzu 
arz etmek istiyorum. 

Daha önce de arz ettiğim gibi, hakikaten ekono
mik bir felaket diyelim, olarak nitelendirilebilecek bu 
olayın bu Kanun Tasarısıyla, böyle bir kanun tasarı
sıyla, bir kanun tasarısıyla kaldırılmasını tedvin et
mek son derece zor. Komisyonumuzda da bu ba
kımdan değişik görüşler, değişik rakamlar (Altıncı 
maddede öngörüldüğü şekilde) ye değişik konular 
üzerinde çok uzun müzakereler sürmüştür. Bu ba
kımdan, hakikaten Kanun Tasarısının, sayın üyeleri
mizin değerli katkılarına huzurunuzda bulunduğu 
şekliyle de ihtiyacı vardır. 

Hemen arz etmek istiyorum; 35 ve 53 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler arasında geçen, öde
me Güçlüğü içindeki Bankerlerin Tasfiyelerine İliş
kin Kanun Hükmünde Kararnamelerin müzakerele
ri de bitmiş, yazım safhasındadır ve huzurunuza kı
sa zamanda sunulacaktır. IBu Kanun Hükmündeki 
Kararnamelerin tedvini sırasında da konu tekrar gün
deme getirilecektir. 

Bendeniz, bu şekildeki kanun tasarıları, başka 
türlü de çıksa, rakam daha da küçülse, daha da bü
yüse, süre kısalsa, değişik madde tedvinine girsek bi
le, tasfiye kurullarının görevini bihakkın yapmasına 
inanıyorum. Hiçbir çıkış yolu, yaratılan tasfiye ku-
rullarındaki kişilerin devlet memuru sorumluluğu dı
şına çıfcmamalarıyla görevlerini bihakkın yerine ge
tirmelerinden daha önem taşımamaktadır bu konu
da. Tasfiyenin hızlandırılması esastır. Burada bu Ta 
sarıyla sadece belli bir meblağa kadar fon, alacaklı
ların durumuna, yerine geçmektedir ve Tasarıdaki 
şekliyle 95 200 kişi dışta kalarak, o miktardaki kişi 
adına hareket ederek çalışma rahatlığı sağlamaktadır 
tasfiye kuruluna. Daha büyük rakam; mesela 300 
bin lira yapıldığı takdirde de, bu defa 95 bin kişi 120 
bin kişiye çıkmakta ve ödenecek miktar da 4 milyar 
lira artmaktadır. Bunu ilgili madde geldiği zaman, 
sayın arkadaşımız veya bendeniz arz etmeye çalışa
cağız. 

ıBütün bunlar gösteriyor ki, nihaî çözüm yolu, 
ekonomik kararların bir daha banker faciasını yarat
mayacak şekilde düzenlenmeleri ve ayrıca tasfiye ku
rullarının istenilen şekilde çalışmalarıdır, tasfiyenin 
biran 'önce bitirilmesidir. 

— 129 — 



Danışma Meclisi B : 123 22 . 6 . 1983 O : 2 

(Komisyonumuzun, değerli katkılarınıza açık ol
duğunu, hakikaten hu zor tedvin tarzı içerisinde 
arz ederek, 'Komisyonum adına saygılarımı sunarım., 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Hükümet, bir açıklamanız olacak mı efen

dim?.. 
MALİYE 'BAKANLIĞI TBMSİLCM ERTUĞ-

RiUL İKTÜİMİCÖOĞLU — Sayın Başkan, değerli Ko
misyon Sözcüsünün de ifade ettiği veçhile, konu ol
dukça güç bir konudur. Gerek Hükümet, gerekse Yü
ce Heyetinizin özel ihtisas komisyonu bu konuda 
doğruyu bulmak hususunda büyük gayretler içerisin
de bulunmuşlardır ve netice itibariyle doğru olduğu
na inanılan rakam ve düzenleme huzurlarınıza geti
rilmiştir. 

Bizim bu noktada Hükümet olarak ilave edeceği
miz fazla bir şey yok. Yalnız, düzenleme yeniden 
gözden geçirilirken Yüksek Heyetinizde ve rakamlar 
değerlendirilirken, biraz önce sayın üyelerimizin 
bundan önceki Kanun Tasarısı vesilesiyle yüce kür
süde dile getirmiş olduğu temel ıproblemlerin göz 
önünde bulundurulmasını arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğ-
lu. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler?... Sayın 
Doğu, Sayın Yarkın, Sayın Erginay, Sayın Sarıoğlu, 
Sayın Kırcalı, Sayın Pamak, Sayın Gürtan, Sayın 
Gürbüz, Sayın Öney, Sayın Dinçer, Sayın Fırat, Yük
sek malumla'rı olduğu üzere, altı arkadaşımızdan faz
lasının konuşması mümkün değil, yalnız ben her iş
lemde olduğu gibi yine kayıt yapıyorum, vazgeçen 
arkadaşlarımızın yerine bic aşağıdaki arkadaşımızın 
konuşma imkânı olacaktır. 

Sayın üyeler, bu arada biraz evvel tetkik buyur
duğunuz ve kabul ettiğiniz, daha doğrusu görüşmele
rini tamamladığımız 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Büt
çe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılma
sı Hakkındaki Kanun Tasarısının açık oylama sonu
cu gelmiştir. Oylamaya 94 üye arkadaşımız katılmış, 
81 üyemiz kabul, il il üyemiz ret, 2 üyemiz çekimser 
oy kullanmışlar ve 2 oy da iptal edilmiştir. Bu su
retle, Kanun Tasarısı kabul edilmiş bulunmaktadır, 
hayırlı ve .uğurlu olsun efendim. 

Sayın üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati '; 16.50 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KATİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler/l 23 üncü Birleşimin 
ikinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler

den Sayın Doğu sırasını Sayın Gürtan'a bıraktığını 
beyan ediyor. 

Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, saygıde

ğer üyeler; 

Sözlerime başlarken bana sırasını lütfeden Sayın 
Ahmet Şenvar Doğu Beye teşekkürlerimi ve minnet
lerimi arz ederim. 

Değerli üyeler; 

Yaklaşık iki yıldır geniş bir kitleyi yakından ilgi
lendiren banker konusunun uzun bir bekleyişten son
ra Danışma Meclisinin gündemine girmesi ve görü
şülmeye başlamasından duyduğum memnuniyeti be
lirtmek İsterim öncelikle. 

Her şeyden evVel neredeyse umudunu tamamen 
yitirme aşamasına gelmiş olan mağdur bir vatandaş 
kitlesiyle şahsım adına bu Tasarıyı hazırlayan ve 
Meclise sunan Hükümet ile Tasarıyı görüşerek Ge
nel Kurula indiren Komisyona teşekkürlerimi suna
rım. 
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Ülkemizde banker olayının başladığı günden bu ı 
yana yakın bir takipçisi olduğum için konunun ge- I 
çirdiği aşamaları tüm ayrıntılarıyla bilmekteyim. Ge- I 
rek Hükümete gerekse Komisyona öncelikle teşde- I 
kür etmemin temel nedeni, kamuoyunda çok derin 
yaralar açan ve bir sosyal felaket halinde oluşan ve I 
gelişen banker olayının geç kalmış olsa dıa nihayet bir I 
devlet, bir hükümet işi olarak ele alınmasından do
layıdır. Nihayet Devletimiz olaya ciddî bir yakla- I 
sumla el koymuştur. Devlete, Hükümete teşekkürüm, I 
şükranım bu yüzdendir. I 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; I 
Banker olayı üzerinde iki yıldır hemen hemen her I 

şey söylendi, her şey yazıldı. Sokaktaki vatandaştan I 
tutun da ülkemizin önde gelen ekonomistleri, bilim I 
adamları, kamu görevlileri, politikacıları, hükümet I 
erkânı, hülasa olayla dolaylı dolaysız ilgili olanlarca I 
hadise hemen tüm yönleriyle ele alınarak değerlen- I 
dirildi, tahlil edildi, eleştirildi. Ben bu nedenle ola
yın tarihçesini yapmak istemiyorum. Olayın drama- I 
tik yönlerine girmek istemiyorum. Banker olayı na- l 
sil başlamıştır, banker olayı niçin başlamıştır, ban- I 
ker olayı nasıl gelişmiştir; olayda kimin kusuru var- I 
dır, hangi hatalar yapılmıştır, Kim veya kimler ha- I 
ta yapmıştır; niçin, neden hatalar yapılmıştır; bütün I 
bunlar çok söylendi, çok tartışıldı kamuoyunda, ba- I 
smda, Mecliste. Aynı şekilde konunun boyutu, top- I 
lumda meydana getirdiği ekonomik ve sosyal yön- I 
lerden olumsuz etkileri ve tepkileri, ilgililerin uğra- I 
diki arı maddî ve manevi yıkıntı, çöküntü somut de- I 
lilleriyle açık seçik ortaya konulmuş bulunmakta- I 
dır. işte bütün bu nedenlerle ben bunların bir kez I 
daha huzurunuzda tekrarında yarar görmüyorum. I 
işin hikâyesini yapmaktan kaçınacağım. Konunun I 
edebiyatını yapmanın bir yararı olacağını sanmıyo- I 
rum. Ayrıca eğer tüm ayrıntılarıyla, başlangıcıyla, so- I 
nucuyla olayı anlatmayı denesem buna ne sizlerin I 
sabrı, ne de Sayın Başkanın müsamahası tahammül I 
gösterir. Bu nedenle ben kendimce önemli gördüğüm I 
hususlara sadece satır başlıkları halinde temas ede- I 
cek, sizlerin karar vermenize etkili olacağını sandı- I 
ğım bazı önemli hususların altını çizmekle yetinece- I 
ğim. I 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; I 
Kim ne derse desin, ülkemizde banker olayının I 

doğmasında, oluşmasında, gelişmesinde, yaygınlaşma- I 
smda, bir süre sonra çıkmaza doğru sürüklenmesin- I 
de veya sürükletilmesinde, daha sonraları bir sosyal I 
felaket haline dönüşmesinde, çözümlenebilir olmak- | 
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tan çıkmasında veya çıkartılmasında, daha az tahri
bat, daha az ekonomik ve sosyal yara açmadan çö
zümlenmesi imkânları varken zamanında gerekli ye
terli etkin önlemlerin alınmamasında bir dizi hatanın 
yapıldığı, kusurun işlendiği, ihmalin bulunduğu inkâr 
edilmez bir gerçektir. Bunun cesaretle söylenmesi ge
rekir. Bunun aksini iddia etmek mümkün değildir, 
doğru değildir, hakça değildir. Hemen ilave etmek 
isterim; bu hataların yapılmasında, kusurların işlen
mesinde kesinlikle bir art niyet aramak istemiyorum, 
bütün bunların istenerek, bilinerek yapıldığını söyle
mek istemiyorum, vurgulamak istediğim husus, bu 
konuda bazı ilgililerin ne yapılırsa yapılsın bu facia 
önlenemezdi, bu doğal bir sonuçtur, hiç kimsenin ku
suru veya ihmali olmamıştır gibi değerlendirmeleri
ne katılmadığımı açık seçik belirtmek isterim. 

lYukarıda satırbaşları halinde sunmaya çalıştığım 
kusur, hata, hatta ihmallerde konuyla ilgili pek çok 
kurum, kuruluş, yetkili makam ve yetkili kişilerin 
payı istemeyerek, bilmeyerek bile olsa vardır, olmuş
tur. 

Konunun genelinde söylenmesi gerekenleri özet
lersem, banker olayının doğmasında, ülkemizdeki üç
lü rakamlara ulaşan enflasyon, başka bir ifadeyle eko
nomik istikrarsızlık büyük etken olmuştur. Banker
lere parayı kaptıran vatandaşlardan % 90'ı geçim sı
kıntısı içinde olan dar gelirli emekli, dul ve yetim ke
sim olmuştur. Bu kesim zengin olmayı değil, geçin
meyi, biraz daha rahat geçinmeyi amaçlamıştır. 

Banker olayının başlaması aşamasında, yani ban
kerlerin mantar misillû çoğalmasında görevli ve so
rumlular gereken incelemeleri yapmamışlar, bir be
yanname almakla yetinmişlerdir. Çığ gibi büyüyen 
ve bütün oyunları devletin gözü önünde oynayan, ba
sında ve televizyonda inanılmaz reklamlarla halkı 
bir anlamda kandırma yarışına girenlerle zamanında 
ve gereken şekilde ilgilenen olmamıştır. Tabiri caiz
se, ateş bacayı sardıktan sonra alınmak istenen önle
yici tedbirler noksan ve hatalı olmuştur. 

/Bankerler hakkında uygulamaya konulan hüküm
lerin yayınlanmasından önce alınması zarurî olan ve 
kanaatımızca uygulansaydı olayın bu denli facia ha
line dönüşmesini önleyecek tedbirler ihmal edilmiş
tir. Daha sonra çıkartılan kanun hükmünde karar
nameler soruna çözüm getirici nitelikte ve içerikte 
olmamıştır. Bunların örneklerini vermek kolaydır. 
Yaklaşık birbuçuk yıl önce soruna belli ölçülerde 
çözüm getirici tutarlı önerilerimiz ilgililerce zama-
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ninda dikkate maalesef alınmamıştır. Bunun örneği 
tasfiye kurullarıdır. Ancak o tarihlerde uygulanma
ları halinde yararlı sonuçlar verecek olan öneriler 
yetkililerce daha sonra parça parça uygulanmaya ko 
nulmak zorunda kalınmış; ancak gecikildiği için ge
reken olumlu sonuç alınamamıştır. Tabiri caiz ise 
atı alan Üsküdar'ı veya Üsküdar'a geçmiştir* 

Bütün bu oluşum zinciri içerisinde ise bir kısım 
iyi niyetli banker dışında genelde bankerlerin büyük 
bir kısmı gerçek anlamda ödeme güçlüğü içine düş
memişlerdir. Toplanan paralar geçen bu süre içeri
sinde çeşitli şekillerde yeraltına sızmıştır, yok edil
miştir. Tasfiye kurulları, uygulaması beklenen sonu
cu vermemiş, belli doğruluk payıyla bankerlerdeki 
halkın alacağının tespitinden başka bir somut sunııç 
istihsal edilememiştir. Bankerlerin cezai takibata uğ
ratılmaması, tutuklanamamaları, devamlı surette alın
mak istenen yasal önlemlere mukabil kaçamak ted
birleri almalarına neden olmuştur. Banker mal var
lıklarının ve değerlerinin tespitinde, satışlarında. 
istenilen sürat ve sıhhat sağlanamıamıştır ve nihayet 
böylece ülkemizde çok büyük bir kitle, sayıları 150 
bin olarak tespit edilen; ancak aile efratlarıyla bir 
milyona yaklaşan bu vatandaş kitlesi büyük bir 
umutsuzluğa itilmiştir. 

Bu arada konuyu, amaçları, kendi amaçları isti
kametinde istismar etmek isteyen kişi ve gruplar çe
şitli dedikoduları üretmekten, devleti ve hükümeti 
yıpratmak için ellerinden gelen çabayı harcamak
tan geri kalmamışlardır. Ancak halkımız 12 Eylül 
Yönetimine olan güveni, inancı ve saygısı nedeniyle 
bugüne kadar sabırla beklemiş, devlete olan güvenim 
yitirmeyerek bir gün sorunun devlet eliyle mutlaka 
çözümleneceği inancını taşımıştır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
İşte, huzurunuza gelmiş olan bu Kanun Tasarısı 

halkımızın devletine olan güveninin haklı bir kanıtı
dır. Devlet bu konudaki sorumluluğu üstlendiğini bu 
Yasa Tasarısını hazırlayarak somut bir biçimde orta
ya koymuştur. Benim anlayışıma göre, birçok kez 
söylediğim gibi bu Kanunla devlet banker ile vatan
daşın arasına girerek, «Ben senin hakkının izleyicisi 
ve koruyucusu yum.» imajını yaratmıştır. Böylece 
banker alacakları bir bakıma devletimizin, hüküme
timizin güvencesi altına alınmıştır. 

Bu arada önemle bir hususun altını çizmek İste
rim; bazen söylendiği gibi devletin hazinesinin kim
lere ve nasıl dağıtılacağı bazı çevrelerce söylenmek
tedir. Biz kesinkes saçı bitmedik yetimin hakkını baş-

• kalarına, devlet hazinesini başkalarına dağıtmak ama-
I çında veya düşüncesinde değiliz. Devletin gücü faz-
I ladır; bankerlerden alacağını bırakmaz devlet. Va-
I tandaş bankerlerle başa çıkamamıştır. Bu nedenle 

devletin araya girmesini istedik. İşte bu, bu Yasayla 
I gerçekleşmiştir. 

