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450 A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment 
Konukman'ın Vienne şehrinde yapılan Ermeni 
teröristlerle ilgili duruşmalar hakkında gündem 
dışı konuşması. 450:451 

2. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Mü-
kerrem Hiç'in, YÖK ve fakültelerden çıkartılan 
öğrencilerle ilgili af konusunda gündem dışı 
konuşması. 452 

B) Tezkereler ve Önergeler 452 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 

gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Te-
nekeci'ye, Devlet Bakanı Sudi Neş'e Türel'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/304) 452:453 

2. — İsviçre'ye gidecek olan Başbakan 
Turgut Özal'a, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Kaya Erdem'in vekillik etmesinin 

Sayfa 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/303) 

3. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/305) 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Tokat Milletvekili Enver Özcan ve 
12 arkadaşının, Yükseköğretim Kanununun uy
gulanmasından doğan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1) 

453 

453 

453 

453: 
454 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 454,480 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 454 
1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ım, 

Malatya yöresinde haşhaş ekimine izin verilip 
verilmeyeceğine ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/6) 454 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
kayısı ürününe taban fiyatı verilip verilmeye
ceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/7) 454 



T. B. M. M. B : 28 

Sayfa 
3. — Amasya Milletvekilli Arsan Savaş 

Arpacıoğlu'nun, pancar taban fiyatına ve pan
car üreticilerinin 1983 yılından kalan alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/8) 454 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 480 
1. — Ordu Milletvekilli Bahriye Üçok'un, 

fındık üreticisine olan borçların ne zaman 
ödeneceğine ilişkin sorusu ve Başbakan Tur
gut Özal'ın yazılı cevabı. (7/3) 480 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum ve civarındaki depremin 
meydana getirdiği hasara ve yapılan yardım
lara ilişkin Bayındırlık ve İskân ve Ulaştırma 
Bakanlarından sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı. (7/5) 481 

3. — Burdur Milletvekili Necip Oğuzharo 
Artukoğlu'nun, Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 
bazı uygulamalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın 
yazılı cevabı. (7/7) 481:482 

İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş, Hükümetin 
ekonomik politikası ve son atamalar konusunda gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlamento Komisyonunda Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsil edecek Türk Grubu için siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adaylara dair ve 

Parlamentolararası Birliği Türk Grubu üyelikle
rine siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylara iliş
kin; 

Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Avrupa Konseyi yetkilileriyle temas ve görüşme
lerde bulunmak üzere Fransa'ya gönderilen heyetin 
yanı sıra Hükümeti temsilen 12 Parlamenterin daha 

31 a 1 s 1984 O : 1 

Sayfa 
4. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 

Şahin'in, Denizli İlindeki anason üreticilerinin 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Vural Arıkan'ın yazılı cevabı. (7/9) 482:484 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 455 

1. — Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
nın Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru. (1/439) (S. Sayısı : 5) 455:472,485:488 

2. — 21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru. (1 /444) (S. Sayısı : 6) . 472:479,489:492 

VII. — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TE
MENNİLER 484 

1. — Adalet Komisyonuna intikal ettirilen 
genel af ilanı isteklerine ilişkin dilekçeler hak
kında Adalet Bakanlığı yazısı. 484 

aynı konuda adı geçen ülkeye gönderilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

ölüm cezasına hükümlü Necdet Sözbir hakkın
daki dava dosyasının geri verilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi okundu ve Komisyonda bulunan dosya
nın geri verildiği bildirildi. 

Başkan, Başkanvekili, sözcü ve kâtip seçiminin 
yapıldığına dair Sayıştay Komisyonu Geçici Başkan
lığı tezkeresi de Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın Malatya 
yöresinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeyeceği
ne ilişkin Başbakandan. (6/6) 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, kayısı ürü
nüne taban fiyatı verilip verilmeyeceğine ilişkin Baş
bakandan. (6/7) ve 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu' 
nun, pancar taban fiyatına ve pancar üreticilerinin 
1983 yılından kalan alacaklarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından. (6/8); 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

31 Ocak 1984 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 15.20'de son verildi. 

Başkan Kâtip Üye 
Başkanvekili Kırklareli 

Abdulhalim Araş Cemal Özbilen 
Kâtip Üye 

Hatay 
M. Murat Sökmenoğlu 

No. : 24 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 1 . 1984 Cuma 

Tasarı 
1. — Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin 

Azaltılması, İdarî Usul ve işlemlerin Yeniden Düzen
lenmesi İle İlgili Yetki Kanunu Tasarısı. (1/447) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.1.1984) 

Teklifler 
1. — Adana Milletvekili Ledin Barlas ve 2 Ar

kadaşının, Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsu
baylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri 
İle Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun 
Başlık ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi. (2/8) (Millî Savunma Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1984) 

2. — Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu'nun, 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun, 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla 
Eklenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi, (2/9) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1984) 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 10 Arkadaşının, İşsizlik Sigortası Yasa Teklifi. 
(2/10) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1984) 

Tezkereler 
1. — İstanbul Üniversitesinin 1975 Bütçe Yılı Ke-

sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. 
(3/301) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.1.1984) 

2. — İstanbul Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay, Başkanlığı Tezkeresi. 
(3/302) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.1.1984) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Yük

seköğretim Kanununun uygulanmasından doğan so
runlara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/10) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.1.1984) 

No. : 25 
30 . 1 . 1984 Pazartesi 

Tasarı 
1. — Konut İnşaatının ve Yatırımların Teşviki 

Hakkında Kanun Tasarısı. (1/448) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.1.1984) 
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No. : 26 

