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1. — 4060 Sayılı Yüzde Beş Faizli Hazi
ne Tahvilleri ihracına Dair Kanunun 5072 
Sayılı Kanunla Değişik 1 ve 4 üncü Madde
leri ile 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi
ne İlişkin 32 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Danışma Meclisince Reddolunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/160; 
M. G. Konseyi : 1/404) (D. Meclisi S. Sayısı : 
172; M. G. Konseyi S. Sayısı : 457) 443:445 

2. — Fiyat Düzenleme ve Destekleme 
Fonu Kurulmasına İlişkin 30 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Danışma Mecli
since Reddolunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/164; M. G. Konseyi : 1/406) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 171; M. G. Konseyi 
S. Sayısı : 459) 445:446 

3. — 5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağ
lı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştiril
mesi Hakkında 474 Sayılı Kanunun 2 nci 
Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi
ne İlişkin 33 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarı
sının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/163; M. G. Konseyi : 1/405) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 170; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
460) 

4. — 440 Sayılı İktisadî Devlet Teşekkül
leriyle Müesseseleri ve iştirakler Hakkında 
Kanunun 3 ve 7 nci Maddelerinin İkinci 
Fıkralarının Değiştirilmesi ve 36 nci Mad-
resine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 31.5.1979 
Gün ve 27 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konse
yi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec-
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Sayfa 
lisr: 1/157; M. G. Konseyi : 1/407) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 1-62; M. G. Konseyi S. Sayısı: 
458) 456:457 

5. — 1.4.1933 Tarihli ve 2133 Sayılı Dev
let Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesine 7380 Sayılı Ka
nunla Eklenen ve 1733 Sayılı Kanunla De-

Sayfa 
ğiştirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/412; M. G. Konseyi : 1/399) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 152; M. G. Konseyi 
S. Sayısı: 461) 457:461 

»••« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

19 Kasım 1982 Cuma 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuri
yeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İş
lerinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/400) (S. Sa
yısı : 453), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Ara
sında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaş
maya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair (1/403) (S. Sayısı : 454), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Ara
sında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair (1/402) (S. Sayısı : 452), 

Kanun tasarıları kabul olundu. 
Danışma Meclisince de reddolunan, 7129 Sayılı 

Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı (1/378) (S. Sayısı : 425) 
ile; 

Danışma Meclisince kabul olunan : 
26 . 5 . 1927 Tarih ve 1050 Sayılı Muhasebei 

Umumiye Kanununun 2 . 6 . 1949 Tarih ve 5419 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 34 üncü Maddesinin De

ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/94) (S. Sa
yısı : 455) ve 

775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/394) (S. Sayı
sı : 456). 

Reddedilmesine dair, Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan ve İhtisas Komisyonu raporları kabul 
edilerek teklif ve tasarıların düştüğü açıklandı. 

5 . 11 . 1980 Tarih ve 2334 Sayılı Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliğinde Görevlendirilecek 
Uzman Personele Yapılacak Ödemelere Dair Kanu
nun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/100) (S. Sayısı : 438) kabul 
edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
15.32'de son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

» • • - « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve MUf Güvenlik Konseyii Üyesfc) 

Orgeneral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MüK Güvenip Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

« M M k H t a i 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 120 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/ . — 4060 Sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tah
villeri ihracına Dair Kanunun 5072 Sayılı Kanunla 
Değişik 1 ve 4 üncü Maddeleri ile 9 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir Mad
de Eklenmesine İlişkin 32 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Danışma Meclisince Reddolunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/160; M. G. Kon
seyi : 1/404) (D. Meclisi S. Sayısı : 172; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 457) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Gündemimizin ilk sırasında, 4060 sayılı Yüzde 
Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanunun 
5072 sayılı Kanunla Değişik 1 ve 4 üncü Maddeleri 
ile 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanu
na Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin 32 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Danışma Mecli
since Reddolunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 457 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı ve Sayın Bakan 
yerlerini almışlardır. 

Söz konusu kararname, Danışma Meclisince 
reddedilmiştir; Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu da kararnamenin reddini uygun görmüş 
ve kararname hükümlerinin tümünün yürürlükten 
kaldırılmasına dair bir kanun metni düzenlenmiştir. 

(1) 457 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Şimdi, redde dair Komisyon Raporunu okuttuk
tan sonra, düzenlenen kanun tasarısı üzerinde görüş
me açacağım. 

Komisyon Raporunu okutuyorum : 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 25 Ekim 1982 
tarihli 7 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
reddedilen ve 26 Ekim 1982 tarihinde Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «4060 sa
yılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair 
Kanunun 5072 sayılı Kanunla Değişik 1 ve 4 üncü 
Maddeleri ile 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin 
32 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kabulü 
Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca ince
lenmiştir. 

Bilindiği gibi, 4060 sayılı Kanunun 5072 sayılı 
Kanunla değişik 1, 4 ve 9 uncu maddelerini değişti
ren 32 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2171 
sayılı Yetki Kanununa dayanılarak 28 Eylül 1979 
tarihli Resmî Gazetenin Mükerrer sayısında yayın
lanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Anılan Kanunun; 
1 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Anonim 

Şirketler, Limited Şirketler (bankalar ve sigorta şir
ketleri hariç) Türk Ticaret Kanununun 466 nci mad
desi hükmüne göre yıllık kârlarından ayırdıkları ya- -
sal yedek akçelerinin tamamını Devlet İç İstikraz 
Tahvillerine yatıracaklardır. 

4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, daha ön
ce, Devlet İç İstikraz Tahvillerine yatırılacak para-
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lar Haziran ve Aralık ayları sonlarında yapılacak 
altı aylık hesap özetlerinin gösterdiği miktarlar üze
rinden hesaplanırken, bu defa kuruluşların senelik 
bilançolarının genel kurullarında kabulünden sonra 
bir ay içinde Devlet tç İstikraz Tahvillerine yatırıla
cak değerler hesaplanacaktır. 

9 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, bu kanu
na uygun hareket etmeyen kuruluşların yönetim ku
rulu başkan ve üyeleri ile genel müdürleri ya da ku
ruluşun yöneticileri için 50 bin liradan az olmamak 
üzere para cezası uygulanacaktır. 

Ayrıca, «GEÇİCİ MADDE» ile, yasal yedek ak
çeler karşılığı olarak alınması gereken Devlet iç İs
tikraz Tahvilleri noksan olan kuruluşlar, Kanunun 
yayımı gününden başlayarak 18 ay içinde ve 6 eşit 
taksitle tahvilleri almak ve aldıkları tahvillerin ter
tip ve numaralarını vergi dairelerine bildirmek zo
runda olacaklardır. 

Getirdiği değişiklik hükümleri yukarıda belirtilen 
32 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlü
ğe konulduğu tarihte yürürlükte olan Gelir Vergisi 
Kanununun 96 ncı maddesi uyarınca yapılacak sto
paj matrahının tespitinde, indirimler arasında yer 
almak suretiyle vergi kaybına sebep olduğu düşünü
len ihtiyat akçelerinin, Hazineye gelir sağlayacak 
Devlet Tahviline yatırılmak yoluyla vergi kaybının 
dolaylı olarak telafisi öngörülmüştür. 24 .12 .1980 
gün ve 2361 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunun
da yapılan değişiklik ile konusu edilen 96 ncı madde 
hükmü kaldırılmış olup stopaj matrahından ihtiyat 
akçelerinin indirilmesi söz konusu olmaktan çıktığı 
için bu bakımdan bir vergi kaybından da bahsedile-
meyecektir. İhtiyat akçelerinin Devlet Tahviline ya
tırılması dışında, işletmelerce kullanılma şekillerinin 
vergi ziyama sebebiyet vereceği de iddia edilemeye
ceğinden Kararnamenin yürürlükten kaldırılması 
daha yerinde olacaktır. 

Diğer taraftan Kurumlar Vergisi Mükelleflerini 
rahatsız eden ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 
yürürlükte olması nedeniyle tereddütlere yol açan 
uygulama, Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasıy
la ortadan kalkacaktır. 

Yukarıda belirlenen gerekçeler uyarınca Danışma 
Meclisi Genel Kurulunun ret kararı Komisyonu
muzca da benimsenmiştir. Ancak, Kanun Hükmünde 
Kararnamenin reddine dair bir kanun metni Danış
ma Meclisi Genel Kurulunca düzenlenmemiş oldu

ğundan, bu eksikliği giderecek kanun metni Komis
yonumuzca düzenlenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 
Kâtip Üye 

Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 
Üye 

Güven BOŞGELMEZ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü ve bu ra
por üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 

Sayın Maliye Bakanımız bir şey diyecekler mi? 
MALİYE BAKANİ ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Bu kanun tasarısının tümü üzerin

de söz almak isteyen olmadığına göre, görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

4060 Sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhra
cına Dair Kanunun 5072 Sayılı Kanunla Değişik 1 
ve 4 üncü Maddeleri ile 9 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenme
sine İlişkin 32 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28 Eylül 1979 tarih ve 16768 sa
yılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan «4060 
Sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri ihracına 
Dair Kanunun 5072 Sayılı Kanunla Değişik 1 ve 
4 üncü Maddeleri ile 9 uncu Maddesinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenme
sine İlişkin» 32 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerinin tümü reddedilerek yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yok, 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Müsaade eder 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun, 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — • Hakikaten, 
bu Kanun Hükmünde Kararnamenin reddedilmesi 
gerekiyordu; inanarak huzurunuza getirdik. Ancak, 
burada hedef alınan 4060 sayılı Kanun 1941 yılın
da çıkarılmıştır. 5072 sayılı Kanun, 1943 yılında onun 
bazı maddelerini değiştirdi; bilahara, 1957. yılında çı
karılan Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesi, 
1957 yılından beri yürürlüktedir. Bu kanunlar ara
sındaki çelişkiler bugün de devam edecektir. 

5072 sayılı Kanun gereğince, şirketler, yedek ak
çelerini devlet tahviline yatırmak zorundadırlar; hal
buki, Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesi ge
reğince, yine aynı şirketlerin kanunî yedek akçeleri
ni nerelerde kullanacakları bu maddede yazılıdır. 
Bu çelişki devam etmektedir. 

İzin verirseniz, Sayın Maliye Bakanımızdan istir
hamımız, - 1941 - 1957 - 1983 yılları arası çok uzun 
dönemlerdir - birbirine karşı çok büyük çelişkiler 
gösteren bu kanunları halledecek bir tasarının Hü
kümetçe biran evvel getirilerek, bu çelişkilerin gide-
ri'lmesidiı*. 

Bu. Kanun Hükmünde Kararnameyi kaldırmak
la, piyasadaki ve düzendeki çelişki tamamen ortadan 
•kalkmış olmuyor. 

An; ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkanım, Sayın Komisyon Başka
nının söylediği husus aynen varittir : Anayasamızın 
ve Muhasebe! Umumiye Kanununun devlet tahvil
lerinin ihracına ait aradığı şart, devlet tahvillerinin 
bir kanunla ihraç edilmesi zaruretidir. Buna rağmen, 
her yılki bütçe kanunlarında Hükümete yetki veri
lerek tahvil ihracına müsaade alma usulü getirilmiş. 

23 . 11 . 1982 O : 1 

Yeni Anayasamız, bütçe kanunlarına böyle hü
kümler konmayacağı hükmünü getirmiştir. Bu sene-
ki bütçe kanun tasarısına böyle bir madde koya
madık. . 

Bu sebeple, 5072 sayılı Kanunda değişiklik ya
pacak ve gerçekten, Devletin, nasıl tahvil ihraç ede
ceği ve ne şekilde şirketlerin buna karşılık ayıracak
larını tanzim eden bir kanun tasarısı getireceğiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu kanun kaç maddeliktir? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — 9 madde ve 
4 geçici maddeyi ihtiva eden bir .kanundur. 

BAŞKAN — Bir şey değilmiş, yeniden hazırla-
•na'bilh'ı 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Tabiî efendim. Zaten hepsini bu kanun 
tanzim etmiyor, birçok kanun var; hepsini bir araya 
getirecek bir tasarı hazırlanacaktır. Bu hususta çalış
mamız var. 

BAŞKAN — O halde bu dönem içerisinde çıkar
talım onu. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
O ö L U — Size vaat ettiğim bütün hususları yerine 
getirecek çalışmalarımız devam etmektedir. 

BAŞKAN — Peki. efendim. 

2. — Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Ku
rulmasına İlişkin 30 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Danışma Meclisince Reddolunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/164; M. G. Konseyi : 1/406) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 171; M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 459) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yorum 

Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulma
sına İlişkin 30 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Danışma Meclisince Reddolunan Metni ve Mil
lî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
runun görüşmesine başlıyoruz. 

Bu rapor, 459 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtıl
mıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Sayıa Bakan 
yerlerini almışlardır. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname de Danışma 

Meclisimizde reddedilmiştir, bundan öncekinde ol

duğu gibi; Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko

f/J 459 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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misyonu da, Kanun Hükmünde Kararnamenin red
dini uygun görmüş ve kararname hükümlerinin tü
münün yürürlükten kaldırılması için bir kanun met
ni düzenlemiştir. 

Redde dair Komisyon Raporunu okuttuktan son
ra, tasarı üzerindeki görüşmelere geçeceğiz. 

Raporu okutuyorum : 

MİLLÎ GÜVENLIK KONSEY! BAŞKANLIĞINA 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 25 Ekim 1982 

tarihli 7 nci Birleşimde görüşülerek işaret oyu ile 
reddedilen ve 26 Ekim 1982 tarihinde Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «Fiyat Dü
zenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname» Komisyonumuzca 
incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 30 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname 2175 sayılı Yetki Kanunu uyarınca 28 Ey
lül 1979 tarihli Resmî Gazetenin mükerrer sayısında 
yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

«Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu» Bakan
lar Kurulunca temel mal sayılarak fiyatları belirle
nen malların fiyatlarının belirli bir düzeyde tutula
bilmesi ve bu mallarla ilgili spekülatif faaliyetlerin 
önlenmesi amacıyla teşkil edilmektedir. 

Ancak, 24 Ocak 1980 tarihine kadar çok mün
ferit kalmak kaydıyla uygulama gören bu Kararna
me, o tarihten bu yana hiç uygulanmamıştır. 

Ayrıca, 30 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile kurulan Fon için toplanması lazım gelen gelirin 
başlangıçtan beri bir nevi vergi bazı şeklinde müta
laa edilmesi nedeniyle tereddütlere yol açtığı da uy
gulamadan anlaşılmaktadır. 

Yukarıda belirlenen gerekçeler doğrultusunda 
böyle bir Kararnameye ihtiyaç olmadığı sonucuna 
varılmış ve Danışma Meclisi Genel Kurulunun ret 
kararı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. Ancak, 
Kanun Hükmünde Kararnamenin reddine dair bir 
kanun metni Danışma Meclisi Genel Kurulunca dü
zenlenmemiş olduğundan bu eksikliği giderecek ka
nun metni komisyonumuzca düzenlenmiştir. 

Millî' Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 
Kâtip Üye 

Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Brib. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 
Üye 

Güven BOŞGELMEZ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

BAŞKAN — Bu rapor üzerinde Maliye Baka
nımızın bir diyeceği var mı? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Yok efendim, Komisyonun mütalaasına 
aynen uyuyoruz^ 

BAŞKAN — Kanunun görüşülmesine geçiyo
ruz,, 

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

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına 
İlişkin 30 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28 Eylül 1979 tarih ve 16768 sa
yılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan «Fiyat 
Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına İliş
kin» 30 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hüküm
lerinin tümü reddedilerek yürürlükten kaldırılmıştır. 

'BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

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

rürlüğe girer. 

'BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 'Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde ~söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkın
da 474 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin 1 inci Fık
rasının Değiştirilmesine İlişkin 33 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Ta
sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 

446 — 
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ve Millî Güvenlik Konseyi, Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu, (D. Meclisi : 1/163; M. G. Konseyi : 1/405) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 170; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 460) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz, 

Bu sırada, 5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi, Hak
kında 474 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin 1 inci 
Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin 33 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin Kabulü Hakkında Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince kabul olunan 
metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 460 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe Plan Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan 

yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve kısa bir izahatta bulunmak üzere sözü Büt
çe - Plan Komisyonu Başkanına veriyorum. 

'Buyurun efendim/ 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 53l83 sayılı Gümrük Kanununa bağlı, Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun, Bakanlar Kurulu
na, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gösterilen ver
gi nispet ve hadlerinde ve tarifedeki notlarda gerek
li değişiklikleri yapmak yetkisi vermiştir. Bakanlar 
Kurulu bu yetkiyi kullanırken, Maliye Bakanlığı, Ti
caret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, 
Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ile Devlet Planlama 
Teşkilatının, Ticaret ve Sanayi Odalarının ve Borsa
lar Birliğinin de görüşünü almak zorundadır. 