I BAŞKAN — Sayın Gürtan, süreniz dolmuştur, 
I lütfen bağlayın cümlenizi, 

HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım, sanı-
I rım bir dakika sonra bitireceğim efendim. 
I Yasa Tasarısındaki değişmesi gereken kısımlar, 
I iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken maddeler vardır. 
I Bunların ayrıntılarına girmek istemiyorum. Değişti

rilmesi gereken maddeler hakkında önergelerimi sun-
I muş bulunuyorum. Maddelere sıra geldiğinde bunla-
I rı sizlerin incelemesine ve takdirine gerekçeleriyle bir-
I İlkte arz edeceğim. 2 nci maddede önergem vardır, 
I 6 ncı maddede önergem vardır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
I Sözlerimi, bu kürsüden zaman zaman dile geti-
I rilen bir değerlendirmeyle bitirmek isterim. Ülke

mizde devlet bazı konularda itfaiye görevini yapmak 
I zorunda kalmış veya bırakılmıştır. Nerede yangın 
I çıkmışsa oraya koşmuş ve bütün gücüyle bu yangı

nı söndürmeye çalışmıştır; işte Asil Çelik, işte Meban 
I gibi büyük işhanı yangınlarına bütün gücüyle su sı-
I kan devlet gücüdür. Hükümetimizin tabiri caizse tek 
I tek gecekondulardan oluşan bu mahalle, hatta şehir 
I yangınına da yakın ilgi gösterip tüm imkânlarını so

nuna kadar kullanacağından ve yangını söndürerek 
orta sınıf vatandaşiımızın acısını dindireceğinden emin 

I bulunmaktayım. 

I Hepinize derin saygılarımı sunarım Sayın Baş
kan, saygıdeğer üyeler. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Söz sırası Sayın Yarkın'da. 

I Sayın Yarkın, buyurun. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Bilindiği gibi bankerlik konusunun ülkemizde mey

dana getirdiği büyük ve yaygın soruna acil olarak çö-
I züm getirebilmek için birbuçuk yıl önce Ocak 1982' 

de, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlem
lerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ve bunla
ra para yatırmış olanların haklarının güvence altıma 

I alınması için bir yetki kanunu tasarısını görüşmüş
tük. O görüşmede konu üzerinde söz alan üyelerin 

| hemen tamamı, bu sorunun ortaya çıkmasında ve 
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gittikçe büyümesinde Hükümet yetkililerinin ihataları 
üzerinde durmuşlardı ve bunda haklıydılar. 

Gerçekten bankerlik sorunu kendi kendine orta
ya çıkmamıştır. Şimdi görüşmekte olduğumuz Yasa 
Tasarısıyla bankerlere para yatıranların alacaklarının 
karşılanması konusunda devlet olarak neler yapılma
sı gerektiğini elbetteki devletin de imkânları göz önün
de tutularak kararlaştırabilmek için bu hususta ida 
renin hizmet kusuruna da değinmekte yarar vardır. 

Ocak 1982'de Yetki Kanunu Tasarısı görüşülür
ken tümü üzerinde yaptığım konuşmamda bu hususa 
ağırlık vererek özetle şöyle ifade etmiştim: {Tutanak
tan çok özetle arz edeceğim). 

«!Bu sorun, % 95 dar gelirlilerin bir konusudur, 
sorunudur. Bugün artık dar gelirlerin kapsamı da 
genişlemiştir. Sadece memur, işçi ve emekli değildir 
dar gelirli sınıf; büyümüştür ve artmıştır. Aylardan 
beri bankerlerde perişan durumda bekleyen vatan
daşları dinlemişseniz görülür ki, bunların çoğu va
rını yoğunu değerlendirerek sadece evinin kirasını 
ödeyebilmek, mutfağını yaşatabilmek için, çoluk ço
cuğunun asgarî geçimini sağlayabilmek için bu yola 
başvurmuşlardır. 

'Bu nasıl olmuştur?.. Bu üç yıldan beri bütün yetki
lilerin gözü önünde yapılmıştır. Bu gizli oynanmış 
bir oyun değildir, gizli oynanan bir kumar yoktur, 
gizli yapılan bir tefecilik de yoktur. Demekki dev
letin bütün yetkililerinin gözü önünde üç yıldan beri 
bu devam etmektedir. Her gün TRT'den ilanlar, 
reklamlar, gazetelerde boy boy reklamlar vatandaşa 
bir güvence vermiştir. Vatandaş devletine güvenmiş
tir ve bu güven altında sanki bankaya para yatırı -
yormuş gibi götürüp parasını vermiştir. 

Bugün artık idarenin, Devletin kusursuz tazmina
tının dahi bir hukuk devletinde yeri olduğu bir dü
zende, Devletin ve idarenin açık kusuru olduğu bir 
yerde, vatandaşı güvence altına almak mecburiyetin
deyiz. Asgarî bir Devlet güvencesi de getirme duru
munda olmalıyız. Bu konu, vatandaşın Devlete duy
duğu güvenin bir simgesi olacaktır.» demiştim. 

Üzerinde tekrar durarak belirtiyorum ki, gerçek
ten bu konuda getireceğimiz her olumlu çözüm, va
tandaşın Devlete olan güveninin bir simgesi olmalı
dır. 

Yine bilindiği gibi, 7129 sayılı Bankalar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında bir Tasarıyı 
görüşmüştük ve Genel Kurulumuzca reddedilmişti. 
IBu Tasarının gerekçesinin bir yerinde, hatırımda 

yanlış kalmadıysa Bankalar Kanununda mevduatın 
tanımının yapılmamış olduğu ve bu eksikliğin de, 
bankerliğin ortaya çıkmasında rolünün bulunduğu 
açıklanıyordu. 

71129 sayılı Bankalar Kanununun 24 üncü madde 
si 'hükmü şöyledir: «Bu Kanuna veya özel kanunla» 
rina göre mevduat kabulüne mezun olanlardan başka 
hiçbir gerçek veya tüzelkişi, aslen veya feran meslek 
edinerek mevduat kabul edemez.» 

Şimdi Hükümetten soruyorum; mevduatın tanı
mına önce para girmezse ne girecektir? Kaldı ki, ay
nı Kanunun 26 ncı maddesinin dört nolu bendinin 
ilk kısmında, tasarruf mevduatının; gerçek kişilerce 
bu nam altında bankalara yatırılan paralar olduğu 
belirtilmiştir. Dolayısıyla Bankalar Kanununun 24 
üncü maddesindeki «Bankalar Kanununa veya özel 
kanunlarına göre mevduat kabulüne mezun olanlar
dan başka hiçbir gerçek veya tüzelkişinin mevduat 
kabul edemeyeceği» şeklindeki açık ve kesin hükmü
ne rağmen bankerler nasıl ortaya çıkmış, nasıl mil
yonlar ve milyarlara varan miktarda ve TRT ve ba
sındaki açık faiz ilanlarıyla para toplayabilmişlerdir, 
anlamak mümkün değildir? 

Dolayısıyla tüm ilgililerin ve yetkililerin ve ge
nel olarak idarenin açık kusuru altında büyük bir so
run olarak ortaya çıkan bu konuda Devlet olarak el
bette ki mümkün olabilen her müspet çözümü getir
mek âdeta bir görev olmaktadır. 

2578 sayılı Yetki Kanununa göre çıkarılan 35 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bu Kararna
meye ek ve değişiklikler getiren diğer kanun hük
münde kararnameler hükümleri uyarınca Hüküme
tin ve kararnamelerle yetki ve görev verilen kuruluş
ların gerekli en iyi çabayı gösterdikleri muhakkaktır. 
Ancak, bu konuda belki sorunun çok yönlü olması, 
belki yeni ve karmaşık bir sorun olması nedeniyle ve
ya ayrıca getirilen kanun hükmünde kararname hü
kümlerinde muhtemel bazı eksikliklerin 
ti dolayısıyla yeterli adımlar atılamamıştır. 

aktiflerinin 

Nitekim, görüşmekte olduğumuz 
çesinde de, «Bu soruna en seri çözüm 
işlem olan tasfiye masalarının 
çevrilmesinde önemli bir gelişme kaydı 
ifade edilmektedir. 

Ayrıca, yine genel gerekçede haklı ve 
ifadeyle, tasfiye kurullarınca yürütülen ta1 

nin başarısının, sadece takip edilen 
siz ve tam olarak tahsiliyle değil; faka; 
mertebe kısa bir süre içinde tahsiliyle ö 

Tasarının gerek-
getirecek bir 

paraya 
bdilemediği» 
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lirtilmiştir. İşte bu Tasarıyla bu getirilmek istenmekte
dir ve nitekim, Tasarının bu ihtiyacı gidermek üze
re, tüzelkişiliğe sahip bir Tasarrufları Koruma Fonu 
teşkili ve Fondan, tasfiye sonucu beklenmeksizin ala
caklılara erken ödeme yapılması ve 'bu erken ödeme
ler karşılığında da Fonun alacaklılar yerine tasfiye 
masallarına iştirakine dair 'hükmü (ki, Tasarının esa
sını teşkil etmektedir) son derece olumlu bir çözüm 
esasını getirmiş olmaktadır. 

Ancak, erken ödemeyle ilgili miktar olan 200 bin 
lira acaba yeterli midir?.. Bana göre yeterli değildir. 
IBu miktar nasıl tespit edilebilmiştir? Neden 200 bin 
liradır? Alacaklıların alacak miktarı ne kadardır? 
Alacaklı sayısı nedir? Bütün bunların ayrı ayrı be
lirtilmesinde yarar vardır; ama hefhalde Tasarının 
6 ncı maddesiyle getirilen miktar yükseltilmelidir. Bu 
husus ilgili maddede ayrıca dile getirilecektir. 

Tasarıyla getirilen Tasarrufları Koruma Fonu, 
anlaşılıyor ki tüzelkişiliğe sahip yeni bir kuruluş ni
teliğindedir. Acaba bu konuda teüzelkişiliğe sahip 
yeni bir kuruluşa gitmek zorunlu muydu? Bu Fonun 
görev ve yetkileri, geçici maddede belirtildiği gibi sa
dece bir millî banka tarafından yerine getirilemez 
miydi? Bu konular üzerinde de herhalde durmak ge
rekecektir; ama esasen 'Komisyon, bana göre bu hu
susta yeterli bir müspet adım atarak, bu Fonu devam
lı bir kuruluş olmaktan çıkarmış, sadece bu Kanunla 
ilgili görevleri yapmak üzere geçici bir teşkilat ola
rak düzenlemiştir. 

Sayın arkadaşlar; 
Sonuç olarak; vatandaşın Devlete olan haklı gü

veninin bir ifadesi 'olarak getirildiğine inandığım bu 
Tasarıyı görüşürken ilkemiz; bu sorunun ortaya çık
masında, yayılmasında ve genişlemesinde idarenin 
açık kusuru olduğunu göz önünde tutarak, banker 
alacaklıları için mümkün olabilecek en iyi çözüm yol
larını getirmek olmalıdır. 

Durumu bu ilke altında yüksek takdirlerinize say
gıyla sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ISayın Yarkın. 
ıSayın Erginay; buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Şairin dediği gibi, «B'ir dokun, bir ah işit kâfeyi 

fağfurdan.» Öyle bir konuyla karşı karşıyayız ki, 
dokunduğunuz müddetçe sesler çıkmakta. 

Sayın Yarkın da söyledi, hatırlarsınız ki bura
da Ye'tki Tasarısı görüşülürken, hatta Bütçe Ko
misyonunda görüşülürken ve o zaman Devlet Baka

nı İlhan öztrak'a, «Devletin cebinden bunun kar
şılığı bir şey ödenecek mi?» diye sormuştum. Cevap 
olarak; «Hayır, Devlet kesesinden herhangi bir para 
çıkmayacaktır.» demişti. Gayet tabiî zaman geldi 
geçti; ama şimdi bu davanın, hatta bu derdin devası 
için ister istemez oldukça karışık formüllere bağlı bir 
şekil ortaya çıktı. 

Bildiğiniz gibi bu banker olayı memleketimizde 
büyük bir para tahribatına yol açmıştır. Tatlı tatlı pa
ralar toplanmış, alınmış; ama hani ameliyatlı bir 
kimsenin çok yemesi karşılığı ameliyat yerinin pat
laması gibi bir şey. Binaenaleyh, dikkatsiz bir hare
ketin sonucu memlekete geniş anlamda pahalıya mal 
olmuştur. Pahalıya mal olmuştur da, biz bu yarayı 
kapatmayacak mıyız?... Biliyorsunuz yara kanamak
tadır ve yaranın kapatılması memleketin içinde bu
lunduğu koşullar bakımından da gereklidir. Bu mem
leket çok sıkıntılar çekiyor ve çekti. Bu memlekette 
12 Eylül'd'en önceki hareketlerin, anarşinin, terörün 
çektirdiği bilindiği gibi, bu memleket ekonomik an
lamda, malî anlamda da büyük sıkıntılar içerisinde 
yürüyüp gelmiştir. Çok şükür anarşiyi % 99 kapat
tık; ama bu gibi yaralar devam ediyor. 

Şimdi, getirilen Tasarıyla dava tamamen ortadan 
kalkacak mı?.. Dava belki kısmen ortadan kalkama
yacağına göre, acaba neden bunun sorumluları aran
madı diye sorulacak mı? 

Arkadaşlar; 
Memleketimlizde içte ve dışta düşmanlar mevcut. 

Her türlü zaaf. iç ve dış düşmanların kuvvetini ifade 
edecdttir. O halde bulgun zaafiyetimizi belirtmeye
ceğiz, daha doğrusu kuvvetlenmeye devam edeceğiz 
ki, bu düşmanlar bakımından da kendilerine gerekli 
dersi verelim. 

Geçen gün Sayın Hikmet Altuğ Fransızların tu
tumunu ne güzel belirtti. Fransızların bir Dışişleri Ba
kanı kalktı, «Efendim, Kıbrıs'tan çekilsinler» dedi. Bu 
Bakan acaba kendi tarihine bakıp da kendi alnın
daki kara yazıyı gördü mü aynada bilmiyoruz. Vak
ti ile onların dünyada yapmadıkları kalmamıştır. Biz 
çekilelim oradan, dostları olan Yunanlılar Türk va
tandaşlarımızı boğazlasınlar. Bu kadar mantıksız iş
ler vardır; ama malum birkaç yüz yahut birkaç mil
yon oy politikasının söylettiği sözler bunlar. 

O bakımdandır ki, ben bu Tasarıda birçok hu
suslarda fazla üzerinde durup da; yok bunu redde
delim şeklinde bir neticeye varacak değilim. Şimdi, 
bu tedbirler acaba yeterli de olacak mıdır?.. Kanaa
time göre ilk şekli, itibariyle ikiyüzıbin lira verilecek; 
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fakat bunun tarzı istimali, bankerler bakımından, 
Bakanlar Kuruluna bırakılacaktır. Hatırlarsınız, bu
radan bir de MEYAK Kanunu geçlirdik ve çıktı % 
60'ını (MEYAK aidatının) belirli zamanlarla Mali
ye Bakanlığı ödeyecek idi; aradan altı ay mı geçti, 
beş ay mı geçti, sekiz ay mı geçti iyi hatırlamıyo
rum; fakat henüz bir çare yok. Şimdi, Bakanlar Ku
rulu bunu uzatırsa ne olacak. Bir sene zaten birşey 
yok; parayı yatıracak; fakat sene sonunda ancak bu
nun faizinden belki faydalanacak, aslî para da belki 
o zaman verilecek. Bakanlar Kurulu bunu daha ön
ceden niye tespit etmiyor yahut Kanuna neden koy
muyoruz?.. 

Değerli arkadaşlarım, bu Tasarının maliyeti ha
zineye (Dikkatinizi çekerim) 21 milyar liradır ve bu 
21 milyar liralık yük, şeklen hazinenin değilmiş gibi 
gösterilir; fakat kaynaklara bakarsanız, Devletin tah
vil çıkarması, Merkez Bankasından avans alınması 
gibi sonuçlar daima hazinenin üstünde, sırtında ka
lacak olan sonuçlar oluyor. Neden (insanın içi bur
kuluyor) bu hale geldi; niçin bunu vakti ile düşün
mediler, düşünemediler; yazık değil mi bu memleke
te, binbir mükellefin ödeyeceği para neden başka
larına devredilsin, bir nevi tesviye muamelesi mi olu
yor?... Ama, dediğim gibi, yara yaradır. Türk vatan
daşı, bir birinin kardeş;! olarak birbirlerine yardım 
etmek mecburiyetindedir, yarayı düzeltmek, tedavi 
etmek şarttır. 

Netice itibariyle, bunun üzerinde daha fazla ko
nuşmak istemem, yalnız maddeler bakımından belki 
yerinde yüne söz alacağım. Ortada üzüntü ile hatta 
doğrudan doğruya keder ve yeisle karşılanacak bir 
durumun, düzeltilmesi anlamında bir çaba var; fa
kat bu çabanın bankerzedeleri tatmin edeceğini de 
pek iyi tahmin edemiyorum. Devletin cebinden bunu 
-vermek bakımından doğru bir iş mi bu?.. Bu da pek 
iyi olmuyor. O halde, nerededir kabahatin temeli, 
künlhü?.. Tasfiye kurullarında, bence tasfiye kurul
ları layıkı veçhile de çalışmamıştır, çalışmamaktadır. 
Acaba bunları buradan tasfiye edebilir miydik, bu 
tasfiye kurullarını bir tasfiyeye tabi neden tutmuyo
ruz; ama kurulmakta olan fon, belki bunlar bakımın
dan bir kuvvetli vasıta olarak ortaya çıkabilecektir. 
Fonun ismi de «Tasarrufları koruma fonu» koruma 
fonu değil belki «Tasarrufları kurtarma fonu» filan 
gibi olmak belki daha doğru olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde hertüflü mazinin 
birtakım serüvenlerini aramak yerine, bunu elbirliği 
ile tedavi etmeye çalışmak ve bu Kanunun dahi ge

tirebileceği bazı tereddütleri, uygulamadaki bazı yan
lışlıkları sonradan yine de düzeltmek amacı ile Ta
sarının çikarılmasında fayda olur. Çünkü bugün için
de bulunduğumuz koşullar bakımından hakikaten bir 
yara var ve 150 bin civarında olan bankerzedenin ve 
onların ailelerinin yaralarına bir merhem olarak an
cak bunu verebiliyoruz ve bu merhemi böyle bir 
Meclisin vermesinden başka çare de yok ve bunda 
da büyük mutluluk vardır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, çok değerli 

arkadaşlarım; 

Konu, yalnız bizler tarafından değil, ülkemizde 
bütün vatandaşlarımız tarafından bilinen ve acısı 
hepimiz tarafından paylaşılan bir olaydır. Aslında 
bu olay, âdeta tabiî bir afet gibi, birdenbire ortaya 
çıkmış ve bir kitleyi mağdur ve perişan, etmiştir. 