31.1.1984 Sah 

Teklifler 
1. — Tokat Milletvekili Enver Özcan ve Denizli 

Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 4 Kasım 1981 
Tarih ve 2547 (Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/11) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.1.1984) 

2. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın ve 6 Arka
daşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi. (2/12) (Millî Eğitim Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.1984) 

Rapor 
1. — Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu. (1/442) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma 
tarihi : 31.1.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

Vergi Anlayışı Konusundaki Beyanına İlişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanlığından Sözlü Soru önergesi. 
(6/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1984) 

Ytâzılı Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından Yazılı Soru önergesi. (7/20) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.1.1984) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Tokat Milletvekili Enver özcan ve 12 Ar

kadaşının, Yükseköğretim Kanununun Uygulanmasın
dan Doğan (Sorunları Tespit Etmek Amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Mad
deleri Uyarınca 'Bir Meclis Araştırması Açılmasına 
İlişkin Önergesi. (10/1) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.1.1984) 

BÎRtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap EGE 

KÂTtP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çankırı), î. Cüneyt CANVER (Adana) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inoi Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Ankara Milletvekili Osman Işık'a kadar yoklama 
yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Ko-

nukman'ın, Vienne şehrinde yapılan Ermeni terörist
lerle ilgili duruşmalar hakkında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Sayın Ercüment Konukman gündem 
dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim; süreniz 5 dakikadır. 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 

— Yüce Meclisin Sayın Başkanı, saygı değer üyeler; 

450 
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bir haftadır bütün dünyanın gözleri önünde, Fransa' 
nın Vienne şehrinde hazırlıkları uzun süredir yapı
lan bir trajedi sergilenmektedir. Fransız Cumhurbaş
kanından Vienne şehri yöneticilerine, güvenlik kuv
vetlerinin mensuplarına ve en önemlisi Vienne Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanına ve mahkeme görevlile
rine kadar rol aldıkları bu trajedi, dünya hukuk ta
rihine Fransız adliyesinde çok rastlanan ve Fransız 
halkının insanlığın adalet anlayışını kökünden sarsan 
örneklerden biri olarak geçecektir. 

Bir hafta önce Fransa'nın Vienne Ağır Ceza Mah
kemesine adam öldürmeye, adam öldürmeye teeşbbüse, 
yaralama, hürriyeti tahdit, silah ve patlayıcı madde 
bulundurma, yabancı bir devletin devletler hukuku te
minatı altında olan temsilciliğine tecavüz fiillerinden 
sanık muhtelif uyruklu 4 Ermeninin yargılanmasına 
başlanmıştır. 

Sayın üyeler, insan haklarının, eşitliğin ve ada
letin kurucusu ve sadık uygulayıcısı olarak geçinen 
Fransa'da bu dava, daha hazırlık safhasından iti
baren iktidarın siyasî yatırımlarının ve siyasî çı
karlarının elinde bir vasıta haline getirilmeye çalışıl
maktadır Fransız Cumhurbaşkanı Mitterand yargıla
madan önce Vienne şehrinde yaptığı konuşmaların
da, davanın sanıkları olan Ermeni asıllı şahısları birer 
dava kahramanı gibi göstermeye çalışmıştır Bu şahıs
ların amaçlarını, takip ettikleri yol ve yöntemleri des
teklediklerini açıklamaya ve tutum ve davranışlarıy
la onları destekler görünmeye çalışmıştır. 

Vienne Ağır Ceza Mahkemesi yargılaması tam bir 
curcuna haline getirilmiştir. Ağır Ceza Mahkemesi
nin Başkanı daha ilk gün jüri üyelerinden birinin 
kullandığı «terörist» sıfatını kabul etmeyerek, sanık
ları ve canileri birer Ermeni milliyetçisi olarak tanıt
maya çalışmıştır. Başkan bununla da yetinmemiştir; 
davanın ne tanığı, ne sanığı, ne mağduru olmayan ve 
hazırlıkta hiçbir şekilde ifadesine başvurulmamış olan, 
kim oldukları, neye hizmet ettikleri çok iyi bilinen 
Charles Aznavur ile Henri Verneuille adlı Türk düş
manlarının mahkemeye yazdıkları mektupları okut
muş ve alkışlatmıştır. Daha da önemlisi, hukukun ve 
adaletin gerektirdiği tarafsızlık, her türlü etkiden 
uzak yargılama ilkesini bir yana iterek, canilere, ci
nayetlerini neden Türkiye'de işlemediklerini ve neden 
Türkiye Büyükelçiliği yerine, Türk Konsolosluğunu 
seçtiklerini ve benzeri şeyleri sormuştur. 

Bu adlî trajedide, Vienne Ağır Ceza Mahkemesi 
huzurundaki caniler değil, Osmanlı İmparatorluğuna 
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yakıştırılmak istenen, çeşitli gayeleri elde etmek (için 
çırpınan topluluk ve devletlerin temsilcisi olarak ta
rihi yargılamak yolu seçilmiştir. Bu suretle, Vienne 
curcunası ve Vienne adlı trajedya, siyasetin, siyasî 
emel ve çıkarların oyuncağı durumuna düşürülmüş
tür. 

Aziz üyeler, son yıllarda giderek artan bir şekilde, 
başta Fransa olmak üzere, Yunanistan ve diğer ba
zı devletlerin basın organlarının, bizzat devletin gö
zetim ve denetiminde olan radyolarının ve televizyon
larının, Türkiye, Türk Milleti ve Türk tarihi hakkın
da her türlü sapık ve belirli amaçlara yönelmiş pro
pagandaları en yaygın ve etkili biçimde devam et
mektedir. Vienne trajedyası bunlardan bir parçadır ve 
sadece bir örnektir. 