Bilahara çıkartılan 2171 sayılı Yetki Kanunu ge
reğince yürürlüğe konulan, 24 Eylül 1979 gün ve 33 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile, bu mad
de de değişiklikler yapılmıştır. Bunlarda yapılan deği
şiklik de, bakanlıkların isimleri, yürürlükteki mevzuata 
göre değiştirilmiştir; örneğin, Tarım Bakanlığının ye
rine, «Tarım ve Orman Bakanlığı»; Sanayi Bakan
lığının yerine de, «Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı» 
gibi düzenleme yapılmış,. bakanlıklar ve Devlet Plan
lama Teşkilatı dışındaki kuruluşlardan görüş alma 
şartı kaldırılmıştır; daha eVvel normal Kanunu olan 
5383 de yazılı olan, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve 

(7) 460 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Borsalar Birliğinden görüş almak zorunluluğu kal
dırılmıştır ve en önemli değişiklik olarak da, kanun, 
sadece Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan 
vergi, resim oranlarını değiştirme yetkisini vermiş
ken, bu defa, Gümrük Vergisine bağlı, ithalde alı
nan diğer vergi ve resimde de indirme yapma yet
kisini vermiştir. 

Kanun Hükmündeki Kararname, Danışma Mec: 

lisince de kabul edilmiştir; Komisyonumuz da bu 
karara uyarak müspet bir şekilde huzurunuza gel
miştir. 

Maddede küçük bir değişiklik vardı; tekrar söz 
almamak için, izin verirseniz arz edeyim. 

Kanunun asıl metninde olan ve Hükümet tasarı
sında yer aldığı halde, Danışma Meclisi metninde, 
zannedersem unutulmuş olan kararnamelerle, Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinde gösterilen Gümrük Ver
gisi ve buna bağlı olarak ithalde alınan diğer vergi 
ve resim oranlarındaki «gerekli» tabiri herhalde, 
unutularak atlanmış. Bunu tekrar ithal ettik. Yani, 
bir cümle değişikliği var; bunun dışında, asıl me
tinde bir değişiklik yapmadık. 

Sayın Başkanım, genel olarak bir küçük husu
sa daha değinmek istiyorum. 

Halen Türkiye'de, senede 1 trilyona varan itha
lat yapılmaktadır, lira olarak; buna mukabil, 30 ila 
35 milyar civarında da vergi alınmaktadır. Bunu nis
pet edersek, % 3 - 4 civarında bir vergi nispetidir. 
Yani bir bakıma, Türkiye'de, gümrükle ilgili vergi 
hiç alınmıyor gibi bir durum çıkıyor ortaya. 

Vaktiyle hükümetler, bu verilen yetkileri, pek 
tabiî olarak, günün ekonomik koşullarına göre kul
lanmıştır -kimseyi huzurunuzda suçlamak istemiyo
ruz; ama- 1970 ve 1971 lerde yapılan vergi muafi
yetleri, bugün, gereği olmadığı halde halen uygu
lanmaktadır. 

Sayın Maliye Bakanımızın, göreve başladığı za
man -benim bilebildiğim kadarı ile- ilk el attığı ko
nulardan birisi budur. Hakikaten bu bir kere daha 
elden geçirilmeli, ancak Türk ekonomisinin ve özel
likle yerli sanayinin ve yerli ürünlerin teşviki ma
hiyetinde olan muafiyetler kalmalı; gereksiz muafi
yetler, 'hem Gümrük Vergisi, hem de ona bağlı it
hal ve diğer vergilerle birlikte tekrar düzeltilip nor
mal seviyelerine çıkartılmalıdır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Siz ne diyorsunuz Sayın Maliye 

Bakanı? 
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MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkanım, 474 sayılı Kanun, bütün 
devletlerde «Kilit kanun», namı ile maruftur; yani 
hükümete, dış siyaset politikasını uygularken, güm
rük tarifelerini, kanun çıkartmadan % 50 nispetinde 
artırma ve sıfıra kadar indirmek yetkisini vermiş
tir. Bizim 474 sayılı Kanunumuz çıkarken, madde 
bazında, hükümete, gümrük hadlerini sıfıra kadar 
indirmek ve % 50 nispetinde artırmak yetkisi ver
miştir 

Büyük Millet Meclisi komisyonlarında uzun müd
det münakaşa edilmiş, Anayasa Komisyonuna kadar 
gitmiş, Anayasaya uygunluğu kabul edilmiştir; bi
lahara Anayasa Mahkemesinde, Anayasanın «kanun
suz vergi konamayacağına ve kaldırılamayacağına 
dair hükmüne aykırı» diye açılan dava, Anayasa 
Mahkemesince reddedilmiş ve o kanun Anayasaya 
da uygun bulunmuştur, 1961 de başlayan anayasal 
dönemde. 

'Bilahara, 933 sayılı bir Kanun çıkarılmış ve bu 
kanunun metninde, proje bazında, hükümete indirim 
yetkisi veren hüküm, Anayasaya aykırı bulunarak 
çıkarıldığı halde, bir karar 933 sayılı Kanunda tek
rar konmuştur. Yani, hükümet istediği projede, mad
de bâzında değil, proje bazında gümrük indirimi 
yapsın diye, 933 sayılı Kanunun -3 üncü maddesinin 
a fıkrasında bir hüküm getirmiştir. Bilahara Anaya
sa Mahkemesi, 933 sayılı Kanunun 3 üncü madde
sinin a ve b fıkralarını iptal etmiş, c fıkrasını da, ya
ni «Teşvik ve Uygulama Dairesi» kurulacağına dair 
hükmü de iptal etmemiştir. Bunun üzerine o devir
deki hükümet bir kararname çıkararak, hükümete, 
proje bazında gümrük indirimi yapma yetkisi ver
miştir ve o kararname gereğince, o günden bugüne 
kadar -başlangıçta, Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce, proje bazında gümrük indirimi yapılmasının Ana
yasaya aykırı olacağına dair hükmün de benimsen
miş olmasına rağmen- Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metlerince 1970 senesinden beri, anayasal olmayan, 
kanunî olmayan gümrük indirimleri yapıla gelmek
tedir 

Sayın Komisyon Başkanımızın işaret ettikleri hu
sus, daha çok bu proje bazında yapılan indirimler
den neş'et etmektedir ve bunlar gerek Maliye Bakan
lığının, gerekse Gümrük ve Tekel Bakanlığımızın 
kanaatine göre, kanunsuz yapılan indirimlerdir; ama 
Hükümet, yetkisini kullanmaktadır ve herkese vergi 
faydası da sağladığı için itiraz edilmemekte, dava 
açılmamaktadır; proje bazında indirim yapmayan 
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hükümet kararnamesi de bu şekilde yürüyüp gitmek
tedir 

Biz, Maliye Bakanlığı görevini devraldıktan son
ra, «474 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği günden 
beri, madde bazında yapılan indirimler ne durumda
dır, tespit edelim» diye Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
ile 'birlikte 'bir çalışma yaptık, bütün kararnameleri 
tespit ettik, 'bütün kararnamelerin arkasındaki indirim 
yapılan malın hüviyetini de tespit ettik ve Devlet 
Planlama Dairesine; «Bu 'kararnamelerin ekonomik 
bakımdan zarureti kalmayanlarını tespit ederek bize 
bildirin; biz bu kararnameleri kaldıracağız» diye bir 
Hükümet görüşü belirtmiş olmamıza rağmen, bu, ha
len Devlet Planlama Dairemizce inceleme halindedir. 

Gerçekten Sayın Komisyon Başkanımızın buyur
dukları gibi, normal Türîc gümrük tarifesi matematik 
ağırlığının % 20 civarında olmasına rağmen gümrük 
vergileri bu indirimler 'dolayısıyla ithalatımızın % 
3,5'una kadar düşmüştür Bu sebeple de, etkin bir şe
kilde ne himaye, ne de fiskal daireli gümrük uygula
yamaz bir devlet durumuna gelmişizdir. Bunun tas
hihini yapmak için çalışmayı sürdürüyoruz; en kısa 
zamanda kararnameleri çıkartmak suretiyle, lüzum
suz vergi indirimlerini 'kaldıracağız. 

Proje bazındaki 'indirimler sürecektir. Aslırida, söz
lerimin başında da arz ettiğim gibi, proje bazındaki 
indirimlerin kanunî dayanağı yoktur; hükümet is
tediği zaman o kararnameyi yürürlükten kaldırmak 
suretiyle bundan kurtulabilir; fakat hükümet, ihra
catı teşvik yönünde 'kullanılan bugünkü gümrük in
dirimlerinde proje bazında indirim yapması tercihini 
kullanmaya devam etmektedir ve bu sebeple, daha 
bir süre ihracatı teşvik daireli, yatırımları teşvik daire
li gümrük indirimlerinin proje bazında uygulanması 
esası devam edecektir. Ancak, herhangi bir şekilde, 
mahkeme nezdinde bu kararnamenin kanunsuz oldu
ğuna dair bir 'dava açılsa, bu mahkeme her şeyden 
evvel kararnameyi iptal edebilir; böyle de bir husus 
mevcuttur. 

Halen uygulanan 474 sayılı Kanun ve 30 sayılı 
Kanun Hükmündeki 'Kararnameyle getirilen değişiklik; 
Kararname, gümrüğü sıfıra indirdiği zaman, diğer it
hal vergi ve resimleri 'de (Gümrüğe Bağlı % 15 Be
lediye Hissesi; % 5 Rıhtım Resmi; % 12 ile % 18 
arasında değişen, İthalde Alınan İstihsal Vergisi ve 
İthalat Damga Resmi gibi gümrükle ilgili vergiler) 
birden sıfıra inmektedir. 

Bunların gelirinÜ sıfıra indirmemek için nevema, 
hükümetler, gümrüğü % l'e indirmektedirler; gümrü-
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ğün % l'e indirilmesi halinde de diğer vergiler % 33 | 
civarında olmaktadır; bu da, teşvik edilen mal için 
ağırlık meydana getirmektedir. 

Bu kanun, gümrüğü sıfıra da indirse, diğer vergi
leri istediği kademelere indirmede hükümete yetki ver
mektedir; yani «Gümrük sıfır olduğu zaman bütün 
vergiler sıfır olur» diye kabul etmemek için, istihsal 
Vergisi % 5'e indirilmişt r; Rıhtım Resmi % 2'ye in
dirilmiştir. 

Ayrı ayrı nispet tespit ederek makul bir ithal vergi 
ve resim seviyesine inmek için bu Kararname sevk 
edilmiştir ve Hükümet de bunun kabulünden yanadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — (Tümü üzerin'de başka söz almak is

teyen var mı?.. j 
Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu ithal vergisi 
ile ilgili konuyu 'daha fazla dağıtmamak için ayriye-
ten detayına girmeyeceğim. 

Bu 933 sayılı Kanunun birçok maddelerini Ana
yasa Mahkemesi iptal etmiştir. Kanun huzurunuza gel
se, iptal edilen maddelerin, iptal edilmeyenlerden çok 
daha fazla olduğu görülür. Halihazırda 933 sayılı 
Kanun, aslında toptan iptal edilmeliydi; ama edilmedi. 

Kanunun 3 üncü maddesinin 3 tane bendi var; 
bunlardan (a) bendi iptal edildi (b) bendi iptal edil- I 
di, (c) bendi yerinde. 

Bu, yerinde kalan fıkranın gerekçesinde, «Bu mad
de, hükümetlere, vergi nispetlerinde oynama hakkı 
vermediği için bırakılmıştır» deniliyor, Anayasa Mah
kemesinin gerekçesi bu. Halbuki uygulamada, Sayın 
Bakanımızın da söylediği gibi, bunu hükümetler ken
dilerine bu hakkı veren bir madde olarak uygulamak
tadır. 

Kesinlikle Komisyonumuz, yüksek huzurlarınızda 
ve yüksele direktifinizle, ekonominin gereği olan vergi 
indirimlerine karşı değildir. İhracatın teşviki, hatta 
bazı hallerde ithalatın teşviki zorunludur; ama bunla- I 
rın, yasaların verdiği hudutlar içinde ve yasalar çer
çevesinde olması lazımdır. 

Yüksek Heyetiniz, bir vergi kanununda kılı kırk I 
yararken, Devlet Planlama Teşkilatında 15 inci dere
cedeki bir memur, vergilerle istediği gibi oynayabil
mektedir. Bunların, yasal bir dayanağı da yoktur. 
Bizi üzen ve rencide eden de budur. I 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanının söylediği doğ

ru, çok yerinde. Bunu kısa zamanda halletmek lazım; 
deminki gibi, bunu da bir an evvel halletmek lazım. | 

Bunun sıkıntıları oldu; işte alüminyumda, şunda, bun
da falan, sıfıra kadar düşürdüler; ondan sonra da, 
bizim alüminyumlarımız elimizde kaldı. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Sayın Başkanım, ifade buyurduğunuz husus
tan, proje bazındaki indirimler konusuna da eğilmek 
emrini almış bulunduğumuzu kabul edebilir miyiz? 

BAŞKAN — Tabiî, hepsi. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkında 474 Sayılı 
Kanunun 2 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değişti
rilmesine İlişkin 33 Sayılı Kanun Hükmünde Karar

namenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağ
lı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hak
kında 14.5.1964 günlü ve 474 sayılı Kanunun 2 nci 
Maddesinin Birinci Fıkrası aşağıdaki biçimde değişti
rilmiştir. 

«Uzun süreli kalkınma planının hedeflerini göz 
önünde bulundurarak Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin malî ve koruyucu etkisini ülke ekonomisine en 
uygun nitelikte tutmak amacıyla, Maliye Ticaret, Ta
rım ve Orman (Gıda - Tarım ve Hayvancılık), Sana
yi ve Teknoloji, Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile 
Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini aldıktan son
ra, Kararnamelerle Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde 
gösterilen Gümrük Vergisi ve buna bağlı olarak it
halde alınan diğer vergi ve resim oranlarının (ithalde 
alınacak Damga Resmî dahil) ithal edilecek madde
lere göre değiştirmeye ve tarifedeki notlarda gerekli 
değiştirmeleri yapmaya ve bu değişikliklerin uygulan
masına ilişkin usul ve şartları tespit etmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BO-
ZER — Sayın Başkanım, müsade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BÖ-

ZER — Sayın Başkanım, Sayın Komisyon Başkanı
mız ve Sayın Maliye Bakanımız da eğer uygun mü
talaa ederlerse; 1 inci maddedeki - 2 nci paragraftan 
itibaren 9 uncu satırda- «ve buna bağlı olarak» cüm
lesi var, bu kısmı, uygun gördüğünüz takdirde çıkar-
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mayı teklif etmek istiyorum. Müsaade ederseniz, se
bebini de şöyle kısaca arz edeyim. 

Maliye Bakanımızın da arz etmiş olduğu veçhile, 
Gümrük Vergisinin dışında 'başka vergiler de alını
yor; fakat bunlar ithalatla ilgili. Bunların bir kısmı 
gümrük vergisine bağlıdır, bir kısmı değildir, ithalat 
dolayısıyla alınan vergilerdir; mesela, belediye hissesi; 
belediye hissesi Gümrük Vergisine bağlıdır ve onun 
% 15'i oranında alınır; 'buna karşılık, Damga Resmi, 
Rıhtım Resmi, hatta istihsal Vergisi de bağlı değil
dir; fakat ithalat dolayısıyla alınan vergilerdir. 

Eğer, maddeye 'kapsamlı bir anlam vermek isti
yorsak, bütün bu arz ettiğim dört çeşit vergiyi 'kap
sayacak şekilde düzenlenmesi öngörülüyor ise, bu 
takdirde, «buna bağlı olarak» ibaresinin metinden çık
masında isabet vardır. Aksi takdirde, maddeyi kısıtlı 
bir şekilde yorumlamak ihtimali belirebilir. 

Bunu arz etmek istedim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O zaman şöyle olacak; «...Kararna
melerle Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gösterilen 
Gümrük Vergisi ve ithalde alınan diğer vergi ve re
sim oranlarını...» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALÎ BO-
ZER — Evet efendim. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Sayın Maliye Bakanımızın konusu, Maliye Ba
kanımız katılıyorsa, biz de katılıyoruz. Çok teknik 
bir konu... 

BAŞKAN — «...Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde 
gösterilen Gümrük Vergisi ve ithalde alınan diğer ver
gi ve resim oranlarını...» derken, «buna bağlı olarak» 
ibaresini ilave edersek, gene «gümrüğe bağlı olarak» 
anlaşılacak. Yani, Gümrük ve Tekel Bakanımız söy
lediklerinde haklı; «buna bağlı» dedik mi, eğer % l'e 
indirmişsek, % l'e göre alacağız; sıfıra indirmişsek... 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KİAFA-
OĞLU — Hazırlayanların kastı o değil; gümrükte 
alman, yani ithalden alınan diğer vergi ve resimleri 
kastediyor. Hepsi bir gümrük tahakkuk fişinde gös
terildiği için öyle düşünmüş ve yazmışlar; fakat ters 
bir yorum olabilir. Sayın Gümrük Bakanımızın işa
ret ettiği gibi, «bağlı olarak» değil; «ithalde alınan 
diğer vergi ve resim» diye yazılması icap eder. 

BAŞKAN — «...ve ithalde alınan diğer vergi ve 
resim oranlarını...» olacak; «buna bağlı olarak» keli
meleri silinecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
müsaade öder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, şekil bakı
mından bir hususu arz etmek istiyorum. 