Şimdi, olayın geçirilişine gitmeye neden yoktur; 
fakat şunu kabul etmek lazımdır ki, Türkiye'de o 
olayı doğuran enflasyon hızının üç rakamlı boyut
lara varması yanında, bankalarımızın tutumu da bü
yük rol oynamıştır. Biz, her olayı olmuştur diye ka
bul edip onun üzerinden geçemeyiz. Yıllarca Türki
ye'de vatandaşın tasarrufunu % 3, % 5 ile kullanan 
bankalar, sonuçta enflasyon hızının çok büyük boyut
lara ulaşması karşısında vatandaşı 24 Ocak kararla
rının alınması ile de yeni geçim kaynakları temin et
meye mecbur etmiştir. Ne yapmıştır? Orta halli va
tandaşımız, emekli, dul, yetim elindeki bütün imkân
ları nâkide çevirmek suretiyle enflasyon afetinden 
kendisini korumaya çalışmıştır. Nakide çevirmiş, onu 
geçim vasıtası yapma yoluna girmiştir ve hepinizin 
bildiği gibi, faizler açıkça 'teşvik edilmiştir, resmen 
teşvik ddilmiştir; diğer taraftan bütün bankerlik mü
esseseleri kendi aralarında bir yanşa girmek suretiy
le, alabildiğine bu olayı hızlandırmıştır. Bundan ade
ta mağdur olmayan yok gibidir; fakat bir kısım va
tandaşlarımız, bunları telafi edecek belki güce sahip
ti; yalnız şunu kabul edelim ki, büyük bir kitle bun
dan gerçekten çok büyük durumda mağdur olmuş
tur. 

Şimdi, bankalarımızın tutumun/dan bahsettim, şu
nu kabul etmek lazım ki, bu olayın doğmasında on
ların sorumluluğu büyüktür, bunu hemen burada vur
gulamak gerekir; yiğidi öldürelim; fakat hakkını ve
relim. Yalnız, kontrolsuz şekilde ortaya çıkmıştır, ba-
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şı'boş şekilde olay ortaya çıkmıştır, denetimsiz kal
mıştır; fakat bu bir tepiki olarak doğmuştur, vatan
daşın bir tepkisidir; aynı zamanda vatandaşı da bu 
şekilde görenlerin olaya yaklaşım tarzı ile onları kul
lanmak suretiyle ve istismarına gidilmek suretiyle 
olay ortaya çikmıştır. 

O itibarla, bugün şimdi faizler tekrar indirildi, 
bu, Hükümetin 'kararıdır, uygulamada göreceğiz; en-
jekte etmek istediği bir miktar vardır (60-65 milyar 
lira civarında) fakat temenni ederim ki bunun başka 
yankıları, başka tepkileri olmasın. 

Şimdi, dünyanın her yerinde tetkik ettiğimiz za
man enflasyon hızının üzerinde bir faiz nispeti var
dır; % 2'dir, % 3*d'ür, iki puan yukarıdır, üç puan 
yukarıdır, beş puan yukarıdır; fakat beş puanda yok
tur, onu da ka'bull edelim, (Normal enflasyonun ol
duğu yerlerde) ama 'bizim ülkemizde ikisi arasında çok 
'büyük farklar doğmuştur. 

Şimdi, bütün gecikmelere rağmen; komisyonlarda 
tartıştığımız zaman şunu ileri sürdük; bu olay bir 
yangındır; binaenaleyh, 'bir yangının üzerine gider 
gibi, 'bunun üzerine gitmek lazımdır. Şimdi, bir ola
ğanüstü hal durumu gibidir, olağanüstü tedbifleri ge-
refctiiriyordu; falkait o zaman da üzerinde tartışmaları
mızda diğer arkadaşlarımız gibi üzerinde durduk, bu
nun çok süratle halledilmesi gerekirdi ve tasfiye ku-
rullarınıdan önce bankalara tevdi edilmesi gerekirdi. 
Bankaların istihbaratı vardı, bankalar, istihbaratları 
vasıtası ile çok kısa sürede bunların mal varlıklarını 
değerlendirebilirlerdi ve ipuçlarını elde edebilirlerdi, 
daha kavnaklar kaçmadan belki gerekli tedbirler alı
nabilirdi; fakat çok uzamıştır, sonuçta bir yere gel
miştir, Hükümetimiz sorumluluğunu duvmuştur, önü
müze bir Tasarı getirmiştir. Bu Tasarı ile buna bir öl
çüde çare aranmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, gerekçede hepinizin okudu
ğu gibi, birtakım hususlara temas edilmektedir. Yal
nız olayın bir de diğer tarafı vardır; barikerzedelerin 
kendi aralarında kurdukları komitelerce hazırlanmış, 
bizlere gönderilen, hepimize gönderilen yazıları var
dır, rakamları vardır. 

Şimdi benim merak ettiğim husus bu getirilen 
tedbirler içerisinde, önemlilerden bir tanesi 200 bin 
liraya kadar vadeli mevduat açılması konusudur. Bir 
defa şunu kabul etmek gerekir ki, şimdiye kadar mağ
dur olan vatandaşların acilen nakit ihtiyacı vardır, 
yani bunlara mutlaka bir miktar nakit ödenmesi ge
rekmektedir. Şimdi bize tevdi edilen rakamlardan oku

yorum; 100 bin lira ödendiği zaman bundan yararla
nacak olan vatandaşımızın, foankerzedelerimizin sayı
sı 35 100, 200 bin ödendiği zaman 95 200, 500 bin 
ödendiği zaman 135 'bin civarındadır. Şimdi mantı
kî olarak aklıma şu geliyor; Hükümetimizin veya 
Maliye Bakanlığiimızın elinde rakam var mıdır?.. 100 
bin liraya kadar eğer 35 bin vatandaşımız bundan 
faydalanacakla ve bu kesin ise o arada kendilerine 
hiç olmazsa bir 'miktarın peşin ödenmesi gerekirdi, 
200 bin liraya kadar da, çünkü bu önemli bir miktar 
değildir. Diyeceksiniz ki, 1 milyon burada yazıda geç
mektedir, efendim 200 bin lirası olan zaten alacaktır. 
Alacak, ama nasıl alacak?... Sonuçta mal varlığı or
taya çıkarsa ancak bunun tamamı tahsil edilecektir. 
Binaenaleyh doğrudan doğruya bankerin mal varlığıy
la orantılıdır. O itibarla küçük rakamlar da ki, özel
likle bunlar küçük tasarruf sahiplerinin hatta tasrruf 
sahibi demevelim doğrudan doğruya geçimi dolayısıyla 
buraya para yatırmış olan vatandaşlarımızındır, bun
ların meblağının hiç olmazsa bir kısmının kendilerine 
peşin ödenmesi gerekirdi. Bu yapılmamıştır. Vadeli 
bir mevduat açılmak suretiyle (bu hesapta tutulacak
tır Sonradan diğer maddelerde izah edildiği gibi fon
dan işlem yapılacaktır. Şimdi ihtiyacı olan vatandaş
larımız için gerçekten bu husus bence dikkatten kaç
mış gibidir. Bunun üzerinde durmak istiyordum. Bil
miyorum Sayın Komisyonumuz bu hususta ne düşü
nüyor... 

Savın arkadaşlarım; 
Diğer hususlara gelince; bunlar maddelere gelin

diği zaman üzerinde durulacalk hususlardır, fakat şu
nu ka'bul etmemiz lazım gelir kî, hepimize elbirliği 
ile düşen bir görev burada ne kadar, ne ölçüde bir 
iyileştirme yapabilirsek ve Hükümetimiz de buna ka
tılırsa bundan mağdur olan vatandaşlarımızı o ölçüde 
teselli etmiş olacağız ve benim dileğim de budur. Hü
kümetimizin de, Komisyonumuzun da bu yönde çaba 
göstermesini rica ediyorum ve Hükümetin böyle bir 
Tasarıyı geçmiş olsa dahi getirmesinden dolayı ken
dilerine teşekkür ederim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 

Sayın Kırealı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan; 
sayın üyeler; 

İlk olarak bu Tasarıdan önce bu Tasarının lüzu
munu ortaya koyacak başka kanun tasarılarının Ge
nel Kurulumuza gelmiş olması gerekirdi. Bunlar; ilki 
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14.1.1982 tarihinde yayınlanmış olan ve bugün halen 
bir düzineye ulaşmış bulunan, yani tam 12 tane olmuş 
olan kanun hükmündeki kararnamelere ait hazırlan
mış kanun tasarılarının olması gerekirdi. 

Gerçekten bu konuda bildiğiniz gibi 13 Ocak 1982 
tarihinde vermiş olduğunuz yetkiye binaen 35 hatta 
arada bir tane 36 vardı onu çıkardık, 37, 38, 39, 40, 
42, 43, 45, 48, 50, 52, 53 sayılı sonuncusu 13.1.1982 
tarihli olmak üzere kararnameler çıkmıştır. Esas 35 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamedir. Bu kararna
melerin çıkış tarihine göre birincisinin üzerinden 1 yıl 
5 ay, sonuncusunun üzerinden ise 5 ay vakit geçmiş
tir. 

Şimdi Hükümetimiz bu Tasarıyı getirirken evvelce 
çıkarılmış olan bu kararnamelerde alınmış olan ka
rarların, 'kurulmuş olan sistemin başarıya ulaşmadığın
dan bahsetmektedir ve bu sebeple de bu Tasarıyı 
getirmenin zorunlu olduğunu ileri sürmektedir. Yüce 
Genel Kurulunuz bu Tasarılar hakkında kesin bilgi
ye sahip değildir, sizin murakabenizden, incelemeniz
den geçmemiştir bu tasarılar. Bu sebeple de bugünkü 
Tasarının lüzumu Genel Kurulumuzca tam isabetli 
olarak bilinememektedir. Hiç olmazsa ben o kanıda
yım, bilemediğimiz kanısındayım. Acaba o kararna
meler önümüze gelseydi daha isabetli sonuçlara varır 
mıydık, biz bugün onu bilmiyoruz. 

Diğer taraftan Tasarıya ait raporun dördüncü mad
desine bakıyoruz; bir tali komisyon sorunu ortaya 
çıkıyor, yani tali komisyonlara ait temsilciden müta
laa alınıyor, tali komisyonların temsilcisinin katılma
sıyla bu tasarılar görüşülmüş. Şimdi tali komisyonun 
temsilcisi diye bizim İçtüzüğümüzde bir hüküm yok. 
İçtüzüğümüzde bu konuda yalnız 29 uncu maddede 
uzman çağrılması hakkında hüküm var, fakat diğer 
komisyon üyelerini kapsamaz, dışarıdan ancak bir uz
man çağırılabilir. İçtüzüğün 41 inci maddesi komis
yonların karara bağladıkları işler için bir rapor dü
zenleneceğini bildirdiği gibi, yine İçtüzüğün 22 nci 
maddesi raporu Genel Kurul görüşmelerine esas ola
cak komisyona esas komisyon denir demektedir. Şu 
halde tali komisyonlar da görüştükleri maddeler için 
rapor hazırlayacaklardır. Yoksa bu Tasarıdaki ko
misyon raporunun üçüncü maddesinde olduğu gibi, 
«Tali komisyonlar temsilcilerinin katılmalarıyla görü
şülmüş/tür» dendiği takdirde bu İçtüzüğümüze katiyen 
uygun olamaz. Aksi takdirde o komisyon raporunun 
üyelerini bağlayıcılığı nasıl olacaktır?.. Bu konu üze
rinde yalnız bir kişi konuşursa nasıl olacaktır?... 
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Ayrıca şurada bakınız diyor ki, «Hükümet temsil
cileri ve tali komisyonlar temsilcilerinin katılmalarıy
la komisyon raporuna...» Bu tali komisyonlar kimdir?... 
Bizce bunlar malum değil. Hangi komisyondur, Büt
çe Komisyonu mu, Anayasa Komisyonu mu yoksa 
Bayındırlık Komisyonu mu?.. Bu arada acaba Adalet 
Komisyonu ile İktisadî İşler Komisyonu mu?.. Bizce 
malum değil bunlar. Temsilci kimdir?.. Bu durumda 
mesele üzerinde Genel Kurulumuz nasıl tatmin ola
cak?.. Nitekim, bunu anlamamız da ancak Gelen Kâ
ğıtları takiple mümkün oluyor. Ben incelememde 
Gelen Kâğıtlardan çıkardım ki, esas komisyon bu me
selede Malî İşler Komisyonu, ama tali komisyon 
olarak Adalet Komisyonu ile İktisadî İşler Komisyo
nu gösterilmiş. 

Ödeme güçlüğü içindeki bankerlerle ilgili konular
da Adalet Komisyonunun büyük yeri vardır, çünkü 
konu İcra İflas Kanununu ilgilendirmektedir ve bu 
Komisyon Yetki Kanununda olduğu gibi 35 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnameden itibaren konu üze
rinde 'büyük etkisini göstermiştir. Hatta bu Komisyon 
35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede birtakım 
zafiyetler gördüğü için bir an evvel düzeltilmesini Hü
kümetten istemiş ve Hükümet Tasarıyı bir an evvel 
tekrar zannediyorum 37 numaralı Kanun Hükmündeki 
Kararnameyi çıkarmıştır ve açığı telafi etmiştir 'Ko
misyonun tavsiyesi üzerine. Şimdi, bu Komisyonun 
burada mütalaası alınmamıştır bu Kanun üzerinde. İc
ra İflas Kanununun uygulamasının sakıncalı olduğu
nu gösteren şu Kanunun ki, onun yerine 6133 sayılı 
Amme Alacakları Hakkındaki Kanun Hükümlerini ge
tirdiğimiz şu konuda Adalet Komisyonunun müstakil 
mütalaası alınmamıştır, birisi gönderilmiş, o temsil-
ciymiş, her halde o olsa gerek, kaç tane temsilci ol
duğunu bilmiyoruz. İktisadî İşler Komisyonunu da 
aynı şekilde konudan uzak bırakamayız. Bu Komis
yonlar bir veya i'ki kişiyle temsil edilebilir mi?.. İnsan 
bunu kabul edemiyor. Biz Komisyonların bu konu üze
rindeki mütalaalarının olmasını çok arzu ederdik. 

Benim kanıma göre 'bu komisyonların mütalaaları
nın alınmamasının acele bir iış olduğu da söylene
mez. Çünkü Başibakanlığın «öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülmesi Komisyonlarda ve Genel Kurulda» diye 
taleple, Başbakanın bizzat imzasıyla gönderdiği yazı, 
3.6.1983 tarihinde Genel Kurulumuza geldiği ve ra
koru dağıtıldığı halde, o günden bugüne kadar, ben
denizin konuyu Başlkanlılk Divanına hatırlatmam dı
şında, Komisyonun bizatihi konunun aceleliği hakkın
da Genel Kurulunuzdan bir talebi olmamıştır. 
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Tasarıya ilişkin Komisyon Raporunda, 1 inci mad
deyle ilgili açıklama sırasında, «Bankerlerin belirie-
mesiyle redakte edilmiş» gibi de bir söz var. 

Sayın arkadaşlar; 
Fransızcada «Redakte» denilen bir sözün olma

dığım burada, özellikle belirtmek isterim. Aylardan, 
hatta 1,5 seneye varan bir zamandan beri bu söz 
'böyle söylenmektedir. Fransızcada «Redaiktör» var
dır, «Redactri.ee» vardır, «Yazan, kaleme alan» an
lamındadır ve ayrıca «Rediger» vardır, «yazmak» an
lamındadır. Bunun dışında «Redakte» diye b'ir keli
me olmadığını da özellikle belirtmek isterim; devam 
ediip giden bu hatanın düzeltilmesi sadedinde. 

Konunun aslına gelince : 
Bu bankerlik konusuna, bankerler ve para bor

sasına ilk defa Türkiye'de Cumhuriyet devrinde, 16 
Mayıs 1929 tarihli ve 1447 sayılı Menkul Kıymetler 
ve Kambiyo Borsaları Kanunu ile el atılmış bulunu
yor. Bu Kanunda yıllar içinde değişiklik yapılmamış; 
ancak 6 Ekim 1981 tarihinde 2529 sayılı Kanunla 
(Sermaye Piyasası Kanununa paralel olarak bir deği
şiklik yapılmıştır. Bu Kanun menkul kıymetlerin, ya
ni esham ve tahvillerin borsalarda alınıp satılmasını 
düzenlemektedir, konuyu bir düzen altına almak iste
mektedir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bu bankerle
rin de iktisat Bakanlığı tarafından her yıl, Maliye Ba
kanlığı yeminli banka murakıpları tarafından şu Ka
nunda, ta 1933 yılında, eğer iktisat Bakanlığının ora
da temsilcisi yoksa, o vilayet tarafından hesaplarının 
inceleneceği, ne kadar faiz isteyeceği hakkında düzen
lemeler getirilmiştir. Bunların bir teki yapılmamıştır. 