Saygıdeğer üyeler, bütün tarihi boyunca, adale
tin, hukukun ve hoşgörünün uygulayıcısı ve yayıcı-
sı olan Yüce Milletimizin bu insanlı'k dışı olay ve 
propagandalarla açıkça ifade edilmeye başlanıldığı gi
bi, yeni «Haçlı (Seferleri» zihniyetiyle neden karşı 
karşıya kaldığı dikkatle düşünülmelidir. İnsanlık, an
cak aklın ve adaletin varlığıyla mutluluğa erişebilir. 
Bunun aksini düşünenler ve uygulayanlar, gerçekte 
hedef olarak tüm insanlığı görmektedirler. Siyasetin, 
siyasî hırsların, siyasî çıkarların hukuka ve adalete 
hâkim olduğu ve hukuku kendi amaçlarına birer 
vasıta kabul ettikleri her devirde, her yerde, her ülke
de zulüm vardır, kargaşa vardır, kan vardır; işte in
sanlık bu duruma düşürülmek istenmektedir, devlet
ler bu tehdit ve tehlike ile karşı karşıyadırlar. Taraf
sızlığını yitirmiş, belirli etkiler altında kalmış bir yar
gılama, belki ilk günlerde siyasî entrikaların sonucu 
olarak manşetlere geçebilir; ancak, bir gün onu vasıta 
edenleri, hiç çekinmeden, gene aynı yargı organları, 
giyotinlere, sehpalara götürmekten kaçınmazlar. Ta
rih ve özellikle Fransız tarihi bunun binlerce örnek
leriyle doludur. 

Yüce Meclisimiz, açıklamaya çalıştığımız bütün 
bu gerçekleri ve sonuçlarını araştırmaya ve insanlık 
tarihi adına, insanların mutluluğu adına; fakat her 
şeyden önce hukukun üstünlüğü ve adalet adına bü
tün dünyaya bildirmek, yaymak görevini yüklenmeli
dir. Vatan, kaybettiği evlatlarının karşısında sessiz 
kalmamalıdır. Büyük Türk Milleti, kendi üzerinde 
oynanmak istenen oyunlar ve kendisini hedef alan 
her türlü tehlike karşısında Meclisimizin harekete 
geçmesini beklemektedir. 

Sizlere en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Konukman. 
2. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Mükerrem Hiç' 

in, YÖK ve fakültelerden çıkartılan öğrencilerle ilgi
li af konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak üzere Sayın 
Mükerrem Hiç; buyurun efendim; konuşma süreniz 
5 dakikadır. 

HÜSEYİN MÜKERREM HtÇ (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın mıMetvekii adayları; huzurunuz
da... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; Sayın Hiç.... 
HÜSEYİN MÜKERREM HtÇ (Devamla) — Af

federsiniz efendim; «Sayın milletvekilleri» diyecek
tim, affedersiniz; hocalık dalgınlığı. 

»Sayın milletvekileriım'iz, huzurunuzda bu kere, 
YÖK ve fakültelerden çıkarıtılan öğrencilerle iîgili af 
konusunda görüşmek, konuşmak istiyorum; şahsî fi
kirlerimi ve önerilerimi bildirmek istiyorum. 

Hemen belirteyim, bu hususta Sayın Ercüment 
Konukman'm insiyatifiyle yapılan çalışmaları mem
nuniyetle kaydettim ve izliyorum; ancak getirilmesi 
düşünülen af, prensip itibariyle doğru olmakla bera
ber, kanaatimce mutlaka kapsamı genişletilmelidir. 
Bu genişletilmeyi iki açıdan da yapmamız kanaatim
ce uygun olur. 

Birincisi; af 1977 tarihinden itibarenki talebeler 
için geçerli kabul ediliyor. Benim kanaatimce, bildi
ğiniz gibi, anarşik olaylar 1974'ten itibaren tırmanma
ya başlar. Dolayısıyla da, talebelerin, üniversite öğ
rencilerinin üniversitede derse devam edememe kor
kusu o tarihten itibaren ortaya çıkmıştır. Bu müla
hazadan hareket ile affın 1974 yılım da kapsayacak 
şekilde yeniden ele alınmasını şahsım adına teklif 
ederim. 

İkinci husus ise; 3 ders veya imtihan ile getirilmiş 
olan kayıttır. Kanaatimce bunun bir kesin hududu
nu çizmek güç. Niçin 3, niçin 4 değil 3; niçin 4 değil, 
bu sefer 5 ?.. 

Bu bakımdan, bu konuda özellikle hiçbir kayıt 
getirilmemesi kanaatimce daha doğru olacaktır. Bu
na göre de geniş kapsamlı bir affı şu şekilde teklif 
edebilirim : 

1974'ten itibaren, ders sayısı ne olursa olsun, sınıf 
ne olursa olsun, bütün talebelere af getirilmesi ve 
önümüzdeki iki ders yılı içinde yapılacak imtihan
ların süresi içinde affa uğrayan talebelere imtihan
lara yeniden girebilme ve tabiî başarı gösterebilirse, 

— 452 

31 » 1 i 1984 O : 1 

fakülteden mezun olabilme hakkı verilmelidir. Af ile 
ilgili olarak birinci teklifim budur. 