Maddenin sonlarında, değiştirme işlemlerini yap
maya ve uygulamasına ilişkin usul ve şartları tespit 
etmede Bakanlar Kurulunu yetkili kılıyor, ona yet
ki veriyoruz. Nasıl? Bakanlar Kurulu; Maliye, Tica
ret, Tarım - Orman, Sanayi ve Teknoloji, Gümrük 
ve Tekel Bakanlıklarının görüşünü alarak bunu tes
pit edecek. Zaten, Bakanlar Kurulu bunlardan mü
teşekkil. «Bakanlar Kurulu yetkili» deyince, herhal
de Bakanlar Kurulu bunların otom'at'ikman görüşle
rini alacak; yani Bakanlar Kurulu sanki başka bir 
yerden görüş alıyormuş- gibi, diğer bakanların dışın-
daymış gibi, böyle bir terslik varmış gibi geldi. 

Binaenaleyh, «Bakanlar Kurulu tespit etmeye yet
kilidir» deyince, elbette burada sayılı ve Bakanlar 
Kuruluna dahil bütün bakanların görüşünü alacak
tır. Yani, ayrıca, «Bakanlar Kurulu; Maliye, Tica
ret, Tarım - Orman, (Gıda Tarım ve Hayvancılık,) 
Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini 'alır» deme
ye gerek yok. 

BAŞKAN — Yalnız, Devlet Planlama yoktur 
Bakanlar Kurulunda. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Devlet Planlamanın 
da görüşü, zaten kendi bünyesinde olduğu için alına
caktır. 

BAŞKAN — Onun bağlı olduğu Devlet Bakanı 
vardır, Başbakan vardır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ifade tar
zında bir terslik var gibi geliyor bana; dikkati çekici 
bir şey var. Onu arz etmek" istedim. 

Takdirlerinize sunuyorum, 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Müsaade eder misliniz Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — 474 sayılı Kanun çıktığından beri, Kanu
nun uygulamasında devamlı şekilde böyle bir indirim 
zarureti hissedildiği zaman Maliye Bakanlığı devam
lı olarak buna önayak olmakta, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının ve diğer işaret edilen bakanlıkların mü-
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takasını almakta ve iddiaya göre, kararnameyi Ba
kanlar Kuruluna Maliye Bakanı sevk etmekteydi; 
fakat 933 sayılı Kanun, demin arz ettiğim -Devlet 
Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Dairesine 
mevcudiyet veren, fakat yetki vermeyen- kanun yü
rürlüğe girdikten sonra, bunların menşei ve amili 
Devlet Planlama Teşkilatı olmaya başladı; böylece 
de gerek Maliye Bakanlığı, gerekse Gümrük ve Te
kel Bakanlığı da bu uygulamadan hep rahatsızlık his
settiler. 

Bu sebeple biz buradaki metni, bu kanun çıkarıl
dıktan sonra Hükümetin bi-avni vergi politikasından 
sorumlu olan Maliye Bakanlığı tarafından bu karar
namenin hazırlanarak sevk edileceği anlamında anlı
yoruz ve Devlet Planlama Teşkilatının da mütalaa
sını alarak biz sevk ederiz diyoruz 

Burada Sayın Genel Sekreterimizin işaret ettiği, 
«Babanlar Kurulu yetkilidir» sözü, «Bakanlar Kuru
lu Kararnameyle kabul etmeye yetkilidir» anlamında
dır. Yoksa, «Hazırlıkları yapmaya Bakanlar Kuru
lu yetkilidir» şeklindeki kanun lafzında- 474 sayılı 
Kanunun asıl metninde de böyledir- başından beri 
yanlış bir ifade kullanılmış bulunmaktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Evet; bu 2 nci fıkrada «Bakanlar 

Kuruluna kim sevk edecek?» o belli değil. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

li Konseyi Genel Sekreteri) — Maliye Bakanlığından 
da yetki alacak efendim. Maliye Bakanlığı, «Ben 
sevk edeceğim» diyor. 

Kanunun ifadesi, «Maliye Bakanlığının da görüşü 
alınır» şeklindedir. 

BAŞKAN — Zaten, kendisi sevk edeceğine göre, 
mesele yoktur. Burada ona ait bir kayıt yok. 

«...Ekonomisine en uygun nitelikte tutmak ama
cıyla, Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman, Sanayi ve 
Teknoloji, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ile Dev
let Planlama Teşkilatının görüşlerini aldıktan son
ra...» Kim alacak Bakanlar Kurulu mu alacak? Ha
yır. Bir bakanlık alacak bunu; o belli değil. Bunu, 
Maliye Bakanlığı yapacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Maliye Bakanlığın
ca görüşleri alındıktan sonra; Bakanlar Kurulu tes
pit etmeye yetkilidir» demek daha uygun gibi geli
yor. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Zaten, bu şekilde yazılmış olmasına rağ
men öyle çalışıyordu; fakat, herhalde bu yazılma bo-

j zukluğu dolayısıyla bilahara Devlet Planlama Teşki
latı da sıra takip etti. 

I BAŞKAN — O zaman şöyle demek lazım : 
«...ülke ekonomisine en uygun nitelikte tutmak ama
cıyla Maliye Bakanlığınca, Ticaret, Tarım ve Orman, 
Sanayi çe Teknoloji, Gümrük ve Tekel Bakanlıkla
rı ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alındıktan 
sonra kararnamelerle Gümrük Giriş Tarife Cetvelin
de gösterilen Gümrük Vergisi, ithalde alınan diğer 
vergi ve resim oranlarını (ithalde alınacak Damga 
Resmi dahil) ithal edilecek maddelere göre değiştir
meye ve tarifedeki notlarda gerekli değişikliği yap
maya ve bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin 

I usul ve şartları tespit etmeye...» 
Bu şekilde de olmadı; cümle böyle bitmez. O hal

de, bunu yeniden değiştirmek lazım. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Şöyle olacak Sayın Cumhurbaşkanım : 
«...Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Ticaret, Gıda -

I Tarım ve Hayvancılık, Sanayi ve Teknoloji, Gümrük 
ve Tekel Bakanlıklarıyla Devlet Planlama Teşkilatı
nın görüşlerini aldıktan sonra hazırlanacak ve sevk 
edilecek kararnamelerle Gümrük Giriş Tarife Cetve-

I linin Gümrük Vergisi, ithalde alınan diğer vergi ve 
I resim oranlarını...» Bu şekilde devam edecek. 

BAŞKAN — Oraya böyle bir şey koymak lazım, 
I değil mi Sayın Bozer? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
— İzin verirseniz Sayın Cumhurbaşkanım, ben de 
şu şekilde düşünüyorum : «...nitelikte tutmak ama
cıyla Ticaret, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, 

I Gümrük ve Tekel Bakanlıklarıyla Devlet Planlama 
I Teşkilatının görüşlerini aldıktan sonra, Maliye Ba-
I kanlığınca hazırlanacak kararnamelerle Gümrük Gi

riş Tarife Cetveli yapmaya Bakanlar Kurulu yetki
lidir.» 

I BAŞKAN — Yani «Maliye Bakanlığı» terimini 
I yukarıdan çıkarıp aşağıya alıyoruz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
I — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum-
I hurbaşkanım, Komisyonda biz bunu hazırlarken Sa-
I yın Tokyay'dan bir şey duyduk, haklı olarak infial 
I oldu ve özelb'kle yukarıda arkadaşlara da söyledim, 
I biz de baktık... 
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Tabiî, 5383 sayılı Kanun, çok eski bir kanun, kırk 
senelik bir uygulamaya ters düşer diye endişeleniyo
rum. 

Haddizatında, «Maliye Bakanlığınca hazırlana
cak» veya «Maliye Bakanlığı» şunlardan şunlardan 
görüş alacak» demesine de lüzum yok. Kendisine ve
rilen herhangi bir vazife dolayısıyla, kimlerden görüş 
alması gerekirse onlardan görüş alacak. Öyle haller 
vardır ki, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşünü 
almak gerekir, burada yazılı değil diye, o Bakanlığın 
görüşünü almasınlar mı? 

Bakanlar Kuruluna verdiğimiz bir vazifede, Ba
kanlar Kurulu kendi içindeki görev taksimini Başba
kanın emrine göre yapar, yetkilisini orası tespit eder. 

O takdirde, eğer değiştirilecekse, izniniz olursa 
şöyle yazmak daha uygun olur : «Uzun süreli kal
kınma planının hedeflerini göz önünde bulundurarak, 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin malî ve koruyucu 
etkisini ülke ekonomisine en uygun nitelikte tutmak 
amacıyla, kararnamelerle Gümrük Giriş Tarife Cet
velinde gösterilen Gümrük Vergisi ve ithalde alman 
diğer vergi ve resim oranlarını indirmeye, azaltmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

Biz Bakanlar Kuruluna verdiğimiz bir görevde, 
bakanların görevini ayrı ayrı belirtmeye gerek yok 
diye düşünüyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Doğrusu odur. Tabiî, Bakanlar Ku
rulunda bütün bakanlar görüşünü orada bildirecek
tir; ama bundan evvel okuduğumuz şekliyle bu gö
revi Maliye Bakanlığına veriyoruz. 

Sizin söylediğiniz gibi okursak, bu kararnameyi 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı mı hazırlayacak, Maliye 
Bakanlığı mı? O belli değil. 

Belki, «Maliye Bakanlığınca, ilgili bakanlıkların 
görüşü alındıktan sonra» denebilir, yani bakanlıkla
rın ismi sayılmaz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKAM AL t BOZER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz, uy
gulamada da meydana gelen - tereddüt demeyeyim -
farklı bir yoruma bu kararname ile son vermek ge
rekir. Bunu, bugüne kadar Devlet Planlama Teşki
latı hazırlıyordu. Aslında, gerçek durum şudur : Ma
liye Bakanlığı bu konuda maalesef ikinci, üçüncü 
sıraya itilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı olarak biz uygulayıcı 
bir bakanlığız. Bu itibarla, bizim burada, uygulama
dan doğan tecrübelerimizi aksettirmek bakımından 

mütalaamızı arz etmekte fayda olabilir; fakat aslo-
lan, bu kararnameyi kim hazırlayacak? Biz bu hu
susta Sayın Genel Sekreterimizin de ifade buyurduk
ları veçhile, bir sarahat getirmezsek, bu yorum fark
lılığı - asgarî böyle ifade edeyim - devam edip gide
cektir. 

Binaenaleyh, izin verirseniz, bunun sahibini bir 
kere ortaya koyalım. Bu bir tercih meselesidir; Dev
let Planlama Teşkilatı» denir ya da «Maliye Bakan
lığı» denir; fakat zannediyorum Maliye Bakanlığı
nın hazırlamasında isabet olacaktır. Bunu burada 
bir kere tescil edelim. 

İkinci nokta şu : Acaba ilgili bakanlıkların mü
talaası alınmak üzere ismini zikretmekte fayda var 
mı? 

Efendim, müsaade buyurursanız, ben burada bi
raz farklı düşünüyorum. Bana, fayda var gibi geli
yor. Müsaadenizle pragmatik bir açıdan meseleye 
yaklaşırsak; kararnamelerin hazırlanış şekline baktığı
mız zaman genellikle biz bunları kısa bir süre içinde 
- hatta daha evvelden mütalaaya istinat etmeksizin -
imzalıyoruz. Aslında, itimat edilen bir keyfiyet var : 
ilgili bakan arkadaşımız bu kararnameyi sevk etmiş 
olduğuna göre, bu, onu incelemiştir diyoruz. Eğer 
her kararnameyi teker teker incelemeye kalkarsak, 
esas itibariyle buna vakit de müsait değildir. 

Burada yapılmak istenilen husus, özellikle ilgili 
bakanlıkların uyarılması ve bu konuda onların mü
talaasının alınmasıdır. 

BAŞKAN — Yazılı olarak mütalaalarının alın
masıdır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
— Evet, yazılı olarak. 

Burada bir güvence unsuru vardır efendim; onu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Gümrük 
ve Tekel Bakanımız çok önemli bir konuya değindi
ler. Bakanlar Kurulunda görev kolektif olunca - hu
zurunuzda kimseyi suçlamak istemiyorum; ama, bu
güne kadar gördüm - bu defa hiç kimse kararname 
ile meşgul olmuyor. Kararname geliyor; fakat biz 
burada sahibini bulmakta güçlük çekiyoruz. 

Bu nedenle, «Uzun süreli kalkınma planının he
deflerini göz önünde bulundurarak Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin malî ve koruyucu etkisini ülke 
ekonomisine en uygun nitelikte tutmak amacıyla, 
Maliye Bakanlığının, ilgili bakanlık ve kuruluşların 
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görüşlerini alarak önereceği kararnamelerle Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinde gösterilen Gümrük Vergisi ve 
ithalde alınan diğer vergi ve resim oranlarının artır
ma ve eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkijidir» şeklin
de düşünüyorum efendim. 

Bunu Maliye Bakanlığı yapacaktır. 
BAŞKAN — Yani, yine Maliye Bakanlığını bu 

suretle vazifelendirmiş oluyoruz; ama, görüşünü ala
cağı bakanlıklar olarak belki oraya «ilgili bakanlık
lar ve Devlet Planlama Teşkilatı» konabilir. 

EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, «ilgi
li bakanlık ve kuruluşların» dedik; orada Devlet Plan
lama Teşkilatını böylece söyledik. 

BAŞKAN — Evet.. Bakarsınız, başka bir bakan
lığın da görüşünü almak gerekebilir. Hangisi ile ilgili 
ise... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evvela 
en önemlilerini sayalım, ondan sonra lüzum olursa, 
diğerlerinin de görüşünü alırlar. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
O Ğ L U — Diğerlerinde ilgili olabilirler. Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bu kararnameyle ilgilidir; onun uy
gulaması olduğu için, o her halükârda oraya girer. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
— Efendim, müsaade ederseniz, hakikaten Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı lazım; çünkü bunun uygulama
sını yapan biziz ve «bunlardan mütevellit vergi feda
kârlıkları nerelere kadar ulaşıyor?» hususunu da bi
zim, Maliye Bakanlığı ile birlikte tespit etmemiz la
zım. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığını, bu
radaki bakanlıkları sayarız ve «lüzum görülecek di
ğer ilgili bakanlıkların» deriz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
— Aslında kararnameyi Maliye Bakanlığı ile beraber 
hazırlamamız lazım efendim. 

BAŞKAN — «Tarım ve Ormandan» sonra, (Gı
da - Tarım ve Hayvancılık) diye niçin parantez içeri
sine alınmış? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Kararnameye eski ismi ile yazılmış. 

BAŞKAN — O Bakanlığın ismi değişti artık. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Buna rağmen 
gerek yoktur Sayın Başkanım. Hükümetten, Danışma 
Meclisine kanun öyle gelince, biz de onu öyle değiş
tirdik; ama kalkması lazım. 
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. BAŞKAN — Onu da çıkartmak lazım. 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Uzun süreli 
kalkınma planının hedeflerini göz önünde bulundu
rarak Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin malî ve ko
ruyucu etkisini ülke ekonomisine en uygun nitelikte 
tutmak amacıyla, -izniniz olursa, biraz daha kısaltı
yorum efendim- Maliye Bakanlığının, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıkların ve kuru
luşların görüşlerini alarak önereceği...» 

Yani, Gümrük ve Tekel Bakanlığının, pek tabiî 
özelliği vardır, onu vurgulayalım; izniniz olursa, di
ğerlerini tek tek saymayalım. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
— Sayın Cumhurbaşkanım uygun görürseniz, Sayın 
Komisyon Başkanımızdan, Gümrük ve Tekel Bakan
lığı için ufak bir iltimas teklif ediyoruz; zannediyo
rum bu iltimas yerinde de masruf olacak. 

Sayın Maliye Bakanımız da müsaade ederse, 
«İlgili bakanlıkların mütalaası alınarak Maliye ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca hazırlanır» der
sek... Çünkü, bizim uygulamacı olarak, gerçekten 
katkımızın olduğuna inanıyoruz. İsabetli olur görü
şündeyim. 

Takdirlerinize arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Ama, görüşü alındıktan sonra Ma

liye Bakanlığına mesele kalmaz; zaten «Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi» diye çıkacak; ister bir bakan
lık sevk eder, ister 'iki bakanlık birden sevk eder. 
Eğer, iki bakanlık birden sevk ederse, bir anlaşmaz
lık olabilir. Nihayet Maliye Bakanlığı görüş alır, o 
görüşe rağmen belki aksi istikamette bir kararname 
de gönderebilir; yani, görüşü müspet olmasa da gön
derebilir. 

Bakanlar Kurulunda kabul edilirse, mesele kal
maz. Öyle değil mi? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Gümrük Bakanı Bakanlar Kurulunda ka
bul etmezse, öyle karar olmaz. 

BAŞKAN -^ Ama ikna edilir; orada Başbakan 
da var, diğer bakanlar da var... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Gençlik ve 
Spor Bakanı da orada ikna edilemezse, yine olmaz. 