Şu halde, Türkiye'de insanlar emin olunması la
zım gelen bir sahada başıboş bırakılmıştır; yani dü
zenli olduğuna inandığımız ve belli süratle gitmekte 
bulunduğumuz bir yol üzerinde bir çukur açılmıştır, 
vatandaşlar o çukurun içine düşmüşlerdir. Sıkıntı bu
radan gelmektedir. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu sebeple, kabul edilmiş ve önümüze getirilmiş 

bulunan Tasarı gerçekten bir isabeti ifade etmektedir, 
gerçekten devletin yapmış olduğu bir kusurun telafisi 
sadedinde getirilmiştir. 

Ben bir husus tespit ettim, vaktiyle bu Kararna
meler hakkında incelemelerim sırasında... 

Sayın Başkanım, müsaade buyurursanız bununla 
bitireceğim sözümü. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir banker ol

dukça yüksek, 20Ö milyon liraya yakın bir para top
lamıştı zannediyorum. «Bunlar arasında 300 bin lira
ya kadar verilmiş olan mevduatı biz esas kabul ede
lim, bunları varlıklarından değil darlıklarından ötürü 
para vermiş insanlar olarak kabul edelim» dedik ve 
bir hesaplama yaptık. 

Çok değerli arkadaşlar; 
O kişinin hesapları arasında 3001 bin liraya kadar 

olan rakamlar % 90'ı içeriyor idi; yani kendisine borç 
vermiş olanların % 9Ö'ı bu 3001 bin liraya kadar olan 
rakamların içerisinde kalıyordu. 

Ben derim ki, Hükümetimiz 20Ö( bin liraya kadar 
olan rakamı kabul etmiş. Bazı talepler bulunuyor : 50Ö 
bin lira. 

Arkadaşlar; 
Bu paralar verildiği vakit 50Ö bin lira da yüksek 

rakamdı. Müsaade buyurulursa, bana göre 300ı bin 
lira çok uygun rakam olacaktır. Ben bu rakamda ka
rar kılınmasını öneririm ve Kanunun kabul edilme
sinin ülke için yararlı, pek çok yaraları saran bir olay 
olacağım duyurmak isterim. 

Burada vaktimiz olsa da bu faizlerin niçin yüksek 
verildiğine, niçin değişiklikler yapıldığına dair uzun 
beyanlarda bulunsak; fakat hem zamanımız dar, hem 
de konu çok acele. Bu sebeple sözlerimi kesiyorum. 

İkinci olarak, «Ödünç Para Verme İşlerine ait 
Kanun» ise, 18 Haziran 1933 tarihinde çıkmış olup 
2279 sayılı Kanundur. Demek ki, devlet bu alanı ta 
1933 tarihinde düzenlemek ihtiyacını hissetmiştir. 

Bu Kanun, en sonucusu 11.9.1981rde olmak üze
re, ki 2520 sayılı Kanundur, altı defa değişikliğe uğ
ramıştır. 

Sayın arkadaşlarımı; 
Bu Kanun çok enteresandır. Bu Kanun ödünç 

Para Verme işleri Kanunudur; yani bir kişi diğer ki
şilerden mevduat toplayarak ödünç para vermek hak
kına sahip değildir. Bir kişi ancak, nasıl bir tarla işle
tirsiniz, bir fabrika işletirsiniz, bir dükkân İşletirsiniz; 
orada olduğu gibi, cebinde bulunan parasını, yani 
kendi sermayesini ödünç olarak bazı kişilere vermek 
hakkını haizdir. Çünkü hem bu Kanun bunu amir
dir, hem de Bankalar Kanununun ödünç para verme 
işleriyle ilgili 24 üncü maddesi, maddeyi açıkça tet
kik edersek, «Bu Kanuna veya hususi kanunlara gö
re mevduat kabulüne mezun olanlardan başka hiçbir 
hakiki veya hükmî şahıs aslen veya fer'an meslek edi
nerek mevduat kabul eyleyemez» demektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kırealı, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim, 
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Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi ve saygıları
mı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kucak, 
Sayın Pamak?.. Yoklar. 
Sayın Doğan Gürbüz?.. Yoklar. 
Altıncı konuşmacı olarak sekizinci sırada yer alan 

Sayın öney, buyurunuz efendim. 
Sayın öney son konuşmacıdır efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 

Benden önce Tasarının tümü üzerinde söz alıp ko
nuşma yapan arkadaşlarımız, Hükümetin bu Tasarı
yı getirmesindeki isabeti; çünkü bu olayın toplumda 
ne kadar kanayan bir yara halinde bulunduğu açıkça 
dile getirdikleri için ben meselenin bu taraflarına hiç 
temas etmek istemiyorum. 

Malî İşler Komisyonunun Tasarıyı incelemesi sı
rasında, birkaç defa bu Komisyonda toplantılara ka
tılmak nedeniyle elde ettiğim bazı bilgilere dayanarak 
bazı görüşlerimi burada ifade etmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
1982 yılının Ocak ayında, Hükümete Kanun Kuv

vetinde Kararname çıkarma yetkisi verdiğimizden bu 
yana çıkan Kararnamelerle bu olayda neler yapılmış
tır?.. Mahkemeler kurulmuştur, tasfiye kurulları oluş
turulmuştur ve Hükümet meselenin üzerine gerçekten 
elinden geldiğince, süratü ve dikkatli bir şekilde git
meye çalışmıştır. 

Bir yılı aşkın bir süre içinde yapılan çalışmaların 
sonunda elde edilenler şunlardır : Bankerlerden ala
caklı olan kişiler kimlerdir, bunların alacakları ne ka
dardır. Hangi bankerin hangi belgeye dayanarak han
gi kişilere karşı ne kadar bir borcu oluşmuştur. Ban
kerlerin kendilerinin alacakları nelerdir, Nakit varlığı 
nedir. Mal varlıkları nelerdir. 

Bu tespitlerin yapılması, kabul etmek gerekir ki 
çok kolay ve kısa sürede bitirilecek bir mesele değil
dir. İşte bir yılı aşkın bir sürede, hükümete verdi
ğimiz yetki çerçevesinde yapılan düzenlemelerle an
cak bu veriler elde edilebilmiştir. 

Kısaca söylemek gerekirse, tasfiyesine karar veri
len 258 tane banker vardır. Bunlardan alacaklıların 
hesap sayısı olarak 154 bini bulduğunu tespit etmiş 
bulunuyoruz. Bankerlerin borcu anapara olarak 46 
milyar lira, faiz olarak da 6 milyar lira olmak üzere, 
52 milyar liradır. Bunun yanında bankerlerin mal 
varlıkları, alacakları ve nakitleri toplandığı zaman da 

I 35 milyar liralık bir varlık karşımıza çıkmaktadır; 
arada 16-17 milyar lirayı bulan bir açık vardır. Ban
kerlerin nakti 800 milyon, alacakları 16 milyar, mal 

I varlıkları 18 milyar civarında. 
I Bu tespitler yapıldıktan sonra, hepimizin burada 
I dile getirmek istediği hususlar, bu mal varlıklarının 
I bir an önce parasını bankerlerde kaybetmiş olan va-
I tandaşlara intikalini sağlamaktı; ama ne yazık ki, 
I bankerlerin gerek mal varlıkları, gerek alacakları ih-
I tilatiU veyahut da belgeye dayanmayan ölçüler içinde 
I 'bulunduğu için bunların tasfiyesi ve banker alacaklı-
I larına intikali sağlanmasında güçlük çıkmıştır. İşte 
I o nedenledir ki, Devlet 'burada vatandaşı daha fazla 
I mağdur etmemek için araya girmeyi ve tasfiye ma-
I sasına kendisinin muhatap olmasını; ama bu aşama-
I da da bankerde parasını kaybetmiş olan vatandaş-
I lara Mr ölçüde («yardım» anlamında kullanayım) pa-
I ra vermeyi göze almak istemiştir. Elbette bunun Dev-
I let Bütçesi ve'imkânları açısından bir hesalbı olacak-
I tır. Yapılan hesaplar sonunda 200 bin liralık bir he-
I sap açılması meselesi ortaya gelmiştir. Şimdi bu, ben-
I den önce söz alan arkadaşlarımın da belirttiği gibi, 
I yarayı sarmaya ne ölçüde yeterlidir? 

I Sayın arkadaşlarım; 
I Yeterliliği konusunu tartışmak çok güçtür. 200 bin 
I lira neye merhemdir, neye değildir; bu bankerde pa-
I rasını kaybetmiş olan kişilerin kaybettikleri meblağla 
I ilgilidir veya şu andaki yaşantı düzeyleriyle ilgili bir 
I olaydır. Ancak, Tasarıda getirilen bu 200 bin lira-
I lık imkânın programı ortada yoktur. Bence Tasarı-
I nın en büyük eksfik'liği buradadır. Eğer Devlet bütün 
I gücünü zorlayarak 200 bin lirayı verebileceğini bu 
I Tasarıyla karar altına alıyorsa ki, durum odur; o 
I zaman bunu gerçekten ödeyeceğini de bir biçimde be-
I lirtebilmesi lazımdır. 6 ncı madde bu nedenle kanım-
I ca fevkalade eksiktir. 

] Fonun ^Bankerden alacaklı olan kişiler için bir 
I banka nezdtinde 200 bin liralık hesap açtırabilir» ifa-
I desi ^açtırabileceğini belirtmektedir. Yani isterse aç-
1 tırttiaytlbiiecek mi?.. Bu soruyu sormak lazımdır. 
I İkiftcisi; bu Kanun yasalaştıktan ne kadar zaman 
I sonra bu hesap açılacaktır?.. Ne kadar vadeli ola-
I çaktır?.. Herhangi bir faiz işletilmesi söz konusu ola-
I cak mıdır, olmayacak mıdır?.. Tasarının eksik yönü-
I nün, en büyük eksikliğinin bu olduğu kanısındayım 
I ve bu yönde bir önerge geliştirdim; Başkanlık Diva-
I nına sunmuş bulunuyorum. 
1 Herkese seyyanen 200 bin liranın ödenmesini ka-
| rar altına almak yöntem o.larak acaba doğru mudur?.. 
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Çürikü kategoriler itibariyle baktığınız zaman 
•(Burada fazla vaktinizi almak istemiyorum) bankere 
para yaltırmış olan kişiler çeşitli miktarlarda para 
yatırmışlardır, 5 milyonun, 10 milyonun üzerinde 
para yatıran kişiler de vardır. Tasarı bu haliyle o 
kadar büyük meblağ yatırmış olan kişilere de 200 
bin liralık bir ödeme yapılmasını öngörmektedir. Bu, 
o Mşiler için ne kadar anlam ifade eder; 200 bin li
rasını alsa ne olur, almasa ne olur?.. 

O nedenle acaba daha küçük tasarruf sahipleri
nin, parasını kaybetmiş olan kişilerin, mesela 500 bin 
liraya kadar olan kişilerin acalba tümünü ödeyip 500 
binin veya 1 milyonun üstünde olanların hiçbirini mi 
ödememek daha doğru bir yoldur; ama tabii bunun 
izahı çok güçtür. Vatandaşın kimine «Sana 200 b'in 
lira veriyorum; ama sen 2 milyon yatırdığın için sa
na hiç para vermiyorum» demek zordur tabii; ama 
'belki bunun bir katsayıya bağlanması söz konusu 
olabilirdi, para yatırmak veyahut da o kişilerin ya
şantı düzeyiyle iliş'kilendirilmesi söz konusu olabilir
di. Bunlar yapılmamış, «seyyanen bir 200 bin lira» 
diye bir esas getirilmiştir. 

Son olarak da kurulan mekanizmanın ne kadar 
isabetli olduğu konusunu dikkatlerinize sunmak isti
yorum. Tasarıda kurulan mekanizma bir fondur; 
ama bugüne kadar banker olayıyla ilgili Devlet için
de başka mekanizmalar da yaratılmıştır. Mesela Ma
liye Bakanlığı Bütçede 'kendisine verilmiş olan bir 
yedek ödenekle tasfiye konusunda işin içine girip 
bankerlerin mallarının gerçek değerini bulabilmesi 
konusunda aktif rol almak durumundadır. Demek ki, 
Maliye Bakanlığı aktif olarak bu işe girebilmektedir. 
O, o işe devam edecektir; ama bir yerde de bir tü
zelkişiliği haiz bir fon kurulmuştur, ikisi arasında 
na'sıl bir bağdaştırma söz konusudur veya bu fona 
niçin gidilmiştir?.. Tasarı Hükümetten geldiği biçi
miyle fonu devamlı bir mekanizma olarak görmek
tedir. Bütün tasarruf sahiplerinin bugün ve ileride 
çıkabilecek bu tip şeylerden korunmasını sağlamak 
üzere; ama Sayın Komisyonumuz tüzelkişiliği haiz 
fonu yalnızca bu banker alacaklıları meselesi için 
kullanıyor. Eğer öyle ise, o zaman bu şekilde tüzel
kişiliği haiz b'ir fon kurmak yerine, mesela bir Dev
let bankasının aracılık etmesi düşünülmesi daha doğ
ru olmaz mıydı?.. Çünkü bir yerde tüzelkişiliğe haiz 
Ibir fon çalışacak, kendisine tasfiye kurulları bağla
nacak; bir yerde Maliye Bakanlığı aktif olarak bu 
tasfiye masası işlemlerine katılacak. Burada bir çar
pıklık ortaya çıkması ve işlerin uzaması söz konusu 

değil midir?.. Dolayısıyla konunun mekanizma açı
sından da bir daha gözden geçirilmesi gerektiği ka
nısındayım. 

Maddelerde yeri geldikçe tekrar elimizden gelen 
yardımı göstereceğimizi de ifade etmek ister, hepini
ze saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın üyeler; 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mış bulunmaktadır. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Günün bu gecikmiş saatinde konunun felsefik ve 

ekonomik yönüne girerek zamanınızı çok fazla al
mak istemiyorum. Sadece az ve öz olarak değerli ar
kadaşlarımızın görüşlerinde yer alan bazı konulara 
değinerek maddelere geçilmesini tensiplerinize bıra
kılmak: üzere, konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarımız, benim başlangıçta sunuş 
konuşmamda ifade ettiğim bazı konulara biraz daha 
açıklık getirerek bu konuda tasfiye kurullarının da
ha iyi, görevini bihakkın yapabilecek durumda çalış
malarını istediklerini ortaya koydular. Keza bu ko
nuda Sayın Yarkın'ın da ifade buyurdukları şekilde, 
«Efendim, kimin kusuru vardı, nasıl oldu, nereden 
geldi..» bunun tartışmalarını şu safhada artık bırak
mamız da gerekiyor. Daha doğrusu çok eski zaman
larda uzun uzadıya tartıştığımız bu konuyu belki 
önümüzdeki günlerde huzurunuza gelecek olan 35'le 
53 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri görüşür
ken tekrar ortaya getirmek dalha isalbetli olacaktır. 

ŞERAFETTIN YAR'KIN — Yapabileceklerimi
ze haklılık kazandırmak için. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Evet. 

Bu bakımdan ben, sayın üyelerimizin değerli gö
rüşlerine, harikalar mı haklıydı, Hükümet mi, ban
kerler mi, barikerzedeler mi, bu konuya pek girmek 
istemiyorum. Esasında sunuş 'konuşmamda da arz 
ettiğim gibi, konu son derece enteresan ve tedvini son 
derece güç olan bir konu niteliğindedir. Bir görüş ge
liyor, «Para yatıranlar da suçludur», diğer bir gö
rüş «Banker suçlu», bir görüş geliyor «Devletin ku
suru vardır», diğer bir taraftan «Devletin kusuru yok
tur»; bir görüş geliyor «Bütçeden karşılansın, tama-
miyle ödensin», diğer taraftan «Efendim, bu Bütçe 
imkânları (İşte bugün de ka'bul ettik bir ek ödeneği) 
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o kadar kısıtlı ki, vatandaşın, saçı bitmedik yetimin 
hakkını nasıl verebilirsiniz?.. Kaldı ki, siz müteah
hitlere istihkak borcunu ödeyememişsiniz, taban fi
yatlarını tespit eden Devlet olarak henüz taban fi
yatlarıyla tespit ettiğiniz bedeli tam olarak çiftçiye 
ödeyememişsiniz tarım ülkesi olan Türkiye'de»; öbür 
taraftan «Efendim, bilmem hangi nereye ne kadar 
yardım edildi». Yani başlangıçta da veciz bir ifade 
içerisinde öz olarak, özet olarak arz ettiğim gibi, 
işin içinden çıkılması son derece zor bir konudur ve 
fakat kesin olarak temin edilmesini yüksek değerde 
üyelerimizin istiyorum ki, Komisyonumuz Komisyo
numuza misafir olarak katılmış olan değerli üyeleri
mizin de tespit ettikleri gibi, hakikaten tarafsız ola
rak, dbjektif olarak ve fakat bankerzedelerimizin, 
'bankere para yatırmış olan vatandaşlarımızın gözyaş
larını kendi içine akıtarak, aynı üzüntüyü hissede
rek kararına varmıştır. 