Bu meyanda hemen şu hususu belirtmek isterim : 
Bence aflar perakende meselelerdir; bunun ötesinde 
Yükseköğretim Kanunu, bütünüyle, iki yıllık uygula
ma sonucu çıkan aksaklıkları göz önünde bulundur
mak suretiyle yeniden ele alınmalıdır. Bu meyanda, 
başarısız öğrencinin ne gibi sebeplerle başarısız ol
duğunun, kıstası daha basit bir hale getirilmeli; bir 
taraftan tabiî tembelliğe prim verilmeyecek, diğer 
taraftan Anadolu'dan gelen ve çeşitli güçlüklerle kar
şılaşan çocukları da, üniversite öğrencilerini de mağ
dur etmeyecek bir orta yol bulunmalıdır. 

Aynı hususlar; tam gün ve yarım gün meselesi, 
rotasyon meselesi, tedrisat programı ve tedrisat prog
ramının düzenlenmesi, düzeltilmesi, öğretim üyeleri
nin statüsü, malî ve idarî yetkiler ve organizasyon için 
geçerlidir. 

Burada hemen belirteyim ki, YÖK zaten Anaya
samızda yer almıştır, prensip itibariyle şüphesiz YÖK 
hususunda mutabıkım; yalnız uygulamalarda gerçek
ten bazı aksaklıklar vardır 

Şimdi burada önemli mesele şu : Şüphesiz ki, 
üniversitede yeniden anarşik olayların yeşereceği bir 
imkânı hiç kimse; Atatürkçü, milliyetçi ve memle
ketçi hiç kimse arzu etmez. Buna mukabil, böyle bir 
ihtimal vardır diye bugünkü yanlış uygulamaların da 
devamını tecviz etmek, devamından yana olmak 
mümkün değildir. 

Teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hiç. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek 

olan Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'ye, Devlet 
Bakanı Sudi Neş'e Türelin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı teskeresi. (3/304) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
İki adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutup 

bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kıbrıs Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fa
zıl Küçük'ün 23 Ocak 1984 tarihinde Lefkoşe'de ya
pılacak olan cenaze merasimine iştirak etmek ve Ba
kanlığın görev alanına giren konularda temas ve in
celemelerde bulunmak üzere 21 - 24 Ocak 1984 tarih
leri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gi
decek olan Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dö-



T. B. M. M. B: 28 31 , İ s 1984 O : 1 

nüsüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Sudi 
Neş'e Türel'in vekillik etmesinin Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efendim. 
2. — İsviçre'ye gidecek olan Başbakan Turgut 

Özal'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ka
ya Erdem'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/303) 

BAŞKAN — tkinci tezkereyi takdim ediyoruz : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Sevk ve İdare Forumu Başkanının vaki 
daveti üzerine, bu Kuruluşun 27 - 29 Ocak 1984 ta
rihleri arasında yapılacak yıllık toplantısına katıl
mak üzere İsviçre'ye gidecek olan Başbakan Turgut 
özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'in vekillik et
mesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
3. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi. (3/305) 
BAŞKAN — İki sayın milletvekilinin izinleri 

hakkında Başkanlık tezkeresi var, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın miilletvekilleriındın hiza

larında görülen süre ve nedenlerle izin istemleri Baş
kanlık Divanının 27.1.1984 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karadumao 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Abdullah Al
tıntaş 44 gün hastalığı nedeniyle 21.12.1983 tarihin
den geçerli olmak üzere. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Galip Deniz 15 gün 
hastalığı nedeniyle 19.1.1984 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Abdullah Altıntaş'ın 
iznini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Galip Deniz'in iznini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Tokat Milletvekili Enver Özcan ve 12 ar-
kadaşınm, Yükseköğretim Kanununun uygulanmasın
dan doğan sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/1) 

BAŞKAN — Bir Meclis Araştırması önergesi var, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun uygulamasıyla ilgili sorunlar hakkında 
Anayasanın 98 inci maddesiyle, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırmasına ilişkin önergemiz 
ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Enver Özcan 

Tokat 
İsa Vardal 
Zonguldak 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

Cüneyt Canver 
Adana 

Ruşen Işın 
Sivas 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Feridun Şakir Öğünç 
İstanbul 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Cevdet Karslı 
Giresun 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Meclis Araştırmasının Konusu ve Gerekçesi: 
Üniversiteler çağdaş ve uygar her toplumda ol

duğu gibi, ülkemizde de bilimsel özerkliğe dayak 
eğitim, öğretim, araştırma ve yayın yapan, düşünce 
üreten ve böylelikle yurda ve insanlığa ışık tutan 
geleceğimizin güvencesi, gençliğimizi yetiştiren ilim 
ve irfan yuvaları olarak her türlü saygınlığa layık 
birer kurum olmalıdırlar. 

Ne var ki, 2547 sayıh Yükseköğretim Kanununun 
yürürlüğe girmesinden bu yana, üniversitelerimiz ge
leceğimiz açısından karamsarlık yaratacak boyutlara 
ulaşan çalkantılara, huzursuzluklara ve çekişmelere 
konu olmuş ve olmaktadır. YÖK uygulamaları ne
deniyle öğretim üyeleri ve öğrenciler çeşitli maddî 
ve manevî mağlubiyetlere uğramışlardır. Yöneticilerin 
katı disiplin anlayış ve çoğu kez de kişisel ve duygusal 
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nedenlerin ağır bastığı davranış ve tasarrufları so
nucu üniversitelerimiz vahıim sonuçları henüz tam an
lamıyla 'görülmeyen büyük bir eleman erozyonuna 
uğramışlardır. Sayıları 700 - 800'e kadar ulaşan öğ
retim üyesi üniversiteden uzaklaştırılmış ya da uzak
laşmak zorunda bırakılmış, ayrıca Millî Eğitim Ba
kanlığına iade edilen yüzlerce öğretim üyesinin duru
mu Bakanlığın keyfî kararlarına terk edilmiştir. 