BAŞKAN — Her hangi bir bakan imzalamazsa, 
zaten olmaz. O bakımdan, illa, «ikisi müştereken ha
zırlar» denirse, bu iş zor çıkar; yani, iki bakanlığa 
birden görev verilirse kararname zor çıkar; o, ona 
atar, «Siz hazırlayın da bana getirin», öbürü «Siz 
hazırlayın da bana getirin» der. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
— O mahzur var Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Müşterek kararname ile çok zor 
olur* 

1 inci maddeyi bu son şekliyle yeniden okutuyo
rum : 

«MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilme
si Hakkında 14 . 5 . 1964 günlü ve 474 sayılı Kanu
nun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrası aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiştir. 

Uzun süreli kalkınma planının hedeflerini göz 
önünde bulundurarak Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin malî ve koruyucu etkisini ülke ekonomisine en 
uygun nitelikte tutmak amacıyla, Maliye Bakanlı
ğının, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili diğer ba
kanlık ve kuruluşların görüşlerini alarak önereceği 
kararnamelerle Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gös
terilen Gümrük Vergisi ve ithalde alınan diğer ver
gi ve resim oranlarını (ithalde alınacak Damga Resmi 
dahil) ithal edilecek maddelere göre değiştirmeye ve 
tarifedeki notlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya 
ve bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve 
şartları tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.:» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, küçük bir husus daha var : Gümrük ve Tekel 
Bakanlığımızın, «buna bağlı olarak» ifadesini çıkar
dıktan sonra, parantez içindeki (ithalde alınacak 
Damga Resmi dahil) cümlesine gerek var mı 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALI BOZER 
— Efendim, aslında tabiî bu çıksa dahi, Damga res
mi dahildir; çünkü, bütün bunlar şunları ifade edi
yor : Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, Damga Res
mi, İstihsal Vergisi. 

Binaenaleyh, bizim görüşümüze göre, çıkarsa, 
anlamda hiçbir değişiklik yok, kalırsa da bir zararı 
yok; bir şeyin teyidinden ibaret. 

Belki şöyle bir faydası var efendim: Bu Damga 
Resmi keyfiyeti, genel bir nitelik taşıyor. Binaenaleyh, 
burada da aynı hükme, aynı işleme tabi olacağını 
belirtmek açısından parantez içinde kalmasında fayda 
olabilir Sayın Başkanım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bana zararlı 
olur gibi geliyor efendim; çünkü, «buna bağlı ola
rak» ibaresini çıkarıp da, burada Damga Resmine 
özel bir statü koyunca, «hangli vergiler bu özel sta
tüye dahildir, hangisi değildir; Gider Vergisi buna 
dahil midir, değil midir?» tereddüt yaratır. 
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Bunu vaktiyle koymamızın sebebi, «buna bağlı 
olarak ithalde alınan» derken, Damga Resmi buna 
bağlı olmadığı için buraya konmuştu; o da dahil, 
onu belirlemek için. 

Bulunması hatalı olur gibi geliyor bana; ama arz 
ettiğim gibi tamamen hukukî bir konu ve Sayın Bo-
zer'in tam da konusu. 

BAŞKAN — Eğer, parantez içimdekini çıkarmak
ta büyük bir mahzur yoksa, o zaman çıkarmak daha 
faydalı. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ALİ BOZER 
— Efendim, biraz evvel arz ettiğim veçhile, çıkarır
sak tereddüt olacak gibi geliyor. Teknik bir konu. 

Eğer izin verirseniz, Gümrük ve Tekel Bakanı 
Müsteşarımız Sayın Yüzbaşıoğlu da arz etsinler. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORHAN YÜZBAŞIOĞLU — (Gümrük ve Te

kel Bakanlığı Temsilcisi) — Sayım Cumhurbaşkanım, 
haddizatında Damga Resmi de ithalde alınan diğer 
vergilerden biridir; ancak, Demga Resmi ile ilgili 
828 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, hangi hal
lerde bu verginin alınmayacağı kaydedilmiş ve bura
da Gümrük Kanununun ve diğer bir kısım kanunla
rın numaraları verilmliştir. 

Burada numarası olmayan bir vergi söz konusu 
olduğunda, o zaman, Gümrük Verglisini almadığı
mız halde bile Damga Resmini almaktayız ve yine 
huzurunuzda bulunan 474 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi taksitlendirmeden bahseder, 1 inci maddesi vergi 
değişikliklerinden, 2 nci maddesi de taksitlendirme
den bahseder. 

Taksitlendirmede de keza Damga Resmiyle ilgi
li bir hüküm mevcut değildir. Bu yüzden, Planlama
nın verdiği beş yıllık taksitlendirme kararlarını da biz, 
gümrük vergilerime ve bu arada diğer vergilere de 
yansıtırız: onları taksitlendirme kararlarına tabi tut
makla birlikte, Damga Resmini defaten almaktayız. 

Haddizatında demin arz ettiğim gibii, Damga Resmi, 
diğer vergiler gibi genel anlamı içine dahil olmakla be
raber, uygulamada şimdiye kadar parantez içine hep, 
«Damga Resmi dahil» diye yazılmıştır. Damga Res
mi Kanunu, Gümrük Kanunundan ıdaha sonra çıkan 
bir kanun olduğu için, muhal meselesi yönünden, 
bu yazılmadığı takdirde daima bunun alınması ciheti
ne gidilmekte ve bu yüzden de hukukî ihtilaflar doğ
maktadır. Bizce kaynağı daha ziyade 828 sayılı Ka-
ınunun 4 üncü maddesidir. Yani bir eşya Gümrük 
Vergisinden muaf ise, otomatikman Damga Resmin
den de muaf olmakta; ama burada tadadı mahiyet-
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te olduğu için ve bir kanunun numarası burada yer 
almıyorsa, Gümrük Vergisinden muaf olsa bile bu 
kanunun kapsamına girmektedir. Nitekim, taksitlen-
dirmede aynı şey yapılmış ve demin arz ettiğim gibi, 
ismi yazılmadığı için alınmaktadır. 

Bu tereddütleri gidermek yönünden -emrederse
niz daha teferruata girelim- parantez içindeki bu ke
limenin bulunmasında yarar olabilir. 

BAŞKAN — Yalnız, usul bakımından kamımda 
bunu böyle kerre içinde yazmâktansa, eğer gerek var
sa buna, «...Gümrük Vergisi ve ithalde alınan Dam
ga Resmi dahil, diğer vergi ve resim oranlarını ithal 
edilecek maddelere göre değiştirmeye...» demek la
zım; yani kerre içimde değil de, doğrudan doğruya 
metnin içine sokarak ifade etmek gerekir; çünkü ker
re içinde bir daha, «ithalde alınan» diyoruz, tki de
fa, «ithalde alınan» demeye ne gerek var? 

«îthalde alınan, Damga Resmi dahil, diğer vergi 
ve resim oranlarını ithal edilecek maddelere göre değiş
tirmeye ve tarifedeki notlarda gerekli değiştirmeleri 
yapmaya...» dersek daha güzel olacak. Çünkü ka
nunlarda kerre içerisine «dahil» falan koymuyoruz, 
doğrudan metnin içine koyukoruz. 

Eğer gerek varsa, bunu benim söylediğim şekilde 
yazmak faydalıdır; gerek yoksa zaten, «ithalde alı
nan diğer vergi ve resim oranlarını» dedikten sonra, 
ithalde alınan Damga Resmlinin de dahil olması la
zım haddizatında; ama «Birçok yerde geçiyor; şim
di burada koymazsak yanlış anlamaya sebep olabilir; 
gene bunu burada tutalım» der Yüzbaşıoğlu. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAK'ANI ALİ BOZER 
— Sayın Başkanım, izin verirseniz şöyle yapalım : 
«İthalde alınan vergiler» deyince, biraz evvel arz et
tiğim gibi, dört, beş çeşit vergiyi zaten kapsıyor; as
lında burada bir tereddüt olmaması lazım. 

Binanealeyh, bence kalsa da olur, kalmasa da 
olur; kalmasını daha yeğ tutuyorlar. Ben, tereddüte 
sebebiyet vereceği görüşünde değilim efendim. Yani 
çıkarabiliriz, uygun görürseniz. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkanım, çıkmasını ben şundan 
dolayı tabiî görürüm. İthalde alınan Damga Resmi
ni, kanunun kendisi de indirmekte, hatta sıfıra kadar 
indirmek yetkisini de zaten bize vermektedir. 

BAŞKAN — Zaten, «İthalde alınan diğer vergi 
ve resim» diyoruz; resim dedikten sonra, «Damga 
Resmi» zaten ismi... «Vergi» deseydik, doğruydu; 
«...diğer vergi ve resimler...»; resim nedir? Damga 
Resmi.., Damga Resminden başka resim var mı? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU — (Gümrük ve Te
kel Bakanlığı Temsilcisi) — Rıhtım Resmi ve Damga 
Resmi var. 

BAŞKAN — Rıhtım Resmi var... 
O halde, «... diğer vergi ve resim oranlarını...» 

dedik, 
ORHAN YÜZBAŞIOĞLU — (Gümrük ve Te

kel Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkamm, zaten 
«diğer vergi ve resim» deyince, otomatikman Dam
ga Resmi de giriyor. 

BAŞKAN — O halde?.. 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU — (Gümrük ve Te
kel Bakanlığı Temsilcisi) — Uygulamada yerleşmiş 
bir âdettir; fakat biz bu direktifler karşısında uygu
lamayı yaparız ve bu şekilde yürüyeceğini ben de 
sanıyorum. 

BAŞKAN — Zaten zabıtlara da geçti. 
O halde, parantez içerisindeki, «İthalde alınacak 

Damga Resmi dahil» ibaresini çıkarıyoruz. 
0 zaman şöyle oluyor : «... Gümrük Vergisi ve 

ithalde alınan diğer vergi ve resim oranlarını, ithal 
edilecek maddelere göre değiştirmeye ve tarifedeki 
notlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya...» diye de
vam edecek. 

1 inci maddenin bu son okuduğumuz şekli üzerin
de başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 

Eu son şekliyle i inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 33 sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin Yayınlandığı 28 Eylül 1979 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 1979'dan bu yana nasıl olacak bu? 
O zamandan beri alınan şeyler... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kararname 
o tarihte yürürlüğe girmiştir; yayımı tarihi o tarih
tir. 

BAŞKAN — Öyle ya, eski kararnamenin yürür
lük tarihi o. Tamam. 

2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

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

lar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen ,., Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle 
Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 
nci Maddelerinin İkinci Fıkralarının Değiştirilmesi 
ve 36 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 
31.5.1979 Gün ve 27 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (D. Meclisi : 11157; M. G. Konseyi : 
1/407) (D. Meclisi S. Sayısı : 162; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 458) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü sırasında 440 
sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve 
İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerii-
nin İkinci Fıkralarının Değiştirilmesi ve 36 ncı Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin, 31.5.1979 Gün 
ve 27 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu yer 
alıyor. 

Bu rapor, 458 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerindedirler. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve ilk sözü Bütçe - Plan Komisyonu Başkanına 
bırakıyorum. 

Buyurun Küçükahmet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Mües
seseleriyle İştirakleri Hakkındaki 440 sayılı Kanu
nun sermaye teşekkülüyle ilgili 3 üncü maddesi ve 
yönetim kurullarıyla genel müdürün yetki ve sorum
luluklarıyla ilgili 7 nci maddesi tatbikatta çok kısa 
tutulmuş, işin mahiyetine ve manasına da uygun de
ğil. Bu 27 sayılı Kanun Hükmünde Kararname bun
lara açıklık getirmiş. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişik
lik nedeniyle kaldırılan hükümleri ihtiva eden 36 ncı 

(1) 458 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

j maddesinde de bir küçük değişiklik yapmak gertk* 
I mistir. 
I İzniniz olursa, maddeler okundukça, yapılan de-
I ğişikliklerin neler olduğunu birer satırla izah edeyim, 
I daha uygun olacaktır zannederim, 
I Arz ederim. * 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

1 efendim? Yok. 
I Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 1 inci maddeyi okutuyorum : 

440 Sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müessese-
I leri ve İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 net Mad-
I delerimin İkinci Fıkralarının Değiştirilmesi ve 36 ncı 
I Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 31.5.1979 * 

Gün ve 27 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
I Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 440 sayılı İktisadî Devlet Teşek-
I külleri ile Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Ka

nunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

I «Teşekküller özel kanun ile kurulurlar. Teşekkül-
I lere bu Kanun ile kuruluş kanunlarının saklı tuttuk

ları hususlar dışında özel hukuk hükümleri uygula-
I mı'. Teşekküllerin sorumlulukları sermayeleri ile sı

nırlıdır. Teşekküllerin sermaye tutarları Maliye Ba
kanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca sapta
nır.» 

I ıBAŞKAN —- 1 inci madde üzerinde bir diyeceği-
I niz var mı Küçükahmet? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka

nım, burada son iki satır, «Teşekküllerin sermaye 
tutarları Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakan
lar Kurulunca saptanır» şeklindedir; 27 sayılı Karar-

I namenin ilave ettiği cümle budur. 
I Yüksek malumları, hem İktisadî Devlet Teşek-
I küllerinin dinamik bir bünyeleri var, hem de artık 

ekonomi çok dinamik bir bünyeye sahip oldu, Bun-
I ların kendi kuruluş kanunlarında olan sermayelerini 
I değiştirmek ancak kanunla mümkün oluyor; hele 
I kanun yapılamayan hallerde, bunların günün koşul-
I larına ayak uydurmaları çok güç oluyor. 
I Bu mahzuru gidermek için 1974 senesinde Büt-
I çe. Kanununa buradaki hüküm konulmuş; fakat Ana-
I yasa Mahkemesi bunu reddetmiştir, 
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ıBAŞKAN — «Bütçe kanunuyla olmaz» diye... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bütçeyle ilgi
li değildir diye reddetmiştir. 

Buna zorunluluk vardır, tatbikatta da yararı gö
rülmüştür. Hakikaten bunların sermaye durumları
nın Maliye Bakanlığınca yakından izlenmesi ve art
ması gerektiği anda da. Maliye Bakanlığının teklifi 
ile Bakanlar Kurulunca artırılması uygundur. Bu de
ğişikliği getirmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 440 sayılı Kanunun 7 nci madde

sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Yönetim Kurulu ve Genel Müdür, kendilerine 

kanunlarla verilen görevleri bilerek veya ihmal sonu
cu yerine getirmemekten, teşekküle verilen sermayeyi 
ve sağlanan diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik il
kelerine uygun olarak kullanmakta çaba ve basiret 
göstermemekten ve kararlarıyla teşekkülü zarara uğ
ratmaktan sorumludurlar. Sorumlulukları saptanan
lar hakkında ilgili bakanlıkça işlem yapılır.» 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 440 sayılı Kanunun bu değişiklikten 
evvelki maddesini izniniz olursa okuyayım, fark da
ha iyi anlaşılacaktır; 7 nci maddenin ikinci fıkrası 
şöyledir : «Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün gö
rev, yetki ve sorumlulukları kuruluş kanunlarında 
ve tüzükte belirtilir.» 

Ne burada neden sorumlu oldukları vardır, ne 
•de sorumluluklarını kimin tespit edeceği hususu var
dır. Binaenaleyh, bütün İktisadî Devlet Teşekkülleri
ne şâmil bir genel hükmün, bunların asıl kuruluş ka
nunları olan 440'da yer almasında yarar vardır. Bu 
biraz evvel okuduğum hüküm, bu okunan şekli ile 
değiştirilmiş, bunların görev ve sorumlulukları daha 
belirgin bür hale gelmiştir, 1979 yılından beri de tat
bik edilmektedir ve uygulamada da daha uygun oldu
ğu izlenmiştir. 

Arz ederim. 

ÖAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sürtüyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 440 sayılı Kanunun 36 nci mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Teşekküllerin özel kuruluş kanunlarındaki ser

maye tutarlarım belirleyen ibareler kaldırılmıştır. An
cak, teşekküllerin sermayeleri Bakanlar Kurulunca 
belirleninceye kadar özel kuruluş kanunlarındaki ser
maye tutarları esas alınır.» 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 440 sayılı Kanunum 36 nci maddesi, 
kaldırılan hükümleri ihtiva etmektedir. Biraz evvel 
arz ettiğim 3 üncü maddede sermaye ile ilgili değişik
lik yapılınca, bu değişiklik meydana gelinceye kadar 
uygulanacak hükmü bir yerde belirlemek lazımdır, 
bu nedenle konulmuştur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun 27 sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin yayınlandığı 31.5.1979 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 1.4.1933 Tarihli ve 2133 sayılı Devlet Ki
tapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesine 7380 Saydı Kanunla Eklenen ve 1733 
sayılı Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Mecli-
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since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konse
yi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/412; M. G. Konseyi : 1/399) (D. Meclisi S. Sayı
sı : 152; M. G. Konseyi S. Sayısı : 461) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin beşinci ve son sıra
sına geliyoruz; bu sırada, 1.4.1933 Tarihli ve 2133 
sayılı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesine 7380 sayılı Kanunla Ek
lenen ve 1733 sayılı Kanunla Değiştirilen İkinci Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince kabul olunan metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu yer 
almaktadır. 