Talbiî ki, özellikle rakam düşük görülebilir. İleri
de (bu rakamı tartışırken neyin neye, kaç kişiyi dışta 
bırakarak ne kadara mal olacağı konusunu görüşece
ğiz. Değerli katkılarınızla Tasarının en iyi biçimi ala
cağını arz etmiştim başlangıçta; ancak çok büyük ra
kamları bendeniz de aslında rakam üzerinde «Biraz 
artırabilir miyiz?..» düşüncesine başlangıçta girmiş
tim, ister istemez «Rakam büyüdükçe ödenebilirliği 
azaldığından 'büyütmenin de bir anlamı olmayacak
tır» düşüncesine ister istemez geliyoruz. Tabiî sayın 
üyelerimizin değerli katkıları ile mümtaz görüşleri ile 
burada rakam konusu da, diğer hükümlerde en iyi 
şekle sokulacaktır. 

Bir konuyu açıklamak istiyorum. Kanun hükmün
de kararnameler neden görüşülmedi? 

14 . 1 . 1981'den 1982'ye kadar, Yetki Kanunu
na göre süre idi, 12 kararname çıktı, 36 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyi de sayarsak 13 tane karar
name bu konuda, Yetki Kanununa müsteniden çıka
rılmış oldu. Komisyonumuz 35, 37, 38 sayılı karar
nameleri görüştü ve Adalet Komisyonu ve İktisadî 
İşler Komisyonunun da görüşlerini alarak huzuru
nuza sıra sayısı almak üzere indirme çabasına girdi, 
indirdi; fakat hemen akabinde 39 sayılı Kanun Hük
münde Kararname çıktı. Bu sefer 39'u tekrar ekleme 
durumunda kaldık, tekrar rapora bağladık. Bu sefer 
40 çıktı. Derken yetki süresinin sonunu bekleme dü
şüncesinin uygun olacağını ve havale uyarınca, ya
sama prosedürü uyarınca diğer komisyonlardan da 
geçme gereğinin yerine getirilmesini istedik; fakat şu 

da bir gerçekti ki, kanun hükmünde kararnameler şu 
ana kadar tatbikatı çok az olan bir silsile takip etmiş 
bir usul takip etmişti. Bu çok önceleri çıkarılmış, 1978 
yılında çıkarılmış olan kanun hükmünde kararname
leri bile Danışma Meclisinin tetkik ettiği düşünülür
se, bu konuda kanun hükmünde kararnamelerin, tek 
metin halinde olgun ve komisyonlardan en iyi şekilde 
geçtikten sonra Malî İşler Komisyonuna gelerek de
ğerlendirilmesini beklemekten başka bir çaremiz 
yoktu. 

Son olarak, bu Kanun hükmünde kararnamelerin 
tali komisyonlarda veya bu tasarının İktisadî İşler 
Komisyonu ile Adalet Komisyonunda sırası ile görü
şülmesi yerine bu komisyonlarla uyum içerisinde an
laşarak birer temcilsilerinin görüşlerini alıp, (tabiî ki 
Genel Kuruldaki görüşleri saklı kalmak kaydıyla) 
Komisyonumuzda müzakeresinin derde çare ve kısa 
sürede neticeye varabilmek bakımından uygun olaca
ğı kanısına ulaştık. Yalnız, bir değerli üyemizin; 
«Komisyon, konunun aceleciliği babında önce görü
şülmesi için bir talebi olmamıştır» sözü ile «İlkin baş
ka kanun tasarıları, daha doğrusu kanun hükmünde 
kararnamelerin gelmesi gerekirdi» sözünü pek bağ-
daştıramadım. Kaldı ki, huzurunuza sıra sayısı alarak 
inmiş bir Kanun Tasarısıdır, kendileri de uzun süre
den beri «Mutlaka bu görüşülsün» diye ısrar içerisin
dedirler. Eğer İçtüzüğümüze göre bir aykırılık sezi
yorlarsa, teklifte bulunmaları halinde Komisyonu
muzda değerlendirilecektir. 

İkincisi, bu kanun hükmünde kararnamelerin, 35, 
37, 38 ve 39 un, geçen yasama döneminde Komisyo-
numuzdaki müzakerelerimiz sırasında zabıtlarımız, 
kimin bir an önce indirelim, kimin süre sonuna kal
sın şeklindeki önergeleri olduğunu ortaya koyar. 

Sayın üyeler; önemli olan, şu anda bu Tasarıyı, 
tasviye kurullarının/ bilhakkın görevini yapmalarını 
temenni ettikten başka, derhal derde deva olabileceği 
düşüncesi içerisinde tedvin etmektir. Madem ki bu Ta
sarı Hükümetimiz tarafından çıkış yolu olarak nispe
ten belki kolaylaştırıcı bir husus olarak huzurumuza 
gelmiş bulunmaktadır, biz de buna kani olmuş bulun
maktayız. 

Bu Tasarı hakikaten tedvini güç olan bir Tasarı 
olarak huzurumuzda değerli katkılarla daha da iyileş
tirilerek çıkarılmak durumundadır. 

O halde, bu Tasarıyı, kanun hükmünde kararna
meleri de bilahara görüşmek kayıt ve şartı ile hemen 
birkaç gün sonra huzurunuza sunmak kaydıyla der-
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hal görüşüp ve üzüntülü vatandaşlarımızın, belki de . 
mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerine bir 
çare olarak çıkarmak faydalı olacaktır. 

Komisyonumuz, hakikaten titiz, tarafsız, objektif 
ve en iyi netice alacak şekilde çalışma gösterdiği kanı
sındadır; bu konuda da en küçük bir ihtimali ya da 
dışarıdan ve içeriden gelen görüşleri değerlendirme
mesi söz konusu değildir. Herkes kadar en az biz de 
bunun üzüntüsünü taşımaktayız; bu konuda herhangi 
bir mesuliyetimiz söz konusu olmamasına rağmen. 

Bu bakımdan huzurunuzda bulunan görüşlerimi
zin, Tasarımızın daha da iyileceği kanısı ile güveni
mizi sunar, saygılarımızı arz ederiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Hükümet, mevcut konuşmalara bir cevabı

nız olacak mı efendim? 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan; Cumhuriyet Hükümeti bir sosyal 
yaraya belli bir tedavi tarzı getirmek amacı ile yük
sek huzurlarınıza bir Tasarı sunmuştur. Bu Tasarının 
hazırlanması sırasında Hükümet optimal dengeyi 
yakalamak bakımından özel bir titizlik ve itina içinde 
olmuştur. Yüksek Heyetinizin özel ihtisas komisyonu 
olarak Malî İşler Komisyonunda meseleyi mümkün 
olan azami detayda yeniden teemmül etmiş ve belli 
düzenlemelerle Tasarıyı yüksek huzurlarınıza getir
miştir. Başlangıçtan bu yana yüksek huzurlarınızda 
cereyan eden müzakerelerde mesele en ince detayı 
ile kamuoyunun gözleri önünde tartışılmıştır, demok
rasinin fazileti bir kere daha bu mümtaz salonda ya
şanmıştır. 

Sayın Başkan; bu konuda detayda Hükümetin 
söyleyeceği fazla bir şey yoktur. Hükümetin noktaî 
nazarı Tasarıda bütün açıklığı ile ortaya konmuştur. 
Yalnız bir hususa, özellikle temas etmekte fayda mü
lahaza ediyorum. Sayın üyelerden bazıları Tasarıda 
ödeme şeklinin yeterince açıklıkla belirlenmemiş ol
masını bir zaaf olarak müşahede ettiklerini ifade etti
ler. Hükümet, belli bir konuda karar vererek belli bir 
düzenlemeye gitmiştir. Eğer yüksek huzurlarınıza bir 
kanun Tasarısı ile gelmiş ise, bu Kanun Tasarısının 
istihdaf ettiği amacı gerçekleştirme kararındadır de
mektir. Hadise suijeneristtir, nevi şahsına münhasır

dır; bu konuda düzenleme yapmanın kendine has sı
kıntıları vardır. Bu, Hükümete verilmiş olan geniş 
yetki içinde ödeme sorunu sayın üyelerin bu kürsüde 
ifade ettikleri hususlar da dahil olmak üzere, 
Devletin imkânlarının elverdiği ölçüde süratte ve 
mümkün olduğu kadar kolaylıkla yerine getirilecek
tir. Yetki genişliği bu konuda isabet şansını artırır. 
O bakımdan, düzenleme hususunda detaya girmenin 
ileride sakıncalar doğurabileceği hususuna dikkati 
çekerek Tasarıyı yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğlu. 

Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerinde soru sor
mak isteyen sayın üyemiz var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım, ben bir iki kelime üzerinde durmak istiyorum 
müsaadenizle. 

BAŞKAN — Soru mu efendim, 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır, soru 

değil. Sayın Komisyon Başkanının vermiş olduğu ce
vapta bir iki konu hakkında; bir tavzih. 

BAŞKAN — Bir tavzihse buyurunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Benim anlayışıma göre, önce Komisyon konuşma
ları kapalıdır. Müzakereler kapalı geçer, onlar orada 
kalır; ben bunu bilirim. Diğer taraftan, kanun hük
münde kararnamelerin bir an önce incelenmesi husu
sundaki kanaatim yeni Anayasanın yürürlüğe girme
sinden sonra değişmiştir; çünkü daha önceki Anaya
sa bu konuda tereddütler yaratacak hükümler taşı
yordu ve diş ülkelerdeki uygulama da başka türlü 
idi. Nitekim, o Anayasaya binaen çıkarılmış olan 
Devlet Memurları Hakkındaki 657 sayılı Kanunla 
ilgili Kararnamelerin 12 tanesi daha evvelce Meclis
te görüşülememiş; bilahara 1978'den itibaren çıkmış 
olan kararnameler, ayrı ayrı iktidarlar zamanında ol
duğu halde gene Meclislerde tamamı bitmeden görü
şülememiştir. Bunlar, benim o zamanki düşüncemin 
doğru olduğunu ispat eder. 

Ben, konuşmalarımda özellikle bir hususa çok 
dikkat ettim. Dedim ki; bu kanun gelinceye kadar 13 
Ocak 1983'den, (Yani 14 Ocak tarihlidir sonuncu 
kararname) çıkmasından itibaren (Ki, Hükümet Ta-
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sarısının tarihi 27 Nisan 1983'tür) üçbuçuk ayı müte
caviz zaman geçmiştir. Bu zamana kadar kanun hük
münde kararnamelerin çıkarılması ve ülkenin tatmin 
edilmesi gerekir idi, düşüncem bu merkezde idi. Za
ten, önündeki geçmiş olan bir yıl da; o kanun hük
mündeki kararnameler açıklandığı gibi, üzerinde iki 
tane hatta üç tane sıra sayısı almak suretiyle Tasan 
aşağı getirilmiş, artık Komisyona fazla iş kalma
mıştı. 

Durumu bu şekilde tavzih eder, saygılar suna
rım. 

22 . 6 . 1983 O : 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmış bulunmaktadır. Maddelere geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi hususu ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; bir madde üzerindeki görüşmeyi 
sağlayacak kadar süremiz kalmadığından, 23 Hazjran 
1983 Perşembe günü saat M.OKPde toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.30 

• * 
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2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısına (S. S. 465) Verilen Oyların Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğliu 
tımren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
tbrahim Barangi] 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekâi Bayer 
Orhan Baysal 

C 
Mahir Canova 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

A 
Orhan Aldıkaçtı 

B 
Recai Baturalp 

0 
AbdüLbakü Cebeci 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 94 
Kabul edenler ; 81 
Reddedenler : 1 
Çekimserler : 

1 
2 

Oya katılmayanlar : 58 
Açık üyelikler : 8 

(Kabul Edenler) 

Cemil Çakmaklı 
D 

Recai Dinçer 
E 

Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

T * 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
ihsan Göksel 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım iğneciler 
Salih inal 
Fenni Isüimıyıelıi 

(Reddec 

D 
Kemal Dal 
Ahmet Senvar Doğu 

G 
ibrahim Göktepe 
I. Doğan Gürbüz 

K 
Mehmet Kanat 
M. UHkan Kooatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuıoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

ö 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Ham di Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 

T 1 • J**. t 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 

P 
Atalay Peköz 
Abdurrahman Pütürgeli 

S 
Hilmi Sabuncu 

îenler) 

H 
Mehmet Hazer 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Süleyman Sırrı Kıroalı 

Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 

s 
ismail Şengün 
ibrahim Şenocak 

*W 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartarii 
M. Ali Öztürk Tekel 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Şerafettin YaıTkın 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

ö 
Fahri öztürk 

P 
Mehmet Parnak 
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(Çekimserler) 

B 
Necip Bilge 

Ö 
Tülay Öney 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Haindi Açan 
Şener Akyol 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Hikmet Altuğ 
îsmail Arar 
Aydemir Aşkın 
Mehmet Aydar 

B 
Remzi Banaz 
Erdoğan Bayık 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Ender Ciner (tz.) 

C 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
(Rap.) 
Bekir Sami Daçe 

İsmail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

E 
Muzaffer Ender 
Siyami Ersek (İz) 

O 
Kamer Genç {tz) 
Abdurrahman Ali 
Girmen (İz) 
Abbas Gökçe 
Feyyaz Gölcüklü (iz.) 
A. Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel (iz) 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

H 
Beşir Hamitoğullar) 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

Rafe't îbra'himoğlu (İz) 
K 

Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbralıim Karal 
Cevdet Karslı 
A. Mümin Kavalalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
Mehmet Velid Koran 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Nazmi önderdi. Ü.) (tz) 
Kâzın öztürk 

Evliya Parlak 
S 

Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

9 
A. Avni Şahin 

T 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (Rap.) 

II 
Bahtiyar Uzunoğlu 

tsa Vardal 
Y 

Osman Yavuz 
Mustafa Yücel 

a 
Halit Zarbım 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

123 üncü BİRLEŞİM 

22 Haziran 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma, Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/116) (S. Sayısı : 397) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(2) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK ve 
10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu raporları. (2/61) (S. Sa
yısı : 273'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 7.6.1983) 

(3) 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
ve Bütçe - Plan komisyonları raporları, (1/695) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(4) Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyeleri
nin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ma
lî İşler Komisyonu Raporu. (1/679) (S. Sayısı : 462) 
(Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(5) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, içiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S. Sa
yısı : 450) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(6) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/115, 1/642) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 14.6.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko

misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi: 13.1.1983) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(10) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(11) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(12) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(13) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
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Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(17) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(18) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı (Tarım Ba
kanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü-
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(19) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(20) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık,' 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(21) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(22) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(23) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları, (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağitma tarihi : 15.4.1983) 

(24) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983} 

(25) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(26) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(27) îpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko-
misyoniları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(28) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(29) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nımla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişler'* ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(31) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 



Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(32) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANıTARCI-
O Ğ L U ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur 
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 

(33) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(34) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(35) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(36) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştiirlmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(37) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(38) Danışma Meclisi Üyeleri Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(39) 1.6.1981 Tarihli ve 2467 Sayılı Türk Kanunu 
Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komis
yon Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin 
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Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/698) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(40) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(41) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(42) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(43) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(44) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

X (45) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesin-
hesap Kanunu (Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/205) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (46) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhe3ap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/229) (S. 
Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (47) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/241) (S. 
Sayısı : 313) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (48) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
nel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy-



gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/253) (S. 
Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (49) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/276) (S. 
Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (50) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/294) (S. 
Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (51) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/308) 
(S. Sayısı : 317) (Dağıtma tarihi : 22.1.1983) 

X (52) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
nel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/351) (S. 
Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (53) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/344) (S. 
Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (54) Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su

nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/197) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (55) Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/215) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983). 

X (56) Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/234) (S. 
Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi: 31.5.1983) 

X (57) Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/237) (S. 
Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (58) Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/265) (S. 
Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (59) Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/273) 
(S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (60|) Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/272) (S. 
Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 465 

2761 Sayıh 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri ve Bütçe - Plan Komisyonları Raporu. 

(1/695) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 13 Mayıs 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1514/04454 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.5.1983 tarihinde kararlaştı
rılan «2761 Sayıh 1983 Malî Yılı BUtçe Kanununa Bağh Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 



G E R E K Ç E 
MALİYE BAKANLIÖI 
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| A Ç I K L A M A 
^ Eklenen 

940 3 500 000 000 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA 

1983 Malî Yılı Programının Uygulanması, İzlenmesi ve Koo 
rine uyularak 1983 Yılı Yatırım Programımn uygulama durumun 
yer alan yatırımların hızlandırılması veya yık içinde gelişen koşu 
lerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere öd 
sında kullanılmak üzere söz konusu projelere ve Maliye Bakanlığ 
faaliyetlerine aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı 1983 yık bütçe 
konulmuştur. 

Malî yıl başından bugüne kadar belirtilen koşullara uygun o 
Planlama Teşkilatı Müsteşarkğınca da değerlendirilmiş olup, uyg 
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Kuruluş 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
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AÇIKLAMA 

YEDEK ÖDENEK 

1983 Malî Yılında Maliye Bakanlığı Bütçesine konulan 10 mily 
altındaki yetkiye dayanılarak belediyelere yardım için ilgili tertibe a 
tar yıl sonuna kadar doğacak acil ihtiyaçların karşılanması ve h 
kullanılacaktır. 

Ancak mali yıl başından bugüne kadar kuruluşlardan çeşitli k 
miş olup, miktar itibariyle mevcut bütçe ödeneği ile karşılanması 

Bu nedenle aşağıda belirtilen hizmetler için 10.744 milyar liralık 
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Eklenen 

Kuruluş 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Katma Bütçeli İdareler 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

TOPLAM 

İlave ödenek 
ihtiyacı 

(Müyar TL.) 