Yöneticilerle öğretim üyeleri arasındaki çekişme
ler ve kişisel hesaplaşma olayları mahkemelere kadar 
intikal etmiştir. Akademik unvanını kazanmış olan 
birçok öğretim üyesinin gerekli ve zorunlu intibak
ları yapılmamış, halen birçok bilim adamının durumu 
yöneticilerin insafını ve tasarrufunu bekler olmuştur. 
Öğretim üyelerinin malî durumları da kendilerinden 
beklenen çalışma şevkini verecek ölçülerden uzaktır; 
çünkü bütçe ve döner sermaye olanakları adil ölçüde 
dağıtılmamaktadır. Gerçek öğretim üyeleri horla
nırken, küstürülürken ve üniversite dışına itilirken 
hiçbir esnekliğe yer vermeyen ders programlarıyla 
ders sayısı artırılmıştır. Bunun doğal sonucu olarak, 
birçok ders boş geçmekte ya da üniversite dışından 
alınan ilgisiz kişilerce doldurulmaya çalışılmaktadır. 
Bunun bir başka sonucu da, öğretim üyelerinin her 
türlü araştırma ve düşünce üretme faaliyetlerine za
man bulmadan sadece ders verme aracı durumuna 
düşmeleri, öğrencilerin ise öğrenmeye bile zaman 
bulamadan sadece sınavlara koşmak durumunda kal
malarıdır. Bunun açık anlamı, üniversitelerimizde eği
tim ve öğretim kalitesinin endişe verici düzeylere 

V. —SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Malat

ya yöresinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeyece
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/6) 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, kayısı 
ürününe taban fiyatı verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/7) 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz. 
Sayın Ayhan Fırat'ın, Sayın Başbakandan iki sözlü 

sorusu var. Sayın Başbakan, bir tezkere ile bu sözlü so
ruların ertelenmesini arzu ediyorlar, içtüzüğün 97 nci 
maddesi gereğince erteliyoruz efendim. 

Bir hafta mühlet isteniyor; bir hafta içerisinde 
cevaplandırılacak. 

düşmüş olmasıdır. Birbirleriyle çelişkili yönetmelik 
değişiklikleri, binlerce öğrencinin üniversitelerden atıl
masına yol açan çarpıklıklar yaratmıştır. Böylece 
mağdur olan öğrencilerin özel bir af yasasıyla bu 
mağduriyetlerinin giderilmesi kaçınılmaz bir durum
dur. 

Öğretim üyeleri ve öğrenciler açısından güvenli 
ve özgürlükçü ortam ortadan kalktığından, bilimsel 
çalışma ve eğitim olanağı kalmadığı gibi, üniversite
lerin saygınlığına da yoğun gölgeler düşürülmüştür. 

Üniversitelere ilişkin istatistik verileri yayımla
mak da YÖK sırrı olarak kalmakta, YÖK sadece bazı 
bilgileri istediği biçimde ve zamanda kamuoyuna yan
sıtmaktadır. 

Bu nedenle, bu gerekçemizde kısaca belirttiğimiz 
konuları gerçek, somut verilerle beslemek olanaksız 
kalmaktadır. Açıklamaya çalıştığımız nedenlerle bir
likte, araştırma sırasında karşılaşılacak durumlarda 
da YÖK uygulamalarının başka aksaklıklarının neler 
olduğu ve nasıl düzeltilebileceği hakkında Yüce Mec
lisimizin bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve üni
versitelerimizi gerçek anlamda huzura ve saygınlığa 
kavuşturmak amacıyla, Anayasamızın 98 inci, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
gerektiğini saygılarımızla öneririz. 

BAŞKAN — Efendim, Meclis Araştırması önergesi 
gündemdeki yerini alacak ve öngörüşmesi gelecek bir
leşimde yapılacaktır. 

VE CEVAPLAR 

3. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu'nun, pancar taban fiyatına ve pancar üreticile
rinin 1983 yılından kalan alacaklarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/8) 

BAŞKAN — Bir sözlü soru daha var efendim; 
Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu'nun, 
pancar taban fiyatına ve pancar üreticilerinin 1983 
yılından kalan alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu buradalar mı efen
dim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Avrupa'da görevli 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Avrupa'da görevli... 
Gelecek birleşime erteliyoruz efendim. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borç
larının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/439) (S. Sayısı : 5) 
(D 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizde «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmının 1 inci sırasında yer alan, 5 sıra sayılı, 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının 
Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

P.aporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
edeceğim: Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen: Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Tülay Öney, buyurun. 

Süreniz 20 dakika efendim. 
HP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının 
Tahkimi Hakkındaki Kanun Tasarısını görüşmeye baş
lıyoruz. Kanun Tasarısı (4) anamaddeden müteşekkil 
olup, kamu kurum ve kuruluşlarının birbirlerine olan 
borçlarının takas ve mahsup yoluyla tasfiye edilmesin
den sonra Hazine tarafından devir alınmasını ve 
Merkez Bankası bilançosunda aktifleştirilmesini öngör
mektedir. Tasarıya ekli listede borçları tahkime tabi 
tutulacak 35 kuruluş yer almaktadır. Bunlar esas itiba
riyle Kamu iktisadî Teşebbüsleri, belediyeler, Sosyal 
Sigortalar, Hazine, Merkez Bankası, Ziraat Bankası 
ve bazı kooperatiflerdir. Tasarıya konu olan borç
ların toplam büyüklüğü 2,8 trilyon lira; yani yaklaşık 
3 trilyon liradır. 