Bu rapor, 461 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı ve Sayın Millî 

Eğitim Bakanı yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum. 
Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
.{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, izniniz olursa bir küçük izahat vermek 
istiyorum. 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi aşağı yuka
rı, benim bilebildiğim kadar, bizde en eski ve en ta
lihsiz döner sermaye kuruluşudur ve zannederim ki, 
mevcutlarının içinde de örnek bir işleyiş gösteren ku
ruluştur. Her ne kadar 2133 sayılı Kanunla 1933 yı
lında kurulmuşsa da, aslında kuruluşun okul kitap
larının Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılmasına amir 
olan 1926 tarihli 823 sayılı Kanuna 'kadar gider, ya
ni 1926 yılından bu yana faaliyet gösteren bir kuru
luştur. 

Sermâyesi, en son 1973, yani bundan 10 sene ev
vel 1733 sayılı Kanunla 50 milyona çıkartılmış; an
cak Bakanlar Kuruluna, bunun 99 milyona kadar çı
kartma yetkisi verilmiştir; 50 milyona çıkmış, 99 mil
yonluk yetkiyi de kullanmıştır; ancak bugünün şart
larında bu çok yetersizdir. 

Sık sık huzurlarınıza gelmemek için, bu defa Hükü
metin teklifi ve bizim de kabul ettiğimiz teklif, bunun 
1 milyar liraya çıkartılmasıdır. Bütçeden bu 1 mil
yarın 401 milyon lirası 99 milyonla beraber 500 mil
yon verilecek, geri kalan 500 milyon mütedavil ser
mayenin kendi kârlarından, kâr ettikçe buraya ilave 

(1) 461 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

edilecek, yani 1 milyara hemen çıkacak değil, büt
çeden 401 milyonu; 500 milyonu da kendi kârlarından 
verilmek şartıyla 1 milyara çıkartılması teklif edilmek
tedir. Üstlendiği yeni görevler ve bugünkü para hac
minde bize normal gelmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Devlet Kitapları 
Mütedavil Sermayesi, Millî Eğitim Bakanlığının en 
önde gelen bir kurumu olarak görev yapıyor ve ger
çekten, 12 Aralık günü yaptırdığımız bir denetleme 
sonunda, bunun 99 milyon lira olan sermayesinin 12,4 
milyona kadar indiğini ve gerekçede de ifade edil
diği şekilde 11 değil, belki onbeş, yirmi sebep ortaya 
sürülmek suretiyle bunun çok kötü duruma düştüğünü 
ve gerçekten iş yapamaz hale geldiğini tespit etmiş 
bulunuyoruz. 

Vardığımız hesap neticesinde saymanı değiştirdik; 
bu kötü durumu düzeltmek üzere ayrıca takviye yap
mak kaydıyla bunu açığa aldırdık ve nihayet kurum 
yılda 45 milyon kitabı basma durumuna gelebildi. 

Böyle bir durumun içerisinde, şimdi halen 528 
milyon lira değerinde kitap basıyor; 200 milyon da, 
işçi, aydınlatma vesaire olmak suretiyle ifade edilebi
lecek 728 milyon liralık bir masrafı var ve döner 
sermaye şeklinde yürütüp devam edip gidiyor. An
cak, 99 milyona kadar çıkarılabilecek sermayesiyle ve 
bu şekildeki yasal durumuyla Kurumun ne kadar 
güç bir durumda kaldığı takdir buyurulacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bizim bu döner sermayenin 
yaptığı iş yalnızca bizim kitaplarımızın basımı de
ğildir; bilimsel eğitim - öğretim ve klasik ve güncel 
olan bütün eserleri de ele alıp basmaktadır. Aslında 
bunu, özel sektöre de kitap ihale etmek suretiyle ve
rebilmektedir. Öyle sanıyorum ki, yarı miktarı bizim 
matbaadan, yarı miktarı da özel sektörün 7 adet 
matbaasına ihale suretiyle, son zamandaki kitap sı
kıntısı biraz giderilebilmiştir; ama onlar para iste
mektedirler, SEKA para istemektedir. Bu durumda on
ların bizim gibi, hiç olmazsa dönem içerisinde -bazen 
boş da olsa- yapma yerine özel sektöre dayanma gibi 
bir durumları olamamaktadır. Bu güçlüklerin giderile
bilmesi, kurum döner sermayesinin, hiç değilse 1 mil
yara çıkarmak kaydıyla ele alınmasını gerektirmek
tedir. 

Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanım, eğer ten
sip edilirse tabiatıyla, burada arz etmemde belki ya
rar vardır diye yüksek müsaadenizle arz etmeyi uy-
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.gun buluyorum; öyle sıkıntılı durumlarla karşılaşılı
yor ki, matbaalar bir devlet matbaası şeklinde Millî 
Eğitime bağlanmadığı ve sermayesi de ileride biraz 
daha artırılmadığı sürece, Millî Eğitim bu dertten 
hiçbir zaman kurtulamayacaktır. 

Bu bakımdan, yüksek tensipleriniz olduğu takdir
de, kârımız da yeteri bir düzeye ulaştığına göre~ Büt-
çe-Plan Komisyonunun teklifinin aynen benimsenme
sini ben arz ve teklif ediyorum. Çünkü biz, yaptığı
mız o denetlemede 1980'de, 12 Eylül sonrası 5 mil
yon olan kârın geçen sene, 1981 yılında 378 milyon 
liraya çıktığını gördük. Böylece bu sene -eğer ki he
sapları yıl sonunda alırsak- ben sanmıyorum ki kârı 
378 veya 400-500 milyondan aşağıya düşsün. Fiyat 
artımı yok; o halde bu artış, doğrudan doğruya işi 
sıkı tutmak ve bir düzenli gidiş yolu ile olmuştur; 
kârın da buna ilavesi mümkün olabilecektir. Bu ba
kımdan, tensipleri olursa, Maliye Bakanlığı da ken
disine düşen katkıyı yaparsa, bu mütedavil sermaye 
kurtarılabilecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkanım, Millî Eğitim Bakanlığı, 
sermayenin artırılması konusunda Maliye Bakanlığı
na müracaat ettiğinde, önce Maliye Bakanlığı bu mü
racaatı uygun görmemiş, «lüzum yok» diye çevirmiş; 
fakat Millî Eğitim Bakanlığı tekrar ısrar etmiş, 
12 Mart 1982 günü yazıyla, «Tamamı döner serma
yenin kârlarından karşılanmak üzere 1 milyar lira
ya çıkarılmasına muvafakat ediyorum» diye Millî 
Eğitim Bakanlığının muvafakatini bildirmiştir; fakat 
Bakanlar Kurulunda görüşülürken, Sayın Millî Eği
tim Bakanımızın teklifi üzerine, 401 milyon lirası
nın bütçe imkânlarından karşılanması, bakiye 500 
milyonun da döner sermaye kârlarına ilave edilmesi 
suretiyle sermayenin 1 milyar liraya çıkarılması şek
linde kabul edilmiş; Danışma Meclisinde de aynen 
geçmiş ve huzurunuza gelmiş bulunuyor. Herhangi 
bir mahzur mütalaa etmiyoruz. 

BAŞKAN — Peki, «300 küsur milyon lira kâr 
sağlandı» dediniz; bu kâr nereye gidiyor? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Başkanım, tabiatıyla bu kâr bir yıl içerisinde 
basım imkânları daha da genişletilebiliyor ve daha 
fazla... 

BAŞKAN — Hayır, sermayeye ilave yapılan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Şimdi ilave edeceğiz. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sermayeye ilave edilmez ise, hemen genel 
bütçeye irat kaydedilir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Ve oraya irat edilmek lazım geliyor. 

Sayın Başkanım, durumları çok kötü idi; bu du
rumda da Maliye Bakanımız lütfettiler, 1,5 milyarı 
bile koymakta hiçbir mahzur yok; Çünkü çok geniş 
bir kitleye, 15 milyona hitap ediyor ki 9 milyonu öğ
rencidir; 45 milyon kitap basıyor. 

Rakamları gerekçede de var; hatta 1,5'u bile biz 
teklif ederiz; fakat böyle geldiği için yüksek huzur
larınızda maruzatta bulunamadık. 

Tensiplerinize arz ediyorum. 
BAŞKAN — Sizinle geçenlerde de konuşmuştuk; 

Millî Eğitim Bakanlığının matbaa kapasitesini çok 
yükseltmek lazım. Ben bildim bileli, bu kitap derdi 
iher sene başlar. Bundan, büyük para kazanan mat
baalar var; kendiliklerinden, yardımcı kitap basarlar, 
«Millî Eğitim için kitap basalım» derler; halbuki, 
Millî Eğitim bu kitapları tedarik etmekle mükellef
tir. Kendisinin geniş kapasiteli bir matbaası olursa, 
rahatlıkla bunu daha evvelden basar ve dağıtabilir. 
İşte, bu sene hâlâ daha basılmamış kitaplar var... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Başkanım, bunlar ihalede olanlar, bizde olan
lar değil. 

BAŞKAN — ihale ile mihale ile olmaz bu iş. 
Bina ihalesi değil ki bu... Kitap gelmeyince çocuk ne 
ile çalışacak? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Devletin 
diğer matbaalarından da yararlanmak lazım. 

BAŞKAN — Onu da söyledim, diğer matbaalar
dan da yararlanalım dedim; mesela, Dil Tarih Ku
rumunun matbaası vardır; piyasaya iş yapıyor... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Hepsiyle temas ettik; bizim bu kitapların 6 ncı sınıfını 
basıyor Dil - Tarih Kurumu. 

BAŞKAN — Artık olan oldu; bu, önümüzdeki se
ne olacak. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Yalnız, bizde olmayınca olmuyor. 

Sayın Başkanım, bunu «1,5 milyar» şekline sokar
sak istifademiz olacak. Bu kârı şimdi biz alıyoruz; 1,5 
milyar şekline sokmazsak, üst tarafını Maliyeye yine 
yatıracağız; yine Millî Eğitime faydası yok. 

'Böylece, dediğimiz şekilde artarsa eğer, genişleme 
imkânlarını bulabiliriz. 

BAŞKAN — Hayır, «geri kalan, her yıl sonunda 
elde edilecek kâr ile karşılanır» dedikten sonra... 

— 459 — 



M. G. Konseyi B : 120 23 . 11 1982 O : 1 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
1 milyarı aşmamak kaydıyla; aşan kârımız olursa, ira
da kaydedilecek, yine gidecek bu tarafa. Maliyeye. 

BAŞKAN — Peki, 1 milyar sizin sermayenizi kar
şılamaz mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ HAŞAN SAĞLAM — 
Sayın Başkanım -arz ettim- 728 milyon şu anda; bir 
sene sonra, bu artan fiyatlar nedeniyle, kâğıt falan der
ken yine 1 milyarı bulacak. Onun içerisinde yine dön
dürmek, yine bir kitap kabul edilmeyecek, tek kitaba 
dönüş var; onu bu sefer SEKA kâğıdını veriyoruz, 
alıyor aşağıya, yine 100 milyon aşağıya, 150 milyon 
aşağıya alıyor. 

BAŞKAN — O zaman, onu «1,5» der isek, «geri 
kalan 1 milyar lirası ise, her yıl sonunda elde edile
cek kârlardan» diye, onu da değiştirmek lazım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
O şekilde tensip buyurulursa, biz onu kârdan karşı
larız. 

BAŞKAN — O halde, Maliye Bakanlığı ilk 500 mil
yonun 401 milyonunu verecek; diğerini?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
İrattan kurtaracağız. 

BAŞKAN — Bunda bir mahzur var mı? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkanım, yok. 
BAŞKAN — O zaman, «... 1,5 milyar liraya çıka

bilmiştir. Bu sermayenin 401 milyon lirası genel büt
çeden, geri kalan 1 milyar lirası ise, her yıl sonunda 
elde edilecek kârdan karşılanır» diye yazmak lazım. 

Bir yanlışlık olmasın diye bu kısmı bir daha oku
tuyorum... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi, sermayenin 401 
milyon lirasını bütçeyle, geri kalanı ise yıllığa bağlan
mıştır, kâr nispetini koyacaktır. Şimdi 401 milyon li
rayı 1983 bütçe yılında mı verecek? Çünkü, kanun ya
rın yürürlüğe girecek; yoksa, bu da Maliye Bakanlığı
nın imkânlarına bağlı olarak taksitle mi verilecektir? 
Bunun burada aydınlanması lazım. 

Bunu arz ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkanım, «401 milyon lirası bütçe 
imkânları dikkate alınarak» diye ifade buyurulmuş. 
100 milyon varsa, bütçeye konduğu için 100 milyon 
verilecektir. Bütçesine 100 milyon daha ödenek koy
dukları için imkânlarıyla mahsus olmak üzeredir. 

BAŞKAN — Veremez, çünkü 1983 bütçesi hazır
landı. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Hiç
bir yer veremez. 

BAŞKAN — Bu sene biraz fazlaca bir şey vermek 
lazım. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞDU — «Bütçe imkânları» deyince bütçeye ödenek 
koymak manasına gelir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, «bütçe imkân
ları» diye bir kayıt yok, böyle bir şey yok; doğrudan 
doğruya, «bütçeden» deniyor; onun için arz ediyorum. 

Sayın Başkanım, kanun maddesine bakın, doğru
dan doğruya «bütçeden» deyince, bu yarin yürürlüğe 
girecek, 1983 bütçesine 401 milyonu koymak durumun
dasınız. 

BAŞKAN — «Bütçe imkânları ile» deyince hiçbir 
zaman vermez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, onu 
da hiç vermez; onu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Onun için, «genel bütçeden» tabiri 
böyle kalsın. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bu se
ne verecek anlamına geliyor. 

BAŞKAN — Bu sene yapamaz ki, önümüzdeki se
ne yine sıkıntı çeker. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Döner sermayesini artıracak imkânları var 
zaten. 

BAŞKAN — Eğer veremeyecek bir durum olursa,. 
o zaman kârdan olan miktarı koyabiliriz; ileride, son
ra tekrar Maliye Bakanlığından alır. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Üstelik kârı var, sermaye olarak verecek, 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı eğer bir Sıkıntıya dü
şerse -ki, düşeceğini zannetmem- 401 milyon lirayı önü
müzdeki sene verebilir. 
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1 inci maddeyi son şekli ile okutuyorum : 
1.4.1933 Tarihli ve 2133 Sayılı Devlet Kitaptan Müteda-
vil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine 
7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 Saydı Kanunla 
Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin deği
şik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi 99 milyon 
liradan 1,5 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu sermayenin 
401 milyon lirası Genel Bütçeden, geri kalan 1 mil
yar lirası ise her yıl sonunda, elde edilecek kârdan 
karşılanır. 

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

Bu son okunduğu şekliyle maddeyi oyluyorum : 
(Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği

tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oyluyorum : KaJbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyluyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, bugünkü 'kanun tasarılarının görüşmesini 
tamamlamış oluyoruz. 

Başkaca görüşülecek bir konu bulunmadığından, ile
ride tespit edilecek gün ve saatte toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederiz. 
Kapanma Saati : 15.28 

»9<i 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

120 NCİ BİRLEŞİM 

23 Kasım 1982 Sah 

Saat : 14.00 
I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 4060 sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tah
villeri İhracına Dair Kanunun 5072 sayılı Kanunla 
Değişik 1 ve 4 üncü Maddeleri ile 9 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir Mad
de Eklenmesine İlişkin 32 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Danışma Meclisince Red'dolunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/160; M. G. Kon
seyi : 1/404) (D. Meclisi S. Sayısı : 172; M. G. Kon
seyi S. Sayısı: 457) 

2. — Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Ku
rulmasına İlişkin 30 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Danışma Meclisince Reddolunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/164; M. G. Konseyi: 1/406) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 171; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 459) 

3. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkın
da 474 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin 1 inci Fık
rasının Değiştirilmesine İlişkin 33 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Ta
sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/163; M. G. Konseyi : 1/405) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 170; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 460) 

4. — 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle 
Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 
nci Maddelerinin İkinci Fıkralarının Değiştirilmesi 

ve 36 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 
31.5.1979 Gün ve 27 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (D. Meclisi : 1/157; M. G. Konseyi : 
1/407) (D. Meclisi S. Sayısı : 162; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 458) 

5. — 1.4.1933 Tarihli ve 2133 sayılı Devlet Ki
tapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 
nci Maddesine 7380 sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 
sayılı Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiş.-
tirilmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konse
yi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/412; M. G. Konseyi : 1/399) (D. Meclisi S. Sayı
sı : 152; M. G. Konseyi S. Sayısı : 461) 

6. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu (Tasarısı. 
(1/262) 

7. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Ka'bul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sayısı : 394) 

8. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
9. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
10. — 1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 457 

4060 Sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair 
Kanunun 5072 Sayılı Kanunla Değişik 1 ve 4 üncü Maddeleri 
ile 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Da
nışma Meclisince Reddolunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/160; M. G. Konseyi : 

1/404) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 172) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 26 Ekim 1982 
Kanurtlar Müdürlüğü : 06-1105 

(1/160) 2767 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

4060 sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanunun 5072 sayıh Kanunla Değişik 1 ve 
4 üncü Maddeleri ile 9 uncu Maddesfinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin 
32 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı, Danışma Meclisi Genel Kurulu
nun 25 Ekim 1982 tarihli 7 nci Birleşiminde görüşülmüş ve işaret oyu ile reddedilerek ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkanvekili 

Danışma Meclisi Başkanı V. 