1 194 
2 000 
3 400 

1 000 
3 000 

0 150 

10 744 
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Atatürk Kü 
Katma Bütç 
Emekli Sand 
Osmanlı arşi 

Toplam ihtiy 
na kadar do 
10.750 milya 
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EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEME 8 000 000 000 
8 000 000 000 
9 000 000 000 1982 ve daha evvelki yıllarda Maliye Bakanlığı Bütçesinin Em 

lerine konulan ödenekler yetmediği takdirde, Bütçe Kanununda y 
kanınca yeterince artırılabiliyordu. 

1983 yılında ödenek artırımına yetki veren hükümlerin Kanun 
cın ek ödenek ile karşılanması zorunlu hale gelmiş olup, 25 mily 
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960 
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5000 000 000 
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İÇ VE DIŞ DEVLET BORÇLARI 
1983 bütçe yılında Devletin iç ve dış borç ödemelerinin gerektir 

pit edilmiş olup : 
İç Devlet 
Dış Devl 



Lira ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. 
Ancak, bütçe hazırlıkları sırasında, bütçe denkliğinin sağlanab 

borçlarla ilgili tertiplerden de belirli ölçülerde ödenek kesilmesi zaru 
Bu durumda 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile : 
tÇ BORÇLAR : 

— Konsolide iç borçlar faizi 
— Konsolide iç borçlar anaparası 
— Konsolide iç borçlar genel gid. 
DIŞ BORÇLAR : 

— Konsolide dış borçlar faizi 
— Konsolide dış borçlar anaparası 
r— Konsolide dış borçlar genel gid. 

Lira olmak üzere toplam 154 577 235 000 lira ödenek ayrılm 

Oysa, 1982 yılı sonu itibariyle, sene başı ödeneklere yıl içinde 
larak eklenen ödeneklerle birlikte tç Devlet Borçlarında 59 544 
108 500 000 000 liralık ödeneğe ulaşılmış bulunmaktadır. Bu duru 
lerinin karşılaştınlmasmda, 1983 yılında iç Devlet Borçlarında 455 
larında 13 922 765 000 liralık noksanlık görülmektedir. 

Bütçe denkliğinin sağlanmasına yönelik kesintinin zorunlu olma 

1. 1982 yılında çıkarılan tahvillerin 1983 yılına isabet eden a 
çe ödenekleri içinde yer almaması, 

2. 1983 yılında çıkarılmış bulunan 30 milyar liralık ve çıkarılm 
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lerinin 6'şar aylık ödemeli olarak tespit edilmesi ve bu tutarların 
3. 1978, 1979 ve 1980 Yılları Borç Erteleme Anlaşmalarının g 

ların bir bölümünün daha tamamlanarak, bunlara ilişkin ödemeleri 

4. Döviz kurlarında Türk Lirası aleyhine sürekli olarak değişm 
5. Bazı kredilerin kullanımlarının öngörülen miktarın üzerinde 

tutarlarının artması, 
Nedenleriyle, Devletin gerek iç borç, gerekse dış borçlarma ili 

faizleri için 1983 yılı bütçesine konulan ödenekler yetersiz kalm 
Bu itibarla, 1983 yılı Devlet iç ve dış borç ödemelerinin zamanı 

lerin aşağıda belirtilen tutarlarda artırılması zorunlu görülmektedir 

tÇ DEVLET BORÇLARI: 

— Konsolide iç borçlar faizi 
— Konsolide iç borçlar anaparası 

DIŞ DEVLET BORÇLARI : 

— Konsolide dış borçlar faizi 
— Konsolide dış borçlar anaparası 



TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A Ç I K L A M A 

000 AFGANLI MÜLTECİLERİN KONUT İHTİYACI : 
2641 saydı Kanun ile Türkiye'ye kabul edilen Afganlı göçmenle 

vam edilmekte olup, belirlenen süre içinde tamamlanmasına çalışılm 
leri Genel Müdürlüğü 1983 yılı bütçesine 1 732 000 000 lira ödenek k 
aktarılan 550 milyon lira ile birlikte 2 282 000 000 liralık inşaat 
1983 yılı birim fiyatlarına göre yapılan hesap sonucunda, söz 
3 286 000 000 lira ödenek gerekmektedir. Bu nedenle, inşaatların 
1 000 000 000 liralık ek ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. 
Ek ödenek olarak istenen 280 250 000 000 liranın karşılığı, yıl i 

lanacaktır. 

İKİNCİ MADDE : 
Son yıllarda yoğunlaşan dış temsilciliklerde görevli personele yön 

silciliklere güvenlik önlemli makam ve servis taşıtı tahsis edilmesine 19 
cak, temsilcilikler arasında teröre hedef olmaları yönünden bir ayırım 
bancı ülkelerdeki görevli personelin toplu olarak güvenlik içinde göre 
güvenlik önlemli servis taşıtının satın alınabilmesi için 1 milyar liralık 
şıtların birim fiyatı 85 000 ABD Doları olup (62X 85 000 = 5 270 00 
ları = 200 TL. hesabıyla ihtiyaç milyar lira civarındadır. 

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ MADDE : 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1983 yılı bütçesine bağlı satın alınacak 

velinin 10 uncu sırasında kayıtlı taşıtın yurt içinde imalatının yapılmam 
deniyle bu taşıtın alımından vazgeçilerek yerine yeni bir adet (T) cetve 
ması için, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesindeki «Genel 
göre satın alınacak taşıtların cinsi, adedi ve hangi hizmetler için sa 
bağlı (R) işaretti cetvelde gösterilir.» hükmüne göre adı geçen Bakanl 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması için teklifte bulunulmaktadır. D 
nen taşıtın fiyatı, eski taşıtın fiyatının altmda olduğundan, ilave öden 



— 8 — 

7\C 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 20 Mayıs 1983 
Sayı : 1/695-240 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Ka
nununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» yazımız ekinde gönderilmiştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, içtüzüğün 33 
ve 36 ncı maddesi gereğince teklif hakkındaki görüşünüzün ıbidirilmesini arz ve rica ederim. 

Dr. Tandoğan TOKGÖZ 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Başkam 

Müllî Savunma^ içişleri re Dışişleri Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 30 Mayıs 1983 

Esas No. : 1/695 
Karar No. : 43 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Başkanlıkça Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «2761 Sayılı 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» üzerinde Komisyonu
muzdan görüş bildirilmesi istemini içeren 20.5.1983 gün ve 240 (Esas No.: 1/695) sayılı yazınız gereğince adı 
geçen Kanun Tasarısı Komisyonumuzca ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılması 'ile incelenip görüşüldü. 

Tasarı incelendiğinde sadece ikinci maddesinin Komıiisyonumuzu ilgilendirdiği, diğer maddelerinin Ko
misyonumuzla ilgisinin bulunmadığı ve tasarının 2 noi madde nedeniyle Komisyonumuza görüş için gönde
rildiği kanaatine varıldı. 

Dış temsilciliklerimize yapılan saldırıların yoğunlaştığı malumdur. Tasarı ile getirilen listede yazılı dış tem-
siloililklerimizde (kullanılan hizmet araçlarının güvenlik önlemli araçlara dönüşmesi için hazırlanan tasarınm 
gerekli olduğu (kanısına varılmış ve memnunlukla karşılanarak 2 noi madde Ikomisyonumuzca hükümetten 
gelen şekli ile aynen benimsenmiş ve kafbul edilmiştin; 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 465) 
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Taslarının diğer maddeleri hakkında herhangi bir mütalaada bulunmanın gereikli olmadığına karar veril
miştir. 

Raporumuz Bütçe - Plan Komisyonu Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÛFTÜOĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 465) 
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Bütçe «Plan Komisyonu Raporu 
T.C. 

Danışma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/695 
Karar No. : 143 

25 Mayıs 1983 

DANIŞMA MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 13.5.1983 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan ve Yüksek Başkanlıkça 
aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen «2761 Sayıii 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Haiklkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi, Komıisyonumuzun 25.5,1983 günlü 67 nci 
Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarı; 18.12.1982 tarihli ve 2761 saydı 1983 Malî Yuh Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
(1) sayılı- cetvelimde yazılı tertiplerine 280 250 milyar liralık ek ödenök verilmesini, aynı cetvelde yapılan 
değişikliklerle, dış temsildik hizmetlerinde kullanıllmak üzere 87 adet güvenlik önlemli servis aracı alınma
sını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmetleri için alınacak 1 adet taşıtın muhtevasının değiştirilmesini ön
görmektedir.; 

Tasarının; 1 inci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelin, 930-09-3-309-940 harcama kalemine, 1983 yık içe
risinde isatMi alınması planlanan vergi dairderi için, 2 milyar liralık bir ödeneğin eklenmesi uygun görülmüş, 
2, 3 ve 4 üncü maddeleri aynen, 5 inci maddesi yapılan değişiklikle benimsenmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Ayhan FIRAT 
Üye 

(Söz hakkım saklı) 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim SENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DÎNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

. imzada bulunamadı. 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 465) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa 'bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (280 250 000 000) liralık 
ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Dışişleri Bakan
lığı kısmının sonunda bulunan «237 sayılı Kanuna 
göre 1983 yılında satın alınacak taşıtlar» listesinin 
3 Dış Temsilcilik hizmetinde kullanılmak üzere, Gü
venlik önlemli servis araçları listesi ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı kısmının sonunda bulunan «237 sayılı 
Kanununa göre 1983 yılında satın alınacak taşıtlar» lis
tesinden ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıt çıkarıl
mış, ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiş
tir. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

18.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) İşaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (282 250 000 000) liralık 
ek ödenek verilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 465) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kaJbul edilmiştir. 

MADDE 5. 
Bakam yürütür. 

— Bu Kanun hükümlerini Maliye 

8.5.1983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Sakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R, Pasın 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakam 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kıhçturgay 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Mili! Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof, Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı V. 
M. özdaş 

içifleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

fmar ve İskân Bakam Köy tş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 465) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVELLER 
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A Ç I K L A M A 
(1) SAYILI CETVEL 

(A) 
MALİYE BAKANLIĞI 

MALÎ TRANSFERLER 

DİĞER MALÎ TRANSFERLERLE İLGİLİ ÖDE
MELER 

Yatırımları hızlandırma fonu 
Malî transferler 
Yedek ödenek 
(Bu miktarın 5 00 000 000 lirası belediyelere yardım 
olarak kullanılır.) 
Malî transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 

1 
2 

01 TC EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 

402 5434, 1425 ve 1301 sayılı Kanunlar gereğince TC Emek
li Sandığına yapılacak ödemeler 

950 Sosyal transferler 
404 2022 sayılı Kanuna göre ödenecek aylıklar 

950 Sosyal transferler 
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A Ç I K L A M A 
(1) SAYILI CETVEL 

TC Emekli Sandığına ilgili kanun, tüzük, yönetmelik 
ve kararname hükümlerine göre yapılacak diğer öde
meler 

950 Sosyal transferler 
BORÇ ÖDEMELERİ 

İÇ DEVLET BORÇLARI 

Konsolide iç borçlar faizi 
960 Borç ödemeleri 

Konsolide iç borçlar anaparası 
960 Borç ödemeleri 

DIŞ DEVLET BORÇLARI 

511 Konsolide dış borçlar faizi 
960 Borç ödemeleri 

512 Konsolide dış borçlar anaparası 
960 Borç ödemeleri 

TOPLAM 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVELLER 
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A Ç I K L A M A 
(1) SAYILI CETVEL 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 
TOPRAK - İSKÂN HİZMETLERİ 
ÖZEL İSKÂN HİZMETLERİ 

Afganistan mültecilerinin iskânı 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(TC Ziraat Bankasındaki Özel İskân Fonuna devredi
lir.) 

GENEL TOPLAM 28 
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(2) SAYILI CETVEL 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanuna göre 1983 yılında satın alınacak 
taşıtlar 

3. Dış temsilcilik hizmetinde kullanılmak üzere. 
Güvenlik önlemli servis araçları. 
Sıra No. : 47 (b) 
Adedi : 87 

TEMSİLCİLİĞİN ADI 
Atina Büyükelçiliği 
Bern Büyükelçiliği 
Beyrut Büyükelçiliği 
Bonn Büyükelçiliği 
Brüksel Büyükelçiliği 
Kopenhag Büyükelçiliği 
Lahey Büyükelçiliği 
Londra Büyükelçiliği 
Madrid Büyükelçiliği 
Paris Büyükelçiliği 
Roma Büyükelçiliği 
Viyana Büyükelçiliği 
Washington Büyükelçiliği 
Ottava Büyükelçiliği 
B. M. Daimî Temsilciliği 
Avrupa Konseyi Daimî Delegeliği 
Cenevre Daimî Delegeliği 
NATO Daimî Delegeliği 
OECD Daimî Delegeliği 
Şam Büyükelçiliği 
Tahran Büyükelçiliği 
Köstence Başkonsolosluğu 
Burgaz Başkonsolosluğu 
Karaçi Başkonsolosluğu 
Lüksemburg Bürosu 
Abu Dhabi Büyükelçiliği 
Addis Ababa Büyükelçiliği 
Amman Büyükelçiliği t 
Bağdat Büyükelçiliği 
Bangkok Büyükelçiliği 
Belgrad Büyükelçiliği 
Brezilya Büyükelçiliği 
Budapeşte Büyükelçiliği 
Buanes Aires Büyükelçiliği 
Bükreş Büyükelçiliği 
Cakarta Büyükelçiliği 
Cezayir Büyükelçiliği 
Cidde Büyükelçiliği 
Dakka Büyükelçiliği 
Dakar Büyükelçiliği 

Darüsselam Büyükelçiliği 
Doğu Berlin Büyükelçiliği 
Doha Büyükelçiliği 
Dublin Büyükelçiliği 
Hartum Büyükelçiliği 
Havana Büyükelçiliği 
Helsinki Büyükelçiliği 
Islamabad Büyükelçiliği 
Kabil Büyükelçiliği 
Kahire Büyükelçiliği 
Kanberra Büyükelçiliği 
Karakas Büyükelçiliği 
Kinşasa Büyükelçiliği 
Kuala Lumpur Büyükelçiliği 
Kuveyt Büyükelçiliği 
Lagos Büyükelçiliği 
Lefkoşe Büyükelçiliği 
Lizbon Büyükelçiliği 
Meksika Büyükelçiliği 
Mogadişu Büyükelçiliği 
Moskova Büyükelçiliği 
Nairobi Büyükelçiliği 
OPANDAT Daimî Temsilciliği 
Oslo Büyükelçiliği 
Pekin Büyükelçiliği 
Prag Büyükelçiliği 
Rabat Büyükelçiliği 
Seul Büyükelçiliği 
Sofya Büyükelçiliği 
Santiago Büyükelçiliği 
Tel Aviv Büyükelçiliği 
Tiran Büyükelçiliği 
Tokyo Büyükelçiliği 
Trablus Büyükelçiliği 
Tunus Büyükelçiliği 
Varşova Büyükelçiliği 
Vatikan Büyükelçiliği 
Yeni Delhi Büyükelçiliği 
Washington Tanıtma Merkezi 
Paris Tanıtma Merkezi 
Stokholm Büyükelçiliği 
Batum Başkonsolosluğu 
Filibe Başkonsolosluğu 
Münster Başkonsolosluğu 
Musul Başkonsolosluğu 
Üsküp Başkonsolosluğu 
Zagrep Başkonsolosluğu 
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(3) SAYILI CETVEL 

KÜLTÜR VE TURtZM BAKANLIĞI 

237 Sayılı Kanuna ıgöre 1983 Yılında Satın Alınacak Taşıtlar 

Sıra No. Adedi Taşıtın Cinsi Diferansiyel Kullanılacağı yer 

10 1 Arazi binek 4 X 4 Sinema Dairesi iBaşkanlığı 

(6 kişilik) hizmetlerinde 

(4) SAYILI CETVEL 

KÜLTÜR VE TURtZM BAKANLIĞI 

237 Sayılı Kanuna göre 1973 Yılında Satın Alınacak Taşıtlar 

Sıra No. Adedi Taşıtın Cinsi Diferansiyel Kullanılacağı yer 
11 1 Kaptı kaçtı Şehir içi 4 X 2 Sinema Dairesi Başkanlığı 

hizmet için hizmetlerinde 

n * • » • • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 466 

1 . 6 . 1981 Tarihli ve 2467 Sayılı Türk Kanunu Medenîsi ile 
İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komisyon Kurulması Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /698) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 17 Mayıs 1983 t 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-803/04333 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.4.1983 tarihinde kararlaştı
rılan «1.6.1981 Tarihli ve 2467 Sayılı Türk Kanunu (Medenisi İle İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komis
yon Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Başbakan 

Bülend ULUSU 

1.6.1981 GÜN VE 2467 SAYILI TÜRK KANUNU MEDENİSİ İLE ILGlİLt ÇALIŞMALAR YAPMAK 
ÜZERE (KOMİSYON KURULMASI HAKKINDA KANUNUN 2 NCt MADDESİNİN !SON FIKRA

SINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KAMJıN HAŞARISI 
GEIRİBKÇE 

Dinamik bir yapıya sahip olan toplumların değişmeleri karşısında kanunların da zaman içinde gözden ge
çirilmesi ve boşluklarının giderilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni düzenlemelerin gerçekleştirilmesi zorunlu hale 
gelmektedir. 

Bu düşünceler ışığı altında ilk defa 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren 743 Sayılı Türk Kanunu Me
denisi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere komisyon kurulması yoluna 1951 yılında gidilmiş ve Medenî 
Kanun bütünüyle ele alınarak sosyal bünyemize uymayan hükümlerin değiştirilmesi, yanlış tercümeler dola
yısıyla aksayan, eskimiş deyim ve terimlerin düzeltilmesi yolunda çalışmalar aralıklarla sürdürülmüştür. 