Kanun tasarısını bu şekilde kısaca özetledikten 
sonra, kanun tasarısına ilişkin olarak Halkçı Parti 
adına görüşlerimizi şu şekilde özetlemek istiyorum: 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de 1960'dan 1975'e 
kadar geçen 15 yıllık sürede dört tahkim yasası çı-
karılmış; yani kamu kurum ve kuruluşlarının bir
birlerine olan borçları, Hazineye olan borçları ve 
Hazinenin Merkez Bankasına olan borçları bir an
lamda (4) defa tasfiyeye tabi tutulmuştur, silinmiştir. 
1975 yılında yapılan son tasfiyeden bu yana, 1981 
yılında Ziraat Bankasının Merkez Bankasına olan 
borçlarını tahkime tabi tutan kısmî bir tahkim yasası 
da çıkmış olmakla beraber, 1975'ten bugüne kadar 

(1) 5 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

geçen şu 8 yıllık sürede, yine kamu kuruluşlarının 
birbirlerine ve Hazineye ve kendi aralarında 3 tril
yon liralık bir borç biriktirdiklerini görüyoruz. Şu 
anda önümüze gelen Tahkim Yasa Tasarısı 3 tril
yonluk bir borcu kapsamaktadır. 

Bu şu demektir sayın arkadaşlarım : Kamu eko
nomisi içinde bulunan kuruluşlar birbirlerine olan 
borçlarını ödeyememektedirler. Bu borcun büyüklüğü 
de, şu anda bir örnekle ifade etmek gerekirse, 1984 
malî yılında Türkiye'nin toplam bütçesinin büyüklü
ğüdür. Bildiğiniz gibi, 1984 malî yılı Türkiye'nin top
lam bütçe büyüklüğü 3,2 trilyon liradır. Bugün tah
kime tabi tutmak zorunda kaldığımız bu borçların 
yekûnu da yaklaşık 3 trilyon liradır. 

Burada bir benzetme yapmak gerekirse, Türkiye 
1975'ten bu yana geçen 8 yıllık sürede, âdeta dokuz 
bütçe yaşamış diyebiliriz. Bu, neden böyledir? 

Sayın arkadaşlar, asıl üzerinde çok ciddî durulma
sı gereken mesele budur. Yoksa bu aşamada, «Borçlar 
tahkim edilsin mi, edilmesin mi?» tartışması yersizdir. 

Sayın milletvekilleri, işte bu noktada Halkçı Par
ti olarak bizim daima savunduğumuz ve savunacağı
mız görüşlerimizin haklılığı ortaya çıkmaktadır. Biz 
iddia ediyoruz ki, Türkiye, bu büyüklükteki bütçele
re sığmaz, bu büyüklükteki bütçelerle idare edilemez. 
Bu bütçe Devletin asgarî fonksiyonlarını dahi yerine 
getirmeye yetmemektedir. Devletin ekonomik ve sos
yal hizmetlerini halkımıza götürmekle görevli kamu 
ekonomik kuruluşları, son derece ciddî bir darboğaz 
içindedirler. Devletin kaynakları, Devletin bütçe im
kânları, söz konusu kuruluşların çalışmalarına ve yap
maları gereken hizmetlere kesinlikle yetmemektedir. O 
nedenle, bu kuruluşlar birbirlerine, Hazineye veya 
Merkez Bankasına borçlanmakta ve de bu borçları 
ödeyecek malî güce sahip olmadıkları için, vadesi 
geldiğinde borçlarını geriye ödeyememektedirler. 

Bugün bu tasarıyla, mesela, Toprak Mahsulleri 
Ofisi, Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri, 
Devlet Demiryolları, Türkiye Elektrik Krumu, PTT, 
Türkiye Kömür İşletmeleri ve benzeri birçok kurulu
şun borçlarını bir anlamda silmek durumuyla karşı 
karşıya kalıyoruz. 

Mesele, böylesine, 3 trilyon lira mertebesinde bir 
borç yapısına ulaştıktan sonra, bu borçları silmekten 
başka bir çare kalmamaktadır. Bunları silmek lazım
dır. Aksi halde, dejenere bir sistem içinde kalmak söz 
konusu olacaktır. 
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Ancak, Halkçı Parti olarak biziım bu konuda 3 
önemli endişemiz vardır. Parti farkı gözetmeksizin bu 
sıralarda oturan bütün değerli milletvekilerinin de bu 
endişeleri paylaşıyor olduklarını tahmin ediyoruz ve 
bunu bekliyoruz. 

Birinci endişemiz şudur sayın arkadaşlar : Bu tah
kimi yaptıktan sonra, bir daha böylesine bir tahkim 
ve tasfiye ile karşılaşmayacağımızdan nasıl emin ola
cağız? Çünkü, çok iyi biliyoruz ki, bugüne kadar Mec
lislere tahkim yasalarını getiren hükümetlerin tümü, 
bir daha böyle bir zorunlulukla karşı karşıya kalın
mayacağını, bu şekilde borç birikmelerine izin veril
meyeceğini açıkça belirtmiş ve bu konuda garantiler 
vermişlerdir, 

Ancak, durum hiç de böyle sonuçlanmamış, git
tikçe daha da büyüyen tahkim zorunluluğu ile Mec
lisler karşı karşıya kalmışlardır. 