— 2 — 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 22 Mart 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü ' v 

• Sayı : 840 - 11634 ,;. „.-..'• 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA * 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 

12 Eylül 1980 tarihinden önce Yasama Meclisine sunulmuş bulunan, ancak hukuken hükümsüz sayılma
yan 31 adet kanun hükmünde kararname. 

Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 

İnceleme sonucunda, Anayasanın 64 üncü maddesüne göre, kanun hükmünde kararnamelerin, kanunların 
görüşülmesi kurallarına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 

2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 
Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle kanun hükmünde kararnameler dosyalanyla birlikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 

M. G. K. Genel Sekreteri 

GEREKÇE 

4060 sayılı yüzde beş faizli Hazine Tahvilleri ihracına dair Kanunla eski Türk Ticaret Kanunu hüküm
lerine göre ayrılan kanunî yedek akçelerinin Devlet iç istikraz tahvillerine yatırılması zorunluluğu getirilmiş, 
ancak Türk Ticaret Kanununun değiştirilmesi ve anılan Kanunda müeyyide getirilmiş olmaması nedenleriyle 
Kanunun uygulama sahası bulamadığı izlenmiştir. Uygulamadaki güçlüklerin giderilmesli, Devlet iç istikraz 
tahvillerinin satışının artırılması amacıyla değişiklik önerilmiş ve yasaya uymamanın müeyyidelerinin açıklığa 
kavuşturulması üzerinde durulmuştur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 457) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

4060 Saydı YUzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanunun 5072 Sayıh Kanunla Değişlik 1 ve 4 
üncü Maddeleri ile 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Hükmünde Kararname 

4060 sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanunun 5072 sayılı Kanunla değişik 1 ve 
4 üncü maddeleri ile 9 uncu maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesi; 26.9.1978 
günlü ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 24.9.1979 gününde kararlaş
tırılmıştır. 

MADDE 1. — 4060 sayılı Kanunun 5072 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

«Madde 1. — Anonim şirketlerle limited şirketler (bankalar ve sigorta şirketleri dışında) Türk Ticaret Ka
nununun 466 ncı maddesi hükmüne göre yıllık kârlarından ayırdıkları yasal yedek akçeler tamamını Devlet İç 
İstikraz Tahviline yatırırlar.» . 

MADDE 2. — Aynı Kanunun değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
«Madde 4. — Kuruluşların senelik bilançolarının genel kurullarında kabulünden sonra bir ay içinde Dev

let İç istikraz Tahvillerine yatırılacak değerler hesaplanır, aynı süre içinde kuruluşlarca tahviller alınır ve 
kurumlar vergisi beyannamesiyle birlikte tahvillerin tertip ve numaraları vergi dairelerine bildirilir. 

Kuruluşlar, yasal yedek akçeler karşılığı olarak aldıkları Devlet İç İstikraz Tahvillerini ayrı bir deftere 
kaydederler, tahviller yanlarında bulundurulur ve yetkililerin isteğinde gösterilir.7 

Yasal yedek akçeler karşılığı olarak alınan Devlet iç istikraz Tahvilleri, rehin edilemeyeceği gibi mahi
yet ve biçimi ne olursa olsun hiçbir işlemde kullanılamaz. 

Bilançolara göre tahvillerin azaltılması gerektiğinde sahipleri bu tahvilleri diledikleri biçimde elden çıkar
makta serbesttir.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 
«Madde 9. — Bu Kanuna uygun hareket etmeyen kuruluşların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile 

Genel Müdürleri ya da kuruluşun yöneticileri ve bu Kanuna aykırı hareketleri yıllık raporlarına kaydetme
yen Kuruluş denetçilerine ellibin liradan az olmamak üzere, ağır para cezası hükmolunur.» 

MADDE 4. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun uyarınca yasal yedek aıkçeler karşılığı olarak alınması genelken Devlet İç İstik
raz Tahvilleri noksan olan kuruluşlar, Kanunun yayım gününden başlayarak 18 ay içinde ve eşit 6 taksitle tah
villeri almak ve taksit sürelerinin bitiminde verecekleri bildirimlerle aldıkları tahvillerin tertip ve numarala
rını vergi dairelerine bildirmek zorundadırlar. 

Bu gereğe uymayanlar için 9 uncu madde hükmü uygulanır.» 

MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 457) 



— 4 — 

Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. :1/404 
Karar No. : 166 19 Kasım 1982 

MlLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 25 Ekim 1982 tarihli 7 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile red
dedilen ve 26 Ekim 1982 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «4060 sayılı Yüzde 
Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanunun 5072 sayılı Kanunla Değişik 1 ve 4 üncü Maddeleri 
ile 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin 32 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin kabulü Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 4060 sayılı Kanunun 5072 sayılı Kanunla değişik 1, 4 ve 9 uncu maddelerini değiştiren 
32 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2171 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak 28 Eylül 1979 tarihli Res
mî Gazetenin Mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Anılan Kanunun; 

1 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Anonim Şirketler, Limited Şirketler (bankalar ve sigorta şirketleri 
hariç) Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesi hükmüne göre yıllık kârlarından ayırdıkları yasal yedek 
akçelerinin tamamını Devlet İç İstikraz Tahvillerine yatıracaklardır. 

4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, daha önce, Devlet İç İstikraz Tahvillerine yatırılacak paralar Ha
ziran ve Aralık ayları sonlarında yapılacak altı aylık hesap özetlerinin gösterdiği miktarlar üzerinden he
saplanırken, bu defa kuruluşların senelik bilançolarının genel kurullarında kabulünden sonra bir ay içinde 
Devlet İç İstikraz Tahvillerine yatırılacak değerler hesaplanacaktır. 

9 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, bu kanuna uygun hareket etmeyen kuruluşların yönetim kuru
lu başkan ve üyeleri ile genel müdürleri ya da kuruluşun yöneticileri için 50 bin liradan az olmamak üze
re para cezası uygulanacaktır. 

Ayrıca, «GEÇİCİ MADDE» ile, yasal yedek akçeler karşılığı olarak alınması gereken Devlet iç İstik
raz Tahvilleri noksan olan kuruluşlar, Kanunun yayımı gününden başlayarak 18 ay içinde ve 6 eşit tak
sitle tahvilleri almak ve aldıkları tahvillerin tertip ve numaralarını vergi dairelerine bildirmek zorunda ola
caklardır. 

Getirdiği değişiklik hükümleri yukarıda belirtilen 32 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe 
konulduğu tarihte yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesi uyarınca yapılacak stopaj 
matrahının tespitinde, indirimler arasında yer almak suretiyle vergi kaybına sebep olduğu düşünülen ihtiyat 
akçelerinin, Hazineye gelir sağlayacak Devlet Tahviline yatırılmak yoluyla vergi kaybının dolaylı olarak 
telafisi öngörülmüştür. 24.12.1980 gün ve 2361 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişik
lik ile konusu edilen 96 ncı madde hükmü kaldırılmış olup stopaj matrahından ihtiyat akçelerinin indirilme
si sözkonusu olmaktan çıktığı için bu bakımdan bir vergi kaybından da bahsedilemeyecektir. İhtiyat akçe
lerinin Devlet Tahviline yatırılması dışında, işletmelerce kullanılma şekillerinin vergi ziyama sebebiyet vere
ceği de iddia edilemeyeceğinden Kararnamenin yürürlükten kaldırılması daha yerinde olacaktır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 457) 



— s — 

Diğer taraftan Kurumlar Vergisi Mükelleflerini rahatsız eden ve Kanun Hükmünde Kararnamenin yü
rürlükte olması nedeniyle tereddütlere yol açan uygulama, Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasıyla orta
dan kalkacaktır, 

Yukarıda belirlenen gerekçeler uyarınca Danışma Meclisi Genel Kurulunun red kararı Komisyonumuzca 
da benimsenmiştir. Ancak, Kanun Hükmünde Kararnamenin reddine dair bir kanun metni Danışma Meclisi 
Genel Kurulunca düzenlenmemiş olduğundan, bu eksikliği giderecek kanun metni Komisyonumuzca düzen
lenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

Em. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN METNt 

4060 Sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tabvifieri İhracına Dair Kanunun 5072 Sayılı Kanunla Değişik 1 ve 
4 üncü Maddeleri İle 9. uncu Maddeslniln Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine 

İlişkin 32 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten KaMırümasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28 Eylül 1979 tarih ve 16768 sayılı Mutam* Resmî Gazetede yayıımlamam «4060 Sayılı 
Yüzde Beş Faizi Hazine Tahvifcrü İhracına Daiır Kanonun 5072 Sayılı Karanla Değislilk 1 ve 4 ülncü Mad
deleri lüte 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine1 ve Bu Kamuna Geçici Bir Madde OEMemımesine İlişkim» 32 şa
yia Kaınuıı Hükmünde Karaırmaıme hükünJerMn tümü mödıdedüJerdk yüımrîüikten ikaldırılknıştır. 

MADDE 2.: — iBu Kanun yayımı tarihlimde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hukukilerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

MM Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 457) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 459 

Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına İlişkin Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Danışma Meclisince Reddolunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi : 1/164; M. G. Konseyi : 1/406) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 171) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 26 Ekim 1982 
Kanunlar Müdürlüğü: 06-1109 (1/164) 2766 

Konu : Kanun Tasarısı 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Medisi Gene! Kurutanın 25 Ekim 1982 tarihli 7 ncf Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile reddedi
len, Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Vefik KİTAPÇIGİL 

Başkanveldii 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 22 Mart 1982 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 840 - 11634 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş, bulunan; 
12 Eylül 1980 tarihinden önce Yasama Meclisine sunulmuş bulunan, ancak hukuken hükümsüz sayılma

yan 31 adet kanun hükmünde kararname, 
Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukuki inceleme yaptınlmıştn'. 
İnceleme sonucunda, Anayasanın 64 üncü maddesine göre kanun hükmünde kararnamelerin, kanunların 

görüşülmesi kurallarına bağlı olduğu anlaşılmıştır, 
2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 

Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra MSlî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenlerle kanon hükmünde kararnameler dos/aktnyta birlikte gönderilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Necdet ÜRVĞ 
Orgeneral 

M. G. K. Genel Sekreteri 
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GEREKÇE 

A - GENEL GEREKÇE : 
Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve Verimliliği Sağlamak ve iSavurganlığı önlemek Ama

cıyla Alınacak Ekonomik ve Malî önlemler Hakkında 2171 sayılı Yetki Kanununun 5/0 maddesi ile Devlet 
tarafından temel mallara yapılan zamlar nedeniyle oluşan fiyat farklarının Hazine nezdinde açılacak özel bir 
fon hesabına aktarılması ve bu fonun, fiyatların ayarlanmasında kullanılması konusunda bir Kanun Hük
münde Kararname çıkarılması yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

«Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu» Bakanlar Kurulunca temel mal sayılarak fiyatları belirlenen 
malların fiyatlarının belirli bir düzeyde tutulabilmesi ve bu mallarla ilgili spekülatif faaliyetlerin önlenmesi 
amacıyla teşkil edilmektedir. Bir malın fiyatının belirli bir düzeyde tutulması için sadece fiyat ayarlaması 
yeterli olmamaktadır. Fiyat ayarlaması ile birlikte o malın üretimini artırıcı ve destekleyici önlemlerin alın
ması gerekmektedir. Diğer yandan temel malların fiyatının yeniden saptanması halinde, esti fiyatla yeni fiyat 
arasındaki farkın sözkonusu malları o tarihte stoklarında bulunduranların ellerinde bırakılması hukuka ve 
hakkaniyete uygun düşmediği gibi spekülatif amaçlarla bu malların stoklanmasını da teşvik edeoek bir durum 
yaratmaktadır. «Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu» kurulmasıyla; bir taraftan kazanılmamış gelir 
mahiyetindeki bu fiyat farkları fonda toplanmakta, bir taraftan da fon birikimi temel malların üretiminin ar
tırılması ve düzenlenmesinde kullanılarak fiyatlarının istikrarlı tutulması amaçlanmaktadır. 

B - MADDELERİN GEREKÇESİ : 

Madde 1. — «Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu» kurulmasıyla, fiyatları Bakanlar Kurulunca sap
tanan temel mallara ait fiyat farkları bir fonda toplanarak sözkonusu malların fiyatlarında kararlılık sağla
ma ve bu malların üretiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2. — Fon Bakanlar Kurulunca fiyatları belirlenen temel malları kapsamaktadır. Aynı cins malın 
fiyatında kararlılık sağlanabilmesi için o cins malın kamu veya özel kesim tarafından üretilmiş veya ithal 
edilmiş olması ayrımı yapılmadan «...bu malların eşit ve benzerleri» ibaresi ile fon kapsamına tabi tutulmuş
tur. 

Maddenin ikinci paragrafı ile fon kapsamına alınacak temel malların belirlenme yetkisi Bakanlar Kuru
luna verilmektedir. 

Madde 3. — Fonun kaynağını belirleyen üçüncü madde ile alım-satım, üretim, yapım-yüklenim ve dış 
alım gibi nedenlerle stoklarda bulundurulan temel mallarla bunların eşit ve benzerlerinin fonun kaynağını teş
kil edeceği belirlenmektedir. Dördüncü madde ile stokların belirlenmesi, fiyat farklarının hesaplanması be
yanname verilmesi ve ödeme sürelerinin saptanması yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmektedir. Yapılan, fiyat 
ayarlamasının oranı, o malın mevcut stok durumu, stokların miktar itibariyle dağılımı gibi hususların gös
tereceği özelliğe göre; her fiyat ayarlama tarihinde bildirim ve ödeme, süre ve şekillerinin mevcut koşul
lara göre saptanabilmesi için bu yetkinin de Bakanlar Kuruluna verilmesi gerekli görülmüştür. 

Petrol ürünlerine ait fiyat farkları tutarı, şimdiye kadar özel bir yasaya göre tahsil edilmekte olduğundan 
mevcut durumun aynen sürdürülmesi uygun görülmüştür.. 

Madde 4. — Fon'un kuruluş amaçlarından biri temel malların fiyatlarında kararlılık sağlamak olduğuna 
göre; fon Türk Parası kıymetinin korunması ile ilgili bulunmaktadır. Bu nedenle Kararnameye aykırı ha
reketlerin 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanununa göre izlenmesi esası getirilmektedir. 

Madde 5. — Konunun özelliği İtibariyle uygulama ve denetim görevi Maliye 'Bakanlığına verilmektedir. 

Madde 6. — Fon birikimi, fonun kurulmasındaki iki ana amaçtan birisi olan temel malların üretiminin 
desteklenmesi amacıyla kullanılacaktır. Fon birikimini temel malların üretiminin desteklenmesi, ilgili program 
yatırımlarının finansmanı için para ve maliye politikaları gözönünde tutularak kullanmaya Maliye Bakanlığı 
yetkili kılınmaktadır. 

Madde 7 ve <8. — (Bu maddeler olağan yürürlük ve yürütme hükümlerini içermektedir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 459) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNI 
Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulması; 26.9.1978 günlü ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 21.9.1979 gününde kararlaştırılmıştır. 

Amaç : 
MADDE 1. — Bakanlar Kurulunca fiyatları belirlenen temel malların fiyatlarının yeniden saptanması 

sonucu oluşacak fiyat farkları, fiyatlar genel düzeyinde kararlılık sağlamak amacıyla, TC Merkez Bankasında 
açılan «Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu» nda toplanır. 

Kapsam : 
MADDE 2. — Kamu iktisadî Teşebbüsleri tarafından üretilen ve Bakanlar Kurulunca fiyatları belirlenen 

temel mallarla bu malların eşit ve benzerleri Fon kapsamındadır. 
Bakanlar Kurulu Fon kapsamına alınacak temel malları belirlemeye yetkilidir. 

Kaynak : 
MADDE 3. — Fonun kayriağı ,alım - satım, üretim, yapım - yüklenim ve dış alım amacıyla stokta bulun

durulan temel mallarla bu malların eşit ve benzerlerinin fiyat farkları tutandır. 
Stokların belirlenmesi ve fiyat farkları tutarlarının hesaplanmasında uyulacak ilke ve yöntemler beyanna

me verme ve ödeme süreleri Bakanlar Kurulunca saptanır. 
Bakanlar Kurulu kamu tüzelkişileri, Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve özel ihtiyaç sahiplerinin stoklarında 

bulundurdukları temel mallarla bu malların eşit ve benzerlerinin fiyat farkları tutarını Fon kapsamı dışında 
bırakmaya yetkilidir. 

Petrol ürünleri fiyat farkları tutarı 79 sayılı Yasanın 5 inci maddesi uyarınca Akaryakıt Fiyat istikrar Fo
nunda toplanır. 

Yaptırım : 
MADDE 4. — Zor durum dışında hiç bildirimde bulunmayan ya da kasten noksan bildirimde bulunan

lar hakkında 1567 sayılı Yasa süresinde ödemede bulunmayanlar hakkında ise 6183 sayılı Yasa hükümleri 
uygulanır. 