Ancak 12 Eylül 1980 tarihinden sonra konunun daha ciddî bir şekilde ele alınması düşünülmüş ve 
1.6.1981 tarihinde kabul edilen 2467 sayılı Kanunla daimî bir komisyon oluşturulması yoluna gidilmiştir. 

Bu Kanun ve kanuna uygun olarak çıkarılan Yönetmelik gereğince İstanbul, Ankara Hukuk Fakültesi 
öğretim üyeleriyle Türkiye 'Barolar IBirliği temsilcileri, uzmanlar ve Bakanlıkta çalışan yetkililerin iştirakiyle 
oluşturulan Komisyon 3 Temmuz 1981 tarihinde faaliyete geçmiştir. 



Aradan geçen bir sene dokuz ay ondokuz günlük süre İçinde Komisyon üstün bir gayret göstererek Türk 
Medenî Kanunun ayni haklar bölümüne kadar olan 617 maddeye ilişkin çalışmalarını sonuçlandırmıştır. 

Kanunun aynı haklar bölümünde bugün için 320 madde yer almaktadır. !Bu maddeler üzerindeki çalış
maları da Komisyonun bir yıl içinde tamamlayacağı (Komisyon (Başkanlığınca yazılan yazıda açıklanmış
tır. 

Bu düşünceler altında çalışmaların sonuçlandırılmasını ve Tasarının bütünüyle Yasama Organlarına şevki
ni temin bakımından Tasarı hazırlanmış ve Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasında yer alan Komisyon 
çalışmalarının iki yıl süre ile sınırlandırılmasına ilişkin hüküm üç yıl olarak değiştirilmiştir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/698 
Karar No. : 80 

31 Mayıs 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1.6.1981 Tarih ve 2467 Sayılı Türk Kanunu Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komisyon Ku
rulması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve ge
rekçesi Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının adı «Türk Kanunu Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komisyon Kurulması Hakkın
da 1.6.1981 Tarihli ve 2467 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı» şeklinde değiştirilmek suretiyle, maddeleri ise Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edil
di. 

Raporumuz gereği için saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUNER 
IBaşkan 

ve bu kanunda sözcü 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip Bilge 
Üye 

Bulunamadı 

Bekir TÜNAY 
Üye 

Bulunamadı 

Halil GELEN DOST 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Bulunamadı 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

Bulunamadı 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye . 

Şerafettin YAIRKIN 
Üye 

Bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1.6.1981 Tarihli ve 2467 Sayıb Türk Kanunu Medenisi 
ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komisyon Ku
rulması Hakkında Kanunun 2 ncİ Maddesinin Son 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 2467 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu komisyonların hizmet süresi üç yıldan fazla 
olamaz.» 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

ADALET KOMİSYONU METNÎ 

Türk Kanunu Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak 
Üzere Komisyon Kurulması Hakkında 1.6.1981 Ta
rihli ve 2467 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Son 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Ko-
miyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

19 s 4 . 1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
A., B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R., Bayazıt 

Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos, Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakara 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Balkanı Enerji ve Tabiî Kay. Balkanı 
M, Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

îmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı. Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Balkanı 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 462 

Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/679) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 27 Nisan 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1510/04355 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.4.1983 tarihinde kararlaş
tırılan «Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Bilgilerini, tasarının komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

TASFİYE HALlNDEKt BANKERLERİN TASFİYELERİNİN HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 
TASARISININ GEREKÇESİ 

I. - Genel Gerekçe : 

1. 1981 sonlarında banker kuruluşların ödeme güçlüğü içine düşmeye başlaması karşısında, tasarruflarını 
bunlara yatırmış olan tasarruf sahiplerinin haklarını korumak amacıyla 13.1.1982 tarih ve 2578 sayılı «öde
me Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Yetki Kanunu»nun çıkarıldığı ve bu Kanuna da
yanılarak çıkarılan 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnameye ek ve değişiklikler getiren bir 
seri Kanun Hükmünde Kararname ile kendine has bir toplu takip sistemi teşkil olunduğu malumdur. 

2. 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre kurulmuş olan ve halen An
kara, İstanbul, izmir, Antalya, Adana, İçel ve Kocaeli'de görevlendirilen birer mahkeme ve bu mahkemeler 
nezdinde teşkil olunan 34 tasfiye kurulundan meydana gelen toplu takip ve tasfiye teşkilatı geçen yaklaşık 
bir yıllık süre içinde alacaklıların alacaklarının tespiti ve sıra cetvellerinin ilanı ile alacak ve mevcutların 
tespit ve değerlendirme işlemlerini hemen hemen tamamlamış olmakla beraber tasfiye masalarının aktiflerinin 
paraya çevrilmesinde önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. Bugüne kadar ancak 7 bankerin borçlan tama
men ödenerek tasfiyeleri kapatılmış 10 kadar banker için ise alacaklılara % 10 ila % 50 oranında kısmî 
ödeme yapılabilmiştir. 

3. Bu durum ve müşahadeler, tasfiye sonucunda alacakların tamamen karşılanabilecek de olsa banker 
tasfiyelerinin oldukça uzun bir süre alabileceğini ve alacaklıların haklarının ödenmesinin gecikebileceği so
nucunu vermektedir. 

Bu takip sisteminin başarısı sadece takip edilen alacakların eksiksiz ve tam olarak tahsili ile değil fakat 
mümkün mertebe kısa bir süre içinde tahsili ile ölçülür. Bu bakımdan 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile ek ve değişiklikleri ile kurulan toplu takip sisteminin alacaklıların haklarının bir an önce ödenmesini 
sağlayacak şekilde teçhiz ve takviye edilmesine ihtiyaç vardır. 

4. Tasarı bu ihtiyacı gidermek üzere bir «Tasarrufları Koruma Fonu» teşkili ve Fondan tasfiye sonucu 
beklenmeksizin alacaklılara erken ödeme yapılmasını öngörmektedir. Fon yaptığı ödemeler karşılığında ala
caklılar yerine masaya iştirak edecektir. 
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5. Fonun teşkili ile mevcut banker tasfiyeleri bir merkezden ve sıkı bir koordinasyon içinde daha etkin 
bir yönetime kavuşacaktır. 

6. «Tasarrufları Koruma Fonu» münhasıran 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklik
lerine göre tasfiye edilmekte olan bankerler için teşkil olunan geçici bir kurum olmayacaktır. Tasarı ile Fo
nun sürekli ve kalıcı bir kurum olarak teşkili öngörülmektedir. Fon, malî piyasalarda tasarruf sahiplerinin 
haklarını takip bakımından gerektiğinde derhal müdahale edebilen bir kurum olarak teşkil edilmektedir. 

II. - Madde Gerekçeleri : 
Madde 1. — Bu madde Tasarının amaç ve konusunu düzenlemektedir. Amaç yukarıda belirtildiği üzere ta

sarruf sahiplerinin haklarını korumak ve takip etmek üzere hazır bekleyen bir kurum oluşturmak ve bu ku
rum vasıtasıyla ilk aşamada günün sorunu olan banker tasfiyelerini hızlandırmak, bu bankerlerden alacaklı 
olanların alacaklarının tahsilini çabuklaştırmaktır. 

Madde 2. — Tasarının kapsamını düzenleyen bu madde ile tasfiyeleri bu Tasarıya göre yürütülecek 
kuruluşlar, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre tasfiyelerine karar verilmiş 
olan bankerlerdir. Tasarının 8 inci maddesinde belirtildiği üzere Bakanlar Kurulu Tasarrufları Koruma Fo
nuna tasarruflarla ilgili olmak kaydıyla tasfiyeyi gerektiren hallerde esas ve şartlarını tespit ederek görev ve
rebileceğinden, bu hallerde bu tasfiyeler de kapsama dahil olacaktır. 

Tasarı 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre tasfiyelerine karar verilmiş olan 
bankerlerin tasfiyelerini kapsamına almakla beraber, bu bankerlere mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait 
faiz kuponları karşılığında yapılan yatırımları kapsamamaktadır. Zira bunlar karşılığında yapılan yatırım
ların tasfiyeleri 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 40 ve 42 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler 
ile ayrıca düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu Tasarı ile tasfiye halindeki bankerlere karşılığında bir menkul kıy
met alınmaksızın yatırılmış olan paraların himayesi hedef alınmaktadır. 

Diğer taraftan tasfiye edilmekte olan bankerlerden, tasfiye tarihlerine kadar olan faiz alacakları da Ta
sarının kapsamı dışındadır. Bu bakımdan bankerlerin tasfiye tarihlerine kadar birikmiş olan faiz alacakları 
da Tasarının sağlayacağı imkânlardan yararlanamayacak, bunların durumu tasfiye sonucuna göre tayin olu
nacaktır. 

Maddenin 3 üncü fıkrası, Tasarıda hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak hükümleri düzenlemektedir. 
Buna göre, tasfiyelerde Tasarıda hüküm bulunmayan hallerde 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
ek ve değişiklikleri uygulanacak, burada hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümler tatbik olunacaktır. 

Madde 3. — Bu madde, Tasarı ile kurulması öngörülen takip ve tasfiye sisteminin temelini oluşturan 
«Tasarrufları Koruma Fonu»nun statüsünü düzenlemektedir. 

Fonun amacı, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve takip etmektir. Bu amaçla kurulacak olan Fon 
tüzelkişiliği haiz bir kamu kurumu olacaktır. Fonun yönetim ve denetim organları ile yönetim ve denetim 
esasları; görev ve yetkileri; personelinin statüsü ve ücret rejimi; tabi olacağı diğer esaslar Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konacak olan bir yönetmelikle düzenlenecektir. 

Fon, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun kapsamı dışındadır. Ayrıca 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmayacak, işlemleri her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaf olacaktır. 

Bir kamu kurumu olması itibariyle kamu hizmetlerinin tatbikatından mütevellit olan alacakları 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olacaktır. Ancak fon tarafından yü
rütülecek olan tasfiye işlemlerinde 5 inci maddede belirtildiği üzere 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile ek ve değişikliklerinin uygulanacağı açıktır. 

Fona gerekli hallerde T.C. Merkez Bankası ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından geçici olarak perso
nel çalıştırma imkânı tanınmaktadır. Bu, fon personelinin geçici olarak takviyesini amaçlamaktadır. 

Madde 4. — Bu maddede Fonun kaynakları düzenlenmektedir. Madde hükümlerine göre Fonun kaynak
ları şunlardır : 

a) Tasfiye edilen kuruluşların aktiflerinin paraya çevrilmesi suretiyle sağlanan kaynaklar fonun temel 
kaynağını oluşturacaktır. Her tasfiye işinin hesabı ayrı tutulmakla beraber, mevcutların likididasyonu sure
tiyle elde edilecek paralar Fon emrinde bir nakit havuzunda toplanacaktır. 
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b) Fon tarafından tasfiye edilen kuruluşlardan alacaklı olan tasarruf sahiplerinin alacaklarının tasfiye so
nucu beklenmeksizin ödenip alacaklıların tasfiye sistemi dışına çıkarılması bakımından gerektiğinde özel tertip 
tahvil çıkarılarak bunların hâsılatı Fona verilebilecektir. 

c) Tasarruf sahiplerinin alacaklarının tasfiye sonucu beklenmeden ödenebilmesi bakımından, tasfiye ma
salarının alacakları ile menkul ve gayrimenkullerinin temlik veya rehnedilmek suretiyle likide edilmesi husu
sunda Fona imkân tanınmaktadır. Bakanlar Kurulu bu mevcutlar karşılığında Fona ikrazda bulunacak ban
kalara bu maksatla reeskont imkânı sağlayabilecektir. 

d) Fonun diğer bir kaynağını T.C. Merkez Bankasınca verilecek avans teşkil etmektedir. Verilecek avansla 
tasarruf sahiplerinin alacakları tasfiye sonucu beklenmeden ödenebilecek ve avans tasfiye mevcutlarının liki-
didasyonundan sonra kapatılacaktır. 

Madde 5. — Bu madde, mevcut tasfiye teşkilatının Fonun kuruluşundan sonraki durumunu düzenlemekte
dir. Buna göre 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre teşkil olunan Tasfiye Kurullarının görev ve 
yetkileri Fona intikal etmekte, mevcut Tasfiye Kurulları Fonun uzuvları haline gelmektedir. Fon mevcut 
tasfiye kurullarını gerektiğinde kaldırabilecek veya birleştirebilecektir. 

Görevli mahkemeler itiraz ve tetkik mercii olarak görevlerine devam edeceklerdir. Fakat tasfiye kurul
ları ve dolayısıyla Fon üzerinde bir nezaret yetkisine sahip olmayacaklardır. 

Madde 6. — Bu madde, yürüttüğü tasfiyeleri hızlandırmak ve tasarruf sahiplerinin haklarının tasfiye 
sonucu beklenmeksizin ödenebilmesini sağlamak üzere Fona tanınan yetkileri düzenlemektedir. Bu yetkiler 
şu iki noktada toplanmaktadır. 

a) Fon, Bakanlar Kurulunca 'belirlenecek esas ve şartlar dahilinde ana para alacaklarının tutarını ve 
her hal ve kârda 200 bin lirayı aşmamak üzere tasarruf sahipleri adına alacaklarına karşılık Bakanlar Ku
rulunca 'belirlenecek bankalarda vadeli mevduat hesapları açtırabilecektir. Açılacak mevduat hesabının tuta
rının hesabında bir kişinin aynı bankerden olan müteaddit alacakları 'bir tek alacak sayılacaktır. 

Fon, tasarruf sahipleri adına açtırdığı mevduat hesaplarına karşılık onlar yerine tasfiye masalarına İşti
rak edecek ve alacağını masaların tasfiyesi ile tahsil edecektir. Fonun tasfiye masasına iştirakinde imtiyaz 
sözkonusu değildir. Tasfiye sonucu, bütün alacaklıları alacakları nisbetinde tevzi olunacaktır. Bu suretle 200 
bin liraya kadar alacaklı olan küçük tasarruf sahipleri tasfiye sonucu alacaklarının tam olarak karşılan
masına yetmese bile alacaklarını tam olarak alabilecek, bu haddin üstündeki alacak sahipleri Fondan 200 bin 
lira almakla birlikte alacaklarını tasfiye sonucundan hisselerine düşen nispette karşılayabileceklerdir, ör
neğin 'bir bankerin toplam borcu 1 000 000,— TL. tasfiye sonucu elde edilen hâsılat 500 000,— TL. ise 
bankerin tasfiyesi borçlarının % 50 sini karşılıyor demektir. Bankerin 3 alacaklısının bulunduğu ve bunlar
dan (A) nın 100 000,— TL, (B) nin 300 000,— TL ve (C) nin 600 000,— TL, alacağı olduğu varsayılma 
tasfiye sonucu alabilecekleri para (A) nın 50 000,— TL, (B) nin 150 000,— TL ve '(C) nin de 300 000,— TL. 
dır. Bu durumda, alacaklılar adına Fon tarafından 200 bin lirayı aşmamak kaydıyla mevduat hesabı açıldığı 
takdirde (A) ve (B) alacaklarını tam olarak alacaklar, fakat masaya 'bunlar yerine iştirak eden Fon, bunla
rın masadan karşılanmayan alacak kısımlarını, yani (A) için 100 000,— 50 000,— = 50 000,— TL., (B) 
için, 200 000,— 150 000,— = 50 000,— TL.'nı deruhte edecek, 'bu miktarlar 7 nci maddeye göre Devlet 
Bütçesinden karşılanacaktır. Alacaklı (C) ise tasfiye payı 300 000,— TL. olduğundan ve Fon tarafından adı
na mevduat hesabı açılmış olduğundan 300 000,— 200 000,— = 100 000,— TLİ lık kısmı tasfiye masa
sından tahsil edecektir. Sonuç olarak (A) için 100 000, (B) için 200 000, (C) için 200 000 TL. mevduat he
sabı açtırmış olan Fon, tasfiye sonucunda masadan (A) nın yerine 50 000, (B) nin yerine 50 000 ve (C) 
nin yerine 200 000,— TL. olmak üzere toplam 400 000,— TL. tahsil edecek, bakiye 100 000,— TL. ise 
bütçeleştirilecektir. 

>b) Fon'a tanınan ikinci yetki tasfiyelerini yürüttüğü masalara ait alacakları temlik ve menkul ve gayri-
merikulleri relınetmek suretiyle alacaklıların haklarının ödenmesini çalbuklaştırıcı işlemlerde bulunmaktadır. 
Bakanlar Kurulu bu suretle Fona yapılacak ikrazların T.C. Merkez Bankası tarafından reeskonta tabi tu
tulmasına karar verebilecektir. 
"• Madde 7. — Bu madde tasarıya göre yapılacak işlemlerin bütçeleştirilmesi hususunda Maliye Bakanına 

verilen yetkiyi düzenlemektedir. 
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Madde 8. — Bu madde daha önce de açıklandığı üzere Tasarrufları Koruma Fonuna tasarrufların korun
ması ile ilgili olarak 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre tasfiyesine karar verilmiş olan bankerler 
dışında tasfiye görevi verilmesi ile ilgilidir. Bu görev esas ve şartlan da tespit edilmek suretiyle Bakanlar 
Kurulu tarafından verilecektir. 