İkinci endişemiz; Sayın Hükümetin uyguladığı eko
nomi politikasının kamu kuruluşlarını daha da çık
maza sokacağı, Devletin görevlerinin yerine getiril
mesinde büsbütün zorluklarla karşılaşılacağı ve dev
let fonksiyonlarının asgarî düzeyde yapılması halinde 
bile bu kuruluşların borç içine düşeceği inancımız
dan kaynaklanmaktadır. Çünkü biz, Halkçı Parti ola
rak Devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını yü
rüten kuruluşların, yani mesela KİT'lerin, kooperatif
lerin, Toprak Mahsulleri Ofisinin ve benzeri kurum
ların, sırf kötü yönetilmekten, bozuk çalışmaktan, isa
betsiz işler yapmaktan dolayı zarar ettiklerine, kay
naklarını israf ettiklerine, o nedenle borç taktıkları
na ve dolayısıyla müflis birer tüccar durumunda ol-
dıklarına inanmıyoruz. 

Bir ölçüde daha rasyonel çalışmaya sevk edilebilir
ler tabiî; ama bütün olay asla bu değildir. Biz bili-

-yoruz ki, esas mesele, bu kuruluşlara bahşedilen kay
naklar, kendilerine verilen görevlerle mütenasip değil
dir. Şöyle ki; Siz devlet olarak, mesela Kamu iktisadî 
teşebbüslerine birçok yatırım yapmak görevini yükler
siniz; ama bütçe kaynaklarınız kısıtlıdır ve aslında hat
ta yılın başında bütçeye koyduğunuz ödeneği dahi za
manında ve tam olarak onlara kesinlikle aktaramaz
sınız. O takdirde, bu kuruluşlar borçlanmak zorunda 
kaldıkları gibi, halkın ve devletin kendilerinden bekle
diği hizmeti de yapamazlar. Dolayısıyla, sorunun çö
zümü apaçık bütçe kaynaklarının zenginleştirilmesin-
de yatarken, Sayın Hükümetin bugünkü mevcut büt
çe kaynaklarından bile rahatlıkla vazgeçme uygula
maları bizi ciddî olarak endişelendirmektedir. 

«Bu kuruluşlar kendi kaynaklarını kendileri yarat
sın» diye bunların mal ve hizmetlerine devamlı zam 
yapmaksa, asla benimseyebileceğimiz bir politika de
ğildir. Gelir düzeyi bu kadar düşük olan halkımıza 
daha fazla yüklenilmesine daima karşı çıkacağız. Za
ten Sayın Hükümetin de bugün SEKA ürünlerine, ya
rın Sümerbank ürünlerine, öteki gün demir çeliğe, da
ha sonra elektrik, PTT ve demiryolu hizmetlerine sü
rekli zam yapa yapa işi devam ettirebileceğini de zan
netmiyoruz. Eğer böyle yapacaksa, bunun sonuçların
dan kendisi sorumlu olacaktır. Devletin hizmetlerini 
gittikçe pahalılaştırmanın veya bu hizmetleri gittikçe 
azaltmanın mümkün olmayacağı inancını taşıdığımız 
için, bu kuruluşlara yine büyük görevler yükleneceği 
ve fakat yeterince bütçe kaynakları aktaramayacağı 
için, çok kısa bir süre sonra yeni tahkim yasalarıyla 
karşı karşıya geleceğimize inanıyoruz. 

Üçüncü ve son endişemiz de; bu yasa tasarısı
nın aslında iddia edildiği gibi bir tahkim yasası ol
mayıp, bir tasfiye yasası olması meselesidir. Tahkim 
demek, vadesi gelip de ödenemeyen borçların bir sü
re ertelenerek yeni bir ödeme planı çerçevesinde daha 
sonra ödenmesini programlamaktır. Oysa bu tasarı, 
borçların daha sonra ödenmesini içermediği gibi, ta
sarının Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde Sa
yın Başbakan Yardımcısı, borçların takastan sonra 
kalan kısmının Merkez Bankası bilançosunda aktif-
leştiriieceğini ve bunlar için 'ileride bir geri ödeme 
öngörülmediğini açık bibimde ifade etmişlerdir. 

Sonuç olarak sayın milletvekilleri; Halkçı Parti 
Grubu olarak biz, böylesine 3 trilyon lira mertebesi
ne yaklaşmış bir borç yükünü bu aşamada silmekten 
başka bir çare kalmadığı görüşündeyiz. Ancak, Sa
yın Hükümetin burada belirttiğimiz endişelere açık 
cevaplar vermesini ve Yüce Meclisi bu konularda ay
dınlatmasını istiyoruz. Sosyal yönü ağır basan hiz
metleri halka götürmekle görevli kamu ekonomisi ku
rumlarını nasıl yöneteceğini ve bunları yeterli kay
nakla nasıl donatacağını somut şekilde izah etmesini 
Hükümetten bdktediğimizi ifade eder, hepinize say
gılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim \Sayın Tülay Öney. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi adına Sayın İsmail 

Şengün, buyurun. (MDP sıralarından alkışlar.) 
MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN ^De

nizli) — ıSaym Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Milliyetçi Demokrasi Partisinin kanun tasarısı ile il
gili görüş ve düşüncelerini sunmak üzere huzurları
nızdayım. Hepinize derin saygılar sunuyorum. 