Uygulama ve Denetim : 
MADDE 5. — Maliye Bakanlığı uygulamayla ilgili uyuşmazlıkları çözümlemeye ve stok saptamalarını ya

pacak görevlileri belirlemeye yetkilidir. 

Kullanım : 
MADDE 6. — Fon birikimini temel mallar fiyatlarının düzenlenmesi ve desteklenmesinde ,ilgili program 

yatırımlarının finansmanı ile para ve maliye politikaları gerekleri göz önünde tutularak ilgili 'bakanlıkların gö
rüşü alınarak kullanmaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Fon birikiminin yüzde 10'unu Fonun oluşmasıyla ilgili hizmet ve giderlerinin karşılanmasında kullanı
labilir. Bu kullanım ile ilgili ilkeler Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük : 
MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı gününde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 459) 
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BUtce - Plan Komisyona Rapora 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 19 Kasım 1982 
Esas No. : 1/406 
Karar No. : 167 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 25 Ekim 1982 tarihli 7 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
reddedilen ve 26 Ekim 1982 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «Fiyat Düzen
leme ve Destekleme Fonu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» Komisyonumuzca incelen
miştir. 

Bilindiği gibi, 30 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 2175 sayılı Yetki Kanunu uyarınca 28 Eylül 1979 
tarihli Resmî Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

«Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu» Bakanlar Kurulunca temel mal sayılarak fiyatları belirlenen mal
ların fiyatlarının belirli bir düzeyde tutulabilmesi ve bu mallarla ilgili spekülatif faaliyetlerin önlenmesi ama
cıyla teşkil edilmektedir. 

Ancak, 24 Ocak 1980 tarihine kadar çok münferit kalmak kaydıyla uygulama gören bu Kararname, o ta
rihten bu yana hiç uygulanmamıştır. 

Ayrıca, 30 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Fon için toplanması lazım gelen gelirin baş
langıçtan beri bir nevi vergi bazı şeklinde mütalaa edilmesi nedeniyle tereddütlere yol açtığı da uygulamadan 
anlaşılmaktadır. 

Yukarıda belirlenen gerekçeler doğrultusunda böyle bir Kararnameye ihtiyaç olmadığı sonucuna varılmış 
ve Danışma Meclisi Genel Kurulunun ret kararı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. Ancak, Kanun 
Hükmünde Kararnamenin reddine dair bir kanun metni Danışma Meclisi Genel Kurulunca düzenlenmemiş 
olduğundan bu eksikliği giderecek kanun metni komisyonumuzca düzenlenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

Em. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

MM Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 459) 
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(BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN METNİ) 

Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına İlişkin 30 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28 Eylül 1979 tarih ve 1̂ 768 sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan «Fiyat Düzen
leme ve Destekleme Fonu Kurulmasına İlişkin» 30 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uükümlerlnin tümü 
reddedilerek yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

\>m<i 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 460 

474 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

1/163Î M. G. Konseyi : 1/405) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 170) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 26 Ekim 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06 - 1108 (1/163) 2765 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLt GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulu'nun 25 Ekim 1982 tarihli 7 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hak
kında 474 Saydı Kanunun 2 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine tlişkin 33 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Vefik KİTAPÇIGİL 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 22 Mart 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 840/41634 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 
12 Eylül 1980 tarihinden önce Yasama Meclisine sunulmuş bulunan, ancak hukuken hükümsüz sayıl

mayan 31 adet kanun hükmünde kararname, 
Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 
İnceleme sonucunda, Anayasanın 64 Üncü maddesine göre, kanun hükmünde kararnamelerin, kanunların 

görüşülmesi kurallarına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 
2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 

Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenlerle kanun hükmünde kararnameler dosyalarıyla birlikte gönderilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 

M. G. K. Genel Sekreteri 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere; 25 Mayıs 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, Bakanlar Kurulu, uzun 
vadeli Kalkınma Planının hedeflerini göz önünde bulundurarak, Gümrük Tarife Cetvelinin malî ve koru
yucu etkisini memleket ekonomisine en uygun nitelikte tutmak maksadıyla, Maliye, Ticaret, Sanayi ve Güm
rük ve Tekel Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilâtının mütalaasını aldıktan sonra, kararnamelerle 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gösterilen vergi nispet ve hadlerinde ve tarifedeki notlarda gerekli değiş
tirmeleri yapmaya ve bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve koşullan saptamaya yetkili kılınmış
tır. 

Madde metninden de görüleceği gibi, Bakanlar Kurulunun, yalnızca Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde be
lirtilen gümrük vergisi oranlarını değiştirmeye yetkisi bulunmakta, Gümrük Vergisine bağlı olarak alınan 
diğer vergi ve resim oranlarında her hangi bir değişiklik yapmasına olanak bulunmamaktadır. 

Sözü edilen 2 nci maddenin 1 inci fıkrasının değiştirilmesindeki amaç, Bakanlar Kurulunun, ithal mal
larında meydana gelen fiyat dengesizliğini gidermek ve istikrarı sağlamak bakımından, gümrük vergisine 
bağlı olarak alınan diğer ithal vergi ve resim oranlarını da dengeli bir şekilde değiştirebilme yetkisini sağ
lamak amacı ile bu değişiklik gerekli görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERÎ 

Madde 1. — Bu madde ile 25 Mayıs 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci fık
rasının değişikliği ile, Bakanlar Kuruluna, uzun süreli Kalkınma Planının hedefleri doğrultusunda, ithal 
mallarından alınan Gümrük Vergisi ile bu vergiye bağlı olarak alınan diğer ithal vergi ve resim oranlarında 
da değişiklik yapmaya yetki sağlanmaktadır. 

Madde 2. — Kararname hükümlerinin yürürlüğü ile ilgilidir. 

Madde 3. —• Kararnamenin yürütme hükmü ile ilgilidir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 460) 
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Bütçe - Pk»n Komisyonu Rapora 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 19 Kasım 1982 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/405 
Karar NoK : 169 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisli Genel Kurulunun 25 Elidim 1982 tarihli 7 ndi iBMesflmlinde görüşülerek 'işaret oyu i e 
(kabul edilen ve 26 Bkıim 1982 tarihinde Mıiiî Güvenlik Konseyi Genıel Sekreterliğine sunulan «5383 sayılı 
Gümırük Kanununa Bağlı Gümırük GMş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkında 474 sayılı Kanunun 
2 noi Maddecinin 1 indi fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin 33 sayıüı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısı» Komıisyonumuzca Ikcdıenmliştiıra 

Bilindiği gibi, 26.9.1978 tarihli ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulun
ca 24.9.1979 gününde kararlaştırılan ve 28.9.1979 günlü Resmî Gazetenin Mükerrer sayısında yayınlanarak 
yürürlüğe giren Kararname i e 474 sayılı Kanunun- 2 noi maddesinin 1 inci fıkrası değiştirilmiştir. Anılan 
değişiklikle, Bakamlar Kuruluna, uzun süreli kalkınma planının hedefledi doğrdtusunda ithal imalarından 
alınan Gümrük Vergisi ile bu vergiye bağlı olarak alınan diğer ithal vergi ve resini oranlarında da de
ğişiklik yapma yetkisi verilmektedir. 

önce Danışma Meclisi Malî İşler Komisyonunda görüşülen Kararname kanun tekniği açısından redak
siyona tabi tutulmuş ve tasarı şekline getirilmiştir. 

Daha sonra Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülen tasarının çerçeve 1 inci maddesi ve değiştirilen 
fıkra bir kısım düzeltmelerle kabul edilmiş, ayrıca, 2 noi madde, (Kanun Hükmünde Kaırarnıaımeain yayımı 
tarihinden İtibaren yürürlüğe girecek şekilde değiştirimiıştliır̂  

Yukarıda belirlenen gerekçeler uyanınca tasarı Komisyonumuzca da olumlu 'bulunmuş ve Danışma Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen metin aynen benimsenmiştir,, Ancak, fıkranın sonunda yer alan «... ve ta
rifedeki notlarda değiştirmeleri yapmaya...» Ibaresindeki «notlarda» kelimesinden sonra «gerekli» kelimesi
nin metne eklenmesi uygun görülmüş, diğer maddeler aynen kabul edilmiştir,. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

Em. Amiral Mly. Kd4 Alb, Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOSGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 460) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 
474 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun 

2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

14.5.1964 günlü ve 474 sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi; 26.9.1978 günlü ve 2171 sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 24.9.1979 gününde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 14.5.1964 günlü ve 474 sayılı Kanunun 2 noi maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki bi-
. çimde değiştirilmiştir. 

«Uzun süreli kalkınma planının hedeflerini göz önünde bulundurarak Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
malî ve koruyucu etkisini ülke ekonomisine en uygun nitelikte tutma'k amacıyla, Maliye, Ticaret, Gıda-
Tanm ve Hayvancılık, Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatının 
görüşlerini aldıktan sonra, Kararnamelerle Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gösterilen Gümrük Vergisi ye 
buna bağlı olarak ithalde alınan diğer vergi ve resim oranlarını (İthalde Alınacak Damga Resmi dahil) 
ithal edilecek maddelere göre değiştirmeye ve tarifedeki notlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya ve bu de
ğişikliklerin uygulanmasına 'ilişkin usul ve koşulları saptamaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 460) 



DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkında 474 Sayılı 
Kanunun 2 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiş
tirilmesine İlişkin 33 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi 
Hakkında 14.5.1964 Günlü ve 474 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin Birinci Fıkrası aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Uzun süreli kalkınma planının hedeflerini göz 
önünde bulundurarak Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin malî ve koruyucu etkisini ülke ekonomisine 
en uygun nitelikte tutmak amacıyla, Maliye, Ticaret, 
Tarım ve Orman (Gıda - Tarım ve Hayvancılık) Sa
nayi ve »Teknoloji, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ile 
Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini aldıktan 
sonra Kararnamelerle Gümrük Giriş Tarife Cetve
linde gösterilen Gümrük Vergisi ve buna bağlı ola
rak ithalde alınan diğer vergi ve resim oranlarını 
(ithalde alınacak damga resmi dahil) ithal edilecek 
maddelere göre değiştirmeye ve tarifedeki notlarda 
değiştirmeleri yapmaya ve bu değişikliklerin uygu
lanmasına ilişkin usul ve şartları tespit etmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 33 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Yayınlandığı 28 Eylül 1979 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

• . . . • . ^ > 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkında 474 Sayılı 
Kanunun 2 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değişti
rilmesine İlişkin 33 Sayılı Kanun Hükmünde Karar

namenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE İ. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağ
lı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hak
kında 14.5.1964 günlü ve 474 sayılı Kanunun 2 nci 
Maddesinin Birinci Fıkrası aşağıdaki biçimde değişti
rilmiştir. 

«Uzun süreli kalkınma planının hedeflerini göz 
önünde bulundurarak Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin malî ve koruyucu etkisini ülke ekonomisine en 
uygun nitelikte tutmak amacıyla, Maliye, Ticaret, Ta
rım ve Orman (Gıda - Tarım ve Hayvancılık), Sana
yi ve Teknoloji, Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile 
Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini aldıktan son
ra, Kararnamelerle Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde 
gösterilen Gümrük Vergisi ve buna bağlı olarak it
halde alınan diğer vergi ve resim oranlarını (ithalde 
alınacak Damga Resmi dahil) ithal edilecek madde
lere göre değiştirmeye ve tarifedeki notlarda gerekli 
değiştirmeleri yapmaya ve bu değişikliklerin uygulan
masına ilişkin usul ve şartları tespit etmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 460) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 458 

440 Sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İşti
rakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci Maddelerinin İkinci Fıkra
larının Değiştirilmesi ve 36 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi Î 1/157; M. G. Konseyi : 1/407) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 162) 

T. C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 26 Ekim 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-1102 (11157) 2764 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Danışma Meclisi Genel Kurulu'nun 25 Ekim 1982 tarihli 7 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 

kabul edilen, 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 
nci Maddelerinin İkinci Fıkralarının Değiştirilmesi ve 36 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 
31.5.1979 Gün ve 27 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Ta
sarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim, 
Vefik KİTAPÇIGİL 

Başkanvekili 
Danışma MecM Başkanı V. 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 22 Mart 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 840/11634 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğünde birikmiş bulunan; 
12 Eylül 19S£) tarihinden önce Yasama Meclisine sunulmuş bulunan, ancak hukuken hükümsüz sayıl

mayan 31 adet kanun hükmünde kararname, 
Hakkında uygulanacak işlemin tespiti için hukukî inceleme yaptırılmıştır. 
İnceleme sonucunda, Anayasanın 64 üncü maddesine göre, kanun hükmünde kararnamelerin, kanun

ların görüşülmesi kurallarına bağlı olduğu anlaşılmıştır. 
2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, bunların 

Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra Millî Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenlerle kanun hükmünde kararnameler dosyalarıyla birlikte gönderilmiştir, 
Gereğini arz ederim, 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 

M, G. K. Genel Sekreteri 
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GEREKÇE 

i) 440 sayılı iktisadî Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanunun; 
1. 3 üncü maddesinde kuruluşların sermayelerinin yasayla saptanacağı hükmü getirilmiştir. Kuruluşların 

bazılarının kuruluş yasalarında, Bakanlar Kuruluna, yasayla saptanan sermayenin belirli oranlarda artı
rılması yetkisi verilmiştir. Yine, 1974 yılı Bütçe Kanununa konulan bir hükümle sermayelerin Bakanlar Ku
rulunca saptanabilmesine ilişkin hüküm, Anayasa Mahkemesince esas yasada bir hüküm varken bunu değiş
tirecek nitelikte Bütçeye hüküm konulmayacağı gerekçesiyle iptal edilmiştir. 440 sayılı Yasanın 3 üncü mad
desi ile 36 ncı maddesinin değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi için önceki dönemde kadük olan 
yasa tasarısı, 30 . 11 . 1977 tarihinde yeniden Meclislere sunulmuştur. Kuruluşların öz kaynak yabancı kay
nak ilişkisinin işletmecilik ilkeleri dikkate alınarak Kuruluş sermayelerinin Bakanlar Kurulunca saptanması 
esasından, hareket edilmiştir. . 

2. 7 nci maddede Yönetim Kurullarının çalışma esasları ile yetki ve sorumluluklarına ilişkin hüküm 
mevcuttur. Kuruluş Yönetim Kurullarının, yetki ve sorumluluklarının açıklıkla belirlenmesi için ilgili Ya
sa hükmünde değişiklik yapılması düşünülmüştür. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 19 Kasım 1982 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No : 1/407 
Karar No : 170 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 25 Ekim 1982 tarihli 7 nci birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen ve 26 Ekim 1982 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «440 Sayılı İk
tisadî Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerinin ikinci 
fıkralarının değiştirilmesi ve 36 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 31 . 5 . 1979 gün ve 27 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca ince
lenmiştir. 

Bilindiği gibi 27 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, 26 . 9 . 1978 günlü ve 2171 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca, 30 . 4 . 1979 tarihinde kararlaştırılmış ve 31 Mayıs 1979 
günlü Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanunda; Kararname ile yapılan değişiklikleri kısaca özetlemek gerekirse; 

440 sayılı Kanunun; 

3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle, teşekküllerin sermaye tutarlaftıın .Maliye Ba
kanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilebileceği hükmü getirilmiş, 

7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, teşekküllerin yönetim kurullarının yetki ve so
rumlulukları daha belirgin duruma getirilmiş, 

36 ncı maddesine eklenen fıkra ile de, 3 üncü maddedeki değişikliğe paralel olarak «Teşekküllerin özel 
kuruluş kanunlarındaki sermaye tutarlarını belirleyen ibarelerin kaldırılmasıyla doğacak boşluğu gidermek 
amacıyla teşekküllerin sermayeleri Bakanlar Kurulunca belirleninceye kadar özel kuruluş kanunlarındaki 
sermaye tutarlarının esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 458) 
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Önce Danışma Meclisi Malî îşler Komisyonunda görüşülen kararname, tasarı şekline dönüştürülmüş ve 
2 nci madde dil açısından redaksiyona tabi tutularak 4 ve 5 inci maddeler de yeniden düzenlenerek kabul 
edilmiştir. 

Daha sonra Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülen tasarı bazı kelimeler yeniden redaksiyona tabi 
tutularak kabul edilmiştir. 

Tasarı Komisyonumuzca olumlu bulunmakla birlikte yeniden gözden geçirilmiş, Danışma Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen 1 inci maddede yer alan «440 sayılı» ibaresi Kanunun açık ismi yazılarak, «bunlara» 
kelimesi «Teşekküllere» şeklinde, «yasaların» kelimesi «kanunların» şeklinde değiştirilerek, «... sorumlulukla
rı sermayeleri ile sınırlıdır» ibaresinin başına «teşekküllerin» kelimesi eklenmek suretiyle madde yeniden dü
zenlenmiş, 

2 nci madde aynen; 3 üncü madde, fıkranın sonunda yer alan «değin» kelimesi «kadar» şeklinde değişti
rilerek yeniden düzenlenmiş, 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

Em. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 458) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFİ 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNI 

440 Sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci Maddele
rinin İkinci Fıkralarının Değiştirilmesi ve 36 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanuiı Hükmünde 

Kararname 

440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci mad
delerinin ikinci fıkralarının değiştirilmesi ve 36 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi; 26.9.1978 günlü ve 2171 sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 30.4.1979 gününde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
«Teşekküller özel yasa ile kurulurlar, bunlara yasa ile kuruluş yasalarının saklı tuttukları hususlar dışında 

özel hukuk hükümleri uygulanır, sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Teşekküllerin sermaye tutarları Ma
liye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır.» 