Madde 9. — 'Bu madde ile, ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca, Barikerler ve diğer İlgililerle yaptıkları tasarruf
ları geçersiz sayılan kişilerin, bu tasarruflardan sağladıkları hak ve menfaatleri daha önce beyan etmemiş 
veya yanlış ya da eksik beyan etmiş olmaları halinde haklarında uygulanacak cezai sorumluluktan kurta
rılmaları suretiyle bunlara bir imkân daha verilmesinin, tasfiye masasının da yararına olacağı düşünüldüğün
den, geçersiz tasarruflara konu olan mal ve ha'klarını yeniden veya düzelterek tekrar beyan etmeleri için ken
dilerine 15 günlük ek bir süre tanınmıştır. Keza, geçersiz tasarrufa konu olan alacaklarını geçerli bir alacak
mış gibi ilgili bankerin tasfiye masasına yazdıranların veya bu alacakları kısmen yahut tamamen tasfiye 
masasından tahsil edenlerin tasfiye kurullarınca tespiti çok güç ve uzun zamanı gerektirdiğinden, bu durum
da olanlara, cezaî sorumluluktan kurtulmalarını sağlayacak şekilde, kanunsuz yazılan alacakları sildirmeleri 
veya tahsil ettiklerini masaya geri ödemeleri için bir aylık süre verilmesi uygun görülmüştür. 

Maddede ayrıca, tanınan bu imkânlara rağmen belirtilen süreler içinde; beyan, alacak sildirme ve geri 
ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında cezai müeyyideler getirilmiştir. Geçersiz tasarrufa 
konu olan alacakların bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da tasfiye masasına yazdırılmasını veya 
önceden yazdırılmış olanların tasfiye kurulunun kontrolünden kaçırtılarak masadan ödenmesini önlemek ama
cı ile de, bu tür davranışta bulunanlar için daha ağır cezalar maddede derpiş olunmuştur. 

Geçici Madde i. — 
Bu madde, Tasarrufları Koruma Fonu'nun teşkilatlanmasını tamamlayıncaya kadar idare ve temsilini dü

zenlemektedir. Geçici dönemde Fonu temsil ve idare etmek üzere Bakanlar Kurulu bir bankayı görevlendi
rebilecektir. 

Madde 10 ve 11. — 
Yürürlük ve yürütmeye ilişkin hükümleri düzenlemektedir. 

Mali İşler Komisyonu Raporu 

T. a 
Danışma Meclisi 

Malî İsler Komisyonu 24 Mayıs 1983 
Esas No. : 1/679 
Karar No. : 27 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 5.5.1983, 10.5.1983, 12.5.1983, 16.5.1983, 18.5.1983 ve 24.5.1983 
tarihli birleşimlerinde hükümet temsilcileri ve talî komisyonlar temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı, Komisyonumuzda aşağıdaki şekilde benimsenmiştir : 

1. Tasarının 1 inci maddesi, kapsama alınan bankerlerin belirlenmesiyle redakte edilmiş ve benimsen
miştir. 

2. Tasarının 2 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkları birleştirilerek yeniden düzenlenmiş, 3 üncü fık
rası 9 uncu madde olarak tedvin edilmek üzere çıkarılmış ve madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

3. Tasarının 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası banker kavramına açıklık kazandırılmak suretiyle ve 
«Tasarrufları Koruma Fonu»nun geçici olması kararına dayalı olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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Komisyonumuz, «Tasarrufları Koruma Fonu»nun tüm malî piyasayı ilgilendirecek şekilde teşkilini ge
reksiz ve hatta sakıncalı bulmuş ve bu fonun tasarının amaç ve konusuna da uygun oflarak kurulmasının da
ha yararlı olacağı kararına ulaşmıştır. Esasen tüm ta sarrafların güvence altına alınması için yönetim ve de
netim görevinin 'bu fon dışındaki kuruluşlarca yürütül düğü ve yürütülmesinin de gerekli olduğu görüşünde 
birleşilmiştir. 

3 üncü maddenin diğer fıkraları aynen kabul edilmiştir. 
4. Fonun kaynaklarını düzenleyen 4 üncü madde, (b) bendinde geçen «tahvil hâsılatlının, «fona verile

cek avans» olarak değiştirilmesi, (a) ve (d) bendlerin de ifade değişikliğinin yapılması sureti ile benimsen
miştir. 

5. Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 
6. Tasarının 6 ncı (maddesinin ödenecek kişiyi belirleyen 4 üncü fıkrası kapsamına «eş, usul, füru ve 

kardeşlerden ciro veya temlik suretiyle edindikleri alacakların da müs'takil alacak sayılacağı hükmü getiril
miş ve madde yeni şekli ile kalbui edilmiştir. 

7. Taşarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 
8. Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca, «Tasarrufları Koruma Fonu»nun geçici olması kara

rından hareketle, tasarı metninden çıkartılmıştır. 
9. Tasarının 9 uncu maddesi, uygulamaya açıklık getirilmesi ve tereddütlere yol açılmaması için yeni

den düzenlenerek metnimizin 8 inci maddesi olarak 'benimsenmiştir. 
10. Tasarının 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası, Komisyonumuzca 9 uncu madde olarak, «uygulanacak di

ğer hükümler» başlığı altında aynen benimsenmiştir. 
11. Tasarının geçici 1 inci maddesi «idare» kelimesi yerine, ifade bütünlüğü hakımından «yönetim» 

kelimesi konularak ka'bul edilmiştir. 
12. Tasarının 10 ve 11 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen ka'bul edillmişjtir. 
Işhu raporumuz saygı ile Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Recai BATURALP 
Başkanveki'li 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

3 /ve 6 ncı maddelere muhalifim 

Mehmet KANAT 
Üyö 

H Erdoğan GÜREL 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye< 

Raporlu 

Hamdi 0ZER 
Üye 

İsmail ŞEN GÜN 
Üye 

Bu Kanunda sözcü 
4 üncü maddenkii (d) bendi ve 6 ncı 

maddenin 5 inci fıkrasında söz 
hakkım saklıdır. 

Ragıp TARTAN 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Konu ve amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun konusu, tasfiye halindeki bankerlere, her ne ad altında olursa olsun bir ge
lir elde etmek üzere yatırım yapmış olan tasarruf sahiplerinin, bu yatırımlarından doğan alacaklarının geri 
ödenmesinin çabuklaştırılması amacıyla tasfiye işlemlerinin hızlandırılmasını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — 
1. 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre tasfiyelerine karar verilmiş olan 

bankerlerin tasfiyeleri bu Kanun hükümlerine tabidir. 
2. Tasfiyelerine karar verilmiş olan bankerlere mevduat sertifikası, tahvil, bunlara ait faiz kuponları ve 

benzeri menkul kıymetler karşılığında yapılan yatırımlar ile bankerlerin tasfiye tarihlerine kadar olan faiz 
alacakları hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

3. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişik
likleri ve genel hükümler uygulanır. 

Tasarrufları koruma fonu 

MADDE 3. — 
1. Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve takip etmek üzere tüzelkişiliği haiz bir «Tasarrufları Koru

ma Fonu» teşkil olunmuştur. 
2. Fon'un yönetim ve denetim esasları, görev ve yetkileri, personelinin statüsü ve ücret rejimi ile tabi 

olacağı diğer esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak olan yönetmelikte gösterilir. 
3. Fon, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale ile 832 sayılı Sayıştay 

Kanunlarına tabi değildir. 
4. 5 inci madde hükümleri saklı olmak üzere, Fon'un alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. 
5. Fon'un işlemleri her türlü vergi, resim vef harçtan muaftır. 
6. Fon gerekli hallerde T.C. Merkez Bankası ve diğer kamu ve kurum kuruluşlarına ait personeli geçici 

olarak istihdam edebilir. 

Fon'un kaynakları 

MADDE 4. — 
Fon'un Kaynakları, 
a) Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tasfiye işlerinin yönetiminden elde edilecek hâsılattan, 
b) Bütçe kanunlarındaki yetkiye dayanılarak özel tertip ihraç edilecek Devlet Tahvillerinin hâsılatından, 
c) Fon'un tasfiyelerini yönettiği masalara ait alacakların temliki ve menkul ve gayrimenkullerin rehne-

dilmesi suretiyle sağlanacak istikrazdan, 
d) Maliye Bakanlığının talebi üzerine miktarı, vadesi, faizi ile itfasına ilişkin esas ve şartları Maliye Ba

kanlığınca tespit olunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Fon'a avansından, 
oluşur. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tasfiye Hafindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Konu ve amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine 
göre tasfiyelerine karar verilmiş bankerlere, her ne ad altında olursa olsun bir gelir elde etmek üzere yatırım 
yapmış olan tasarruf sahiplerinin, bu yatırımlarından doğan alacaklarının geri ödenmesinin çabuklaştırılma
sını ve tasfiye işlemlerinin hızlandırılmasını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre tasfiyelerine karar 
verilmiş olan bankerlerin tasfiyeleri bu Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, tasfiyelerine karar verilmiş olan 
bankerlere mevduat sertifikası, tahvil, bunlara ait faiz kuponları ve benzeri menkul kıymetler karşılığında ya
pılan yatırımlar ile bankerlerin tasfiye tarihlerine kadar olan faiz borçları hakkında bu Kanun hükümleri uy
gulanmaz. 

Tasarrufları Koruma Fonu 

MADDE 3. — 1. Tasfiye halindeki bankerlere para yatırmış olan tasarruf sahiplerinin haklarını koru
mak ve takip etmek üzere tüzelkişiliği haiz bir «Tasarrufları Koruma Fonu» teşkil olunmuştur. 

2. Fonun yönetim ve denetim esasları, görev ve yetkileri, personelinin statüsü ve ücret rejimi ile tabi 
olacağı diğer esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak olan yönetmelikte gösterilir. 

3. Fon, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale ile 832 sayılı Sayıştay 
Kanunlarına tabi değildir. 

4. 5 inci madde hükümleri saklı olmak üzere, Fonun alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. 

5. Fonun işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
6. Fon gerekli hallerde T.C. Merkez Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait personeli ge

çici olarak istihdam edebilir. 

Fonun kaynakları 

MADDE 4. — Fonun kaynakları, 
a) Bu Kanunun 5 inci maddesine göre yönetilen tasfiye işlerinden elde edilecek hâsılattan, 
b) Bütçe kanunlarındaki yetkiye dayanılarak özel tertip ihraç edilecek Devlet tahvillerinin hâsılatından 

fona verilecek avanstan, 
c) Fonun tasfiyelerini yönettiği masalara ait alacakların temliki ve menkul ve gayrimenkullerin rehne-

dilmesi suretiyle sağlanacak istikrazdan, 
d) Maliye Bakanlığının talebi üzerine miktarı, vadesi, faizi ile itfasına ilişkin esas ve şartları Maliye Ba

kanlığınca tespit olunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Fona vereceği avanstan, 
Oluşur, 
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(Hükümetin Teklifi) 

Tasfiye islerinin yönetimi 

MADDE 5. — 
1. Bu Kanun kapsamına giren bankerlerin tasfiyeleri 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve 

değişiklikleri hükümlerine göre «Tasarrufları Koruma Fonu» tarafından yönetilir. 
2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut tasfiye kurulları Fon'a bağlı olarak görevlerine devam 

eder. Fon gerekli gördüğü tasfiye kurullarını kaldırabilir, birleştirebilir. 
3. 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre görevli olan mahkemelerin gö

revleri devam eder. 

Fon'un yetkileri 

MADDE 6. — 
1. Tasarrufları Koruma Fonu, 27.4.1983 tarihinden itibaren kaydedilen alacaklar hariç olmak kaydıyla 

bankerlerden alacaklı olanların, sıra cetvelinde yer alan ve bu Kanunun kapsamına giren kesinleşmiş alacak
larına karşılık olmak üzere tasfiye sonucu 'beklemeksizin alacaklı başına alacaklarını ve her halükârda 
200 000 lirayı aşmamak üzere 'Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esas ve şartlar dahilinde bankalar nezdinde 
mevduat hesapları açtırabilir. 

2J Bakanlar Kurulu, 1 inci fıkrada belirtilen tarihten sonra kaydedilen alacakları da kayıt sonuçlarına 
göre 1 inci fıkra kapsamına alabilir. 

3. Fon 1 inci fıkraya göre açtırılan hesaplar karşılığında alacaklılar yerine alacaklı sıfatıyla tasfiye ma
sasına iştirak eder. 

4. 1 inci fıkraya göre mevduat hesabı açtırılmasında aynı kişinin bir bankerden olan müteaddit ala
cakları tek bir alacak olarak nazara alınır. 

5. Fon, tasfiye işlerini yürütürken alacaklıların haklarının ödenmesini hızlandırmak amacı ile gerektiğinde 
bankerin tasfiye masasına dahil alacaklarını temlik, menkul veya gayrimenkullerini rehnedebilir. Bakanlar Ku
rulu bu suretle sağlanacak kredilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından reeskonta tabi tutulma
sına karar verebilir. 

Bütçelestirme 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre yapılacak işlemlerin tasfiye sonunda bankerin mal varlığının borçla
rını karşılama oranına göre her alacaklının bulunan alacağı ile bu Kanun uyarınca açılan hesap arasında or
taya çıkan farkların gerektirdiği meblağları gereğine göre Bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Bakanlar Kurulunun yetkisi < 

MADDE 8. — Bu Kanunla kurulan Tasarrufları Koruma Fonuna tasarruflarla ilgili olmak kaydıyla 
tasfiyeyi gerektiren hallerde, esas ve şartları Bakanlar Kurulunca tespit edilerek görevler verilebilir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 9. — 1. ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca geçersiz sayılan tasarruflardan yararlananlar, geçersiz tasar
rufa konu olan mal ve hakları, daha önce beyanda bulunmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili tasfiye kuruluna beyan etmekle yükümlüdürler. 
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, ((Mali işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tasfiye işlerinin yönetimi 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Fonun yetkileri 

MADDE 6. — 1. Tasarrufları Koruma Fonu, 27.4.1983 tarihinden itibaren kaydedilen alacaklar hariç 
•olmak kaydıyla bankerlerden alacaklı olanların, sıra cetvelinde yer alan ve bu Kanunun kapsamına giren kesin
leşmiş alacaklarına karşılık olmak üzere tasfiye sonucu beklenmeksizin alacaklı başına alacaklarını ve her 
halükârda 200 000 lirayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esas ve şartlar dahilinde ban
kalar nezdinde mevduat hesapları açtırabilir. 

2. Bakanlar Kurulu, 1 inci fıkrada belirtilen tarihten sonra kaydedilen alacakları da kayıt sonuçlarına 
göre 1 dnci fıkra kapsamına alabilir. 

3. Fon 1 inci fıkraya göre açtırılan hesaplar karşılığında alacaklılar yerine alacaklı sıfatıyla tasfiye ma
sasına iştirak eder. 

4. 1 inci fıkraya göre mevduat hesabı açtırılmasında aynı kişinin bir bankerden olan müteaddit alacakları 
tek bir alacak olarak nazara alınır. 

Şu kadar ki; alacaklıların eş, usul, füru ve kardeşlerinden ciro veya temlik suretiyle edindikleri her ala
cak, (ciro veya temlik edenin aynı bankerdeki müteaddit alacakları tek alacak olmak kaydıyla) ayrı alacak sa
yılır. 

5. Fon, tasfiye işlerini yürütürken alacaklıların haklarının ödenmesini hızlandırmak amacı ile gerektiğinde 
bankerin tasfiye masasına dahil alacaklarını temlik, menkul veya gayrimenkullerini rehnedebilir. Bakanlar Ku
rulu bu suretle sağlanacak kredilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından reeskonta tabi tutul
masına karar verebilir. 

Bütçeleştirme 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 8. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

2. Kararnamenin anılan maddesine göre geçersiz sayılan tasarruflardan yararlananlardan, geçersiz ta
sarrufa konu olan alacaklarını ilgili bankerin tasfiye masasına yazdırmış olanların, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir ay içinde söz konusu alacaklarını tasfiye kuruluna başvurup sildirmeleri, daha 
önce bu nitelikteki alacaklarını kısmen veya tamamen tasfiye kurulundan alanların da aynı süre içinde tahsil 
ettikleri miktarın tamamını geri vermeleri zorunludur. 

3. Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yükümlülük ve zorunlukları yerine getirmeyenler hakkında, üç yıldan 
on yıla kadar hapis ve geçersiz tasarrufa konu olan alacak miktarının 5 katı ağır para cezası hükmolunur. 

4. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra geçersiz tasarrufa konu olan alacağını ilgili bankere ait tas
fiye masasına yazdıranlar ile silinmeye tabi alacağını tahsil edenlere hükmolunacak hapis cezası 6 yıldan, 
para cezası da geçersiz tasarrufa konu olan miktarın on katından az olamaz. 

GEÇlCt MADDE 1. — Bu Kanunla kurulan Tasarrufları Koruma Fonunun teşkilatlanması tamamlanın
caya kadar Fonun idare ve temsili hususunda bir bankayı görevlendirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

\Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

11.4.1983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof, Dr. 1. Öztrak 
Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H, Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakana 
H, Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A, Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof* Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof, Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Balkanı 
M, Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı imar ve iskân Bakanı Köy iş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/., Evliyaoğlu Prof. Dr, A. Samsunlu M. R, Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Balkanı 
5., Side 
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Uygulanacak diğer hükümler 

MADDE 9. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek 
ve değişiklikleri ve genel hükümler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla kurulan Tasarrufları Koruma Fonunun teşkilatlanması tamamlanın
caya kadar Fonun yönetim ve temsili hususunda bir bankayı görevlendirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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