— 45$ — 
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Önümüzde malî portesi alışılmamış büyüklükte 
bir tasarı bulunmaktadır. 1960ların başında 154 sa
yılı Kanunla 7 milyar civarında bir tahkim' işlemine 
gidilmiş ve Hazine borcunun uzun vadede ödenmesi 
öngörülmütü. O günün 7 milyarı, bugünün para de
ğeri ile yaklaşık 550 milyar Türk Lirası etmektedir. 
öngörülmüştü. O günün 7 milyarı, bugünün para de-
tesi ise 2,5 trilyondur. Bu 2,5 trilyona Komisyondaki 
müzakerelerin sonucunda varılmıştır. Bu miktarın 
300 milyarı, tktisadî Devlet Teeşkkülleri ile Kamu 
İktisadî Kuruluşlarının birbirlerine borçları olarak 
mahsuba tabi tutulacağından, sonuç olarak borç hac
mi 2 Mlyon 2 milyarda kalmaktadır. Bu 2 trilyon 2 
milyar tutarındaki borç, bugün ortaya çıkmış değil
dir; 1960'lardan itibaren başlamıştır. 

O halde, 1960'ın 1 lirası bugün 77 lira ve 1970'in 
1 lirası bugün 46 lira ettiğine göre ve 1980'in 1 li
rası bugün 270 kuruş ile karşılandığına göre, aslında 
söz konusu olan yılların birikimi 2 trilyon 2 milyar 
liranın bugünkü değeri, belki de en az 10 trilyondur. 

1984 yılı bütçe giderleri 3 trilyon 285 milyar li
radan ibaret olduğuna göre, Yüce Meclisimiz şimdi 
tahminen 3 yılın bütçe rakamı ölçüsünde bir konuyu 
görüşmektedir. 

Tasarı kapsamına Hazine, Merkez Bankası ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu dahil, 35 kuruluş girmek
tedir. Bu kuruluşların birbirlerinden olan borçları 
takas ve mahsup edilecek, itfa edilecek, devredilecek 
ve de aktifleştirilecektir. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu 35 kuruluş için
de alacaklı çıkan, münhasıran^ Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası ve Sosyal Sigortalar Kurumudur. 
Sosyal Sigortalar Kurumunun alacakları 21 milyar 
lira, Merkez Bankasının ki ise 1 trilyon, 800 milyar 
lira olarak telafuz edilmiştir. (Sosyal Sigortalar Ku
rumunun alacağı, mahiyeti ve şartları bilinmeyen, 
açıklanmayan bir tahvil işlemiyle ödenebilecek, Mer
kez Bankasının alacağı ise, anlaşıldığı kadarıyla, ta
mamen dondurularak bir nevi borcun reddi işlemi 
yapılacaktır, tşte bu noktada bu tasarının karşısında
yız. Borcun reddi, borcu silme işlemi, Türkiye Cum
huriyeti tarihinde ilk kez vukubulacafctır ve tasarı bu 
şekliyle Yüce Meclisten geçtiği takdirde, millet aley
hine yeni beklenti ve uygulamalara yol açabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, borçların tahkimi hakkında
ki bu kanun tasarısı, ismiyle müsemıma bir tah
kim işlemi niteliğinde değildir. Tahkim, başlangıçta 
kısa vadeli olmalarına rağmen, uzun süredir ödene-
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m em iş borçların uzun vadeye yayılarak bir ödeme 
planına bağlanması demektir. Merkez Bankasının, Ha
zineden iktisadî Devlet Teşekkülleriyle, Kamu İktisadî 
Kuruluşlarından alacağı olan yılların birikimi 1 tril
yon 800 milyar lira tahkim edilmemekte, bir öde
me planına bağlanmamakta ve fakat bankanın bilan
çosunda «aktifleştirme» adı altında üzerinden bir sün
ger geçirilip, Silinmektedir. Böyle tahkim, şimdiye 
kadar hiçbir ülkede görülmemiştir. 

Kaldı ki, tahkimin ne olduğuna dair çok yakın 
tarihimizde açık örnekler vardır. Bu örneklerden bi
risi, dış borçlarla ilgilidir. Yanlış politika uygulama
ları sonucu ödenemez hale gelen DÇM ve bankerlere 
borçlarımız, birkaç yıl önce büyük çabalarla tahkim 
edildi. Döviz borçlarımız, 5 yılı ödemesiz olmak üze
re, sonraki 7 yılda da belli taksit ve faizler üzerinden 
tahkime bağlandı. Bu tahkim anlaşmalarının 1981 yı
lındaki son düzenleyicileri, bugünün Başbakanı ve 
Başbakan Yardımcısıdır. Şu halde tahkim nedir; ken
dileri gayet iyi bilirler, öyleyse, aynı işlemi dışta 
başka, içeride ise neden başka türlü yapmak isterler; 
anlaşılır değildir. 

Sayın milletvekilleri, borçların silinmesi konusu
nu savunmak için deniyor ki, «Bu borçlar ekono
mide menfî etkilerini yıllardan beri zaten yapmıştır.» 
Doğrudur; geçmişte ülkenin orta ve uzun vadeli çı
karlarının günlük ekonomi politikasına feda edildiği 
olmuştur. Program ve prensiplere yan çizilmiş, he
defler aksatılmış ve bütün bunların sonucu, Merkez 
Bankasının para matbaası hoyratça kullanılmıştır. Bu 
politikaların bedelini büyük vatandaş topluluğu öde
dik. 1960'lı yıllarda yüzde 5-6 oranındaki enflasyon 
1970'li yıllarda ortalama yüzde 25'e çıktı, 1980 yılın
da yüzde 107 oldu. Bugün dahi, o yılların serpintisi 
devam ediyor. Gerçi 1983 yılı enflasyon oranı, bazı
larının beklentisinin çok altındadır; fakat yüzde 30,6 
şeklinde ve gene de yüksek sayılacak bir oranda ger
çekleşti. 

Hükümet, bu sonuca göre 