MADDE 2. — 440 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
«Yönetim Kurulu ve Genel Müdür, kendilerine yasalarla verilen görevleri bilerek veya savsaklama sonucu 

yerine getirmemekten, teşekküle verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik ilkeleri
ne uygun olarak kullanmakta çaba ve sağgörü göstermemekten ve kararlarıyla teşekkülü zarara uğratmaktan 
sorumludurlar. Sorumlulukları saptananlar hakkında ilgili Bakanlıkça işlem yapılır; 

MADDE 3. — 440 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Teşekküllerin Özel kuruluş yasalarındaki sermaye tutarlarını belirleyen ibareler kaldırılmıştır. Ancak, te

şekküllerin sermayeleri Bakanlar Kurulunca belirleninceye değin özel kuruluş yasalarındaki sermaye tutarları 
esas alınır.» 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 458) 



DANAMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

440 Sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri 
ve iştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci Madde* 
leıMD İkinci Fıkralarının Değiştirilmesi ve 36 ncı 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 31.5.1979 
Gün ve 27 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek KabuMi Hakkında Kanun Tasarısı 

IMAIDDE 1. — 440 sayiı Kanunun 3 üncü mad-
desiınıiın liikiiııoi fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirikttiş-
ıtiırs 

«Teşekküller özel kamum liılle kurulurlar, bunlara 
kanun ile kuruluş yasalarımın saklı tuttukları husus
lar dışında özel hukuk hükümleri uygulanır, bun-
îıarın soramMuklian sermayelerli ile sınırlıdır. Teşek-
küfflterin sermaye tutarları Maliye Bakanlığımın öne
risi üzdrime Balkanlar Kurulunca saptainır.» 

(MADDE 2. — 440 saydı Kanunun 7 nci ımadde-
skılin ilkindi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştMlrniştiir. 

«Yönetim Kurulu ve Genel Müdür, kendilerine 
kanunlarla verim görevleri: bilerek veya İhıma! sonu
cu yenime getirmemekten, teşekküle verilen sermayeyi 
ve sağlaman diğer kaynaklan kârlılık ve verlimdıilik i'l-
kderiine uygun olarak kulanmıaikba çaba ve 'basiret 
göstermemekten ve kararlarıyla teşekkülü zarara uğ
ratmaktan sorumikıdud'ar.: Sorumlulukları saptanan
lar hakkımda ilgili bakanlıkça işlem yapılır.» 

MADDE 3. — 440 sayılı Kanunun 36 nci madde-
slimıe aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Teşekküllerin özel kuruluş kanunlarındaki ser
maye tutarlarımı belikleyen ibareler kaldırılmıştır. 
Ancak, teşekküllerin sermayeleri Bakanlar Kurulun
ca ıbelirleıniimceye değin özel kuruluş kanunlarındaki 
sermaye tutarları esas alınır»; 

MADDE 4. — Bu Kanun 27 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin yayınlandığı 31.5.1979 tarihin
den geçerli olımiafc üzere yayıımı tarihinde yürürlüğe' 
girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlıerinıi Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

440 Sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri 
ve İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci Madde
lerinin İkinci Fıkralarının Değiştirilmesi ve 36 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 31.5.1979 
Gün ve 27 Sayın Kanun Hükmünde Kararnaımenjn 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1< — 440 sayılk İktisadî Devlet Teşek-
ıküMeri tiüe Müesseseleri ve İştirakler Hakkımda Ka
nunun 3 üncü maddesinin (ikinci fıkrası aşağıdaki 
şeikiılde değiştlirillmliştir. 

«Teşökiküler özel kamun l e Ifcuru'lıuırlar. Teşek-
külılcıre ıbu Kamun l e kuruluş kanunlarının saklı tut
tukları hususlar dışında özel hukuk hükümleri uy
gulanır. TeŞekküıUerin sorumlulukları sermayeleri ile 
sıraarlıdır. TeşeikikülHörıiını sermaye tuıtarları Maliye 
Bakanlığımın; önlenişti üzerime Bakamlar , Kurulunca 
saptanır.» 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninim 2 ncii 
maddesi aynen kabul edlümiştlir, 

MADDE 3. — 440 sayıilı Kanunun 36 na mad
decine aşağıdaki fılkra eklenmiştir. 

«Teşekküllerin özel kuruluş kanumlLarındaifci ser-
ımıaye tutarlarımı belirleyen ibareler kaldırılmıştır. An
cak, teşekküllerin sermayeleri Bakamlar Kurulunca 
helıidemimceye kadar özel kuruluş kanunlarındaki ser
maye tutarları esas alınır.» 

MADDE 4. — Danışma Meclisti tmıetnimlim 4 ün
cü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Danışma Meclisi metnimin 15 in
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

** 

(S. Sayısı : 458) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 461 

.1.4.1933-' Tarihli ve 2133 Sayılı Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine 7380 Sayılı Ka
nunla Eklenen ve 1733 Sayılı Kanunla Değiştirilen 2 nci Fıkra
smın Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kemeyi Bütçe - Plan Ko

misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/412; M, G. Konseyi : 1/399) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 152) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 21 Ekim 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06I1586-{1 1412) 1246 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEY! GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20 Ekim 1982 tarihli 5 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kalbul edilen, 1.4.1933 Tarihli ve 2133 sayılı Devlet Kitaptan Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesine 7380 sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 saydı Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasmın Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi İRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

Not : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 8 Temmuz 1982 ve 20 Ekim 1982 tarihli 118 - 5 inci Birleşimlerin
de görüşülmüştür. 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik . 5 Mayıs 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1206/03699 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.4.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «1.4.1933 TaıihM ve 21333 sayılı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesine 7380 sayıh Kanunla Eklenen ve 1733 sayılı Kanunla Değiştirilen ikinci Fıkrasının Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Okul ders kitaplarının, Millî Eğitim Bakanlığınca 'bastırılması 24 Nisan 1926 tarih ve 823 sayılı Yasa 
ile kabul edilmiştir. 1927, 1928, 1929 ve 1930 malî yıllarında bilim ve meslek kitapları ile, dergi ve ders ki
tapları için ayrılan ödeneklerin, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi adı altında birleştirilmesi 1.4.1933 tarih 
ve 2133 sayılı Kanunla sağlanmıştır. 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi, ilk kurulduğu yıllarda merkezi İstanbul'da bir müdürlük idi. Da
ha sonra Ankara ve izmir'de birer temsilcilik ve merkezî bazı illerde birer yayınevi açmıştır. Şimdiki iş hac
mine göre çok düşük olan o zamanki iş hacmine karşılık sermayesi 15 000 000 liradan önce 50 000 000 
liraya; daha sonra da 99 000 000 liraya çıkarılmıştır, özellikle 1975 yılından sonra artan iş hacmine para
lel olarak teşkilat genişletilmiş, personel sayısı artırılmış, buna rağmen sermayesinde bir değişiklik olma
mıştır. 

Şu anda merkeze bağlı olarak Bölge Şefliği ismi altında çalışan Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Elâ
zığ ve Samsun'da toptan satış yapan altı adet depo; iki adedi istanbul'da üç adedi Ankara'da ve diğer il
lerde de birer adet olmak üzere toplam 71 adet yayınevi mevcuttur. 

istanbul'daki Müdürlük binası hariç, tüm bina, depo ve yayınevleri için kira ödenmektedir. 
Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünün kuruluş amacı; Türk bilim, kültür, sanat, eğitim 

ve öğretim hayatına hizmet etmektir. 
Bu amaçla, Doğu ve Batı dilleriyle yazılmış binlerce klasik ve güncel eseri dilimize çevirterek yayım

lamıştır. Ayrıca, Türk bilim adamlarının hazırladıkları çeşitli konulardaki bilimsel, kültürel ve edebî eser
leri de yayımlayarak halkımızın hizmetine sunmuştur. Yayımı tamamlanmış olan «islam Ansiklopedisi», ya
yımı sürdürülen «Türk Ansiklopedisi» de bu kuruluşumuzun harcamaları sonunda gerçekleştirilmiş ender 
eserlerdir. 

Eğitim öğretim hayatına hizmet amacıyla da öğretmenlere kaynak ve yardımcı olacak ikiyüz civarında 
meslekî eser yayımlanmıştır. 

öğrencilere yönelik çalışmaların ağırlığını, ders kitapları oluşturmaktadır. 1966 yılına kadar genellikle 
çok az sayıda meslekî ve teknik öğretim okullarının ders kitaplarını yayımlayan bu kuruluşumuz, Millî Eği
tim Bakanlığının kademeli, tek kitap sistemine geçiş politikasına paralel olarak temel eğitim birinci kademe 
okulları (ilkokullar), temel eğitim ikinci kademe okulları (Ortaokullar), genel lise ve meslek liselerinin ders 
kitaplarını da basıp dağıtmaya başlamıştır. 

1982-1983 öğretim yılında bu kuruluşun, basıp dağıtmak zorunda olduğu ilkokullarda 19, ortaokullarda 
51, genel liselerde 44, meslek liselerinde ise 153 çeşit kitap mevcuttur. Baskı sayıları 3 500 ile 1 500 000 
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adet arasında değişen toplam 246 çeşit kitaptan yaklaşık her yıl 40 000 OOd adet basılması ve Ağustos ayı 
başına kadar dağıtılması gerekmektedira 

Bu işin malî portesi ise şöyledir : 
40 000 000 adet (kitabın (kâğıt ıbedeîli bugünkü fiyatlara göre yaklaşık 528 000 000 lira; işçilik ücreti 

ise 1 200 OOO 000 lira civarındadır. Diğer masrafları ise (Personel, klira, aydınlatana, ısıtma, telllif ücreti v.s.) 
200 000 OOO lira civarında tahmin edilmektedir. 

Yani, bu kuruluş, bir öğretim yılında okutulacak ders kitaplarını basmak ve dağıtmak için 1 928 OOO OOO 
liraya ihtiyaç duymaktadır. 

Bakanlığımızın alacağı kararlara paralel olarak, bu kuruluşumuzun 'isleri daha da artacaktır. 

Kültür Bakanlığının yürüttüğü yayın hizmetlerimii de yüklenen Devlet Kitapları Mütedavii Sermaye Mü
dürlüğü, şu anda maddî yönden bir çıkmaza girmiş durumdadır. 

Kuruluşun sermayesi yasal olarak 99 000 OOO İra görünmesine karşılık, 9.12.1980 tarihlinde kurum say
manının değişmesi sonucu çıkarılan geçici devir teslim mizanında sermaye miktarının 12 386 753,50 lira ol
duğu anlaşılmıştır, 

Bu kurumumuzun bugünkü duruma gelmesinin nedenleri çok çeşitti olmasına karşım, en belirgin örnek
leri şunlarduTg 

1, Plansız ve programsız biir teşfc&aâaınıma, 
2i Hizmetlin amacına uygun personel alınmaması, 
3. Gelişmeye paralel olarak kurumun araç ve gereçle desteklenmemesi, 
4. Plansız bir yayın politikasının izlenmesi, 
5. Tek kitap sistemine geçişte kurumlar arası koordinasyonun ötaayışı, 
6.| Aşırı sayıda personel alınması, 
7. Toplu sözleşmleleılle getirilen aşırı ücret artışları^ 
8 H Okutulma süresi döimayan kitapların yürürlükten kaldırılıp, SEKA'ya hammadde olarak satılması, 
9., Kitap fiyatlarının saptanmasında yapılan yanlış hesaplamalar,! 

10. Kuruluşun çalışmalarımın yeteri kadar denetlenmeımıesii, 
11, Harcamalarım, hizmetin amacına uygun olarak yapılmamasıdırH 

Yayın faaliyetleri l e yaklaşık 15 000 000 kişiye hizmet götüren Devlet Kitapları Mütedavii Sermaye-
siınin bugünkü durumundan kurtarılması için Bakanlığımız tek çözüm yolu olarak sermaye artışımı öngörmek
tedir. Teşkilatın büyüklüğü, artan iş hacmi ve işteki süreklilik dikkate alınırsa, sermayenin 1 000 000 000 
liraya çıkarılması iıle bu kuruluşumuz, kuruluş amacıma uygun 'hizmet verebilecektir. Aksi takdirde BakanJİığı-
ımızın bastırmak ve dağıtmakla yükümlü bulunduğu ders kitapları, bastırılıp dağıtılamayacakıtır. 

1982 - 1983 öğretim yılınım başlangıcında, geçmiş öğretim yılarında olduğu gibi bu acı gerçeği basından 
izlemek, 'kitapçılar önümde aylarca biriken öğrenci ve öğrenci velileri kuyruklarıyla da görmek mümkün 
olacaktır,! 

Bakanlığımız tüm ihtimalleri dikkate almış, gerekli değerlendirmeyi yapmıştır. Benimsenen sermaye artı
şının 500 000 OOO liralık kısmınn, hazırlanan taslak yasalaşınca, Maliye Bakanlığınoa, Devlet Kitapları Mü
tedavii Sermayesi Müdürlüğüne verilmesini; artan 500 000 000 liralık kısmının ise yıllık kârdan tamamlan
masını öngörmektedir. 

Devlet Kitapları Mütedavii Sermayesi hakkndaki 2133 sayılı Kanunun 1733 sayılı Kanunla değişen 2 nci 
maddesinin ek fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun taslağı ilişiktedir. Bu taslağ n yasalaştırılması kaçınıl
mazdır. 
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Sütçe - Phın iKraofepönu (Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 19 Kasım 1982 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/399 
Karar No. : 168 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma, Meclisi Genel Kurulunun 20 Ekim 1980 tarihli 5 inci birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen ve 21 Ekim 1982 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteriğine sunulan «1.4.1933 tarihli 
ve 2133 sayılı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkmda Kanunun 2 nci maddesine 7380 sayılı Ka
nunla eklenen ve 1733 sayriVKanunla, Değiştirilen ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 'Kanun Tasarısı» Ko
misyonumuzca incelenmiştir. 

Tasarı ile, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde değişiklik yapıla
rak 99 milyon lira olan sermaye 1 milyar liraya çıkarılmaktadır. 

Dan şma Meclisi Millî Eğitim Komisyonunda, Bütçe - Plan Komisyonunun da görüşü alınarak 'kabul edi
len tasarı, daha sonra Danışma Meclisi Genel Kurulunda Hükümetten geldiği şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Yayın faaliyetleri ile geniş bir kitleye hizmet götürmek zorunda olan -Devlet Kitapları Mütedavil Serma
yesi kuruluşunun artan iş hacmi ölçüsünde sermaye ile desteklenmesi ve hizmet verecek .düzeye getirilmesi Ko
misyonumuzca da uygun görüldüğünden, .tasarı, Danıgma Meclisi Genel Kurulundan .geldiği şekli ile benim
senmiş ancak, değiştirilen fıkrada yer ajan «Bu sermayenin 401 milyon lirası bütçe imkânlam dikkate alına
rak Genel Bütçeden» ibaresindeki «bütçe imkânları dikkate alınarak» ibaresi kanun tekniğine uygun düş
mediği açısından yıkatılmak suretiyle, diğer maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

Em. Amiral Mly. Xd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye üye tfye 
Güven B&ŞGELMEZ Mehmet KÂMtLO&Lü Doğan KATRAN 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1.4.1933 Tarihli ve 2133 Saydı Devlet Kitapları MütedavU Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine 
7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 Sayılı Kanunla Değiştifien İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasansı 

'MADDE 1. — Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin değişik 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Devlet kitapları mütedavil sermayesi 99 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu sermayenin 
401 milyon lirası bütçe imkânları dikkate alınarak Genel Bütçeden, geri kalan 500 milyon lirası ise her yıl 
sonunda, elde edilecek kârdan karşılanır.» 

MAJDDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

26 . 4 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Devlet Bakanı 
T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. 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 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve fckân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bakam 
Dr. S. Tüten M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1.4.1933 Tarihli ve 2133 Sayılı Devlet Kitapları 
Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci Mad
desine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen tkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında IKanunun 2 nci maddesinin değişik 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Devlet kitapları mütedavil sermayesi 99 milyon 
liradan 1 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu sermayenin 
401 milyon lirası bütçe imkânları dikkate alınarak 
Genel Bütçeden, geri kalan 500 milyon lirası ise her 
yıl sonunda, elde edilecek kârdan karşılanır.» 

MADDE 2. —• Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

1.4.1933 Tarihli ve 2133 Sayılı Devlet Kitapları 
Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci Mad
desine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında 'Kanunun 2 nci maddesinin değişik 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Devlet kitapları mütedavil sermayesi 99 milyon 
liradan 1 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu sermayenin 
401 milyon lirası Genel Bütçeden, geri kalan 500 
milyon lirası ise her yıl sonunda, elde edilecek kâr
dan karşılanır.» 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 ün
cü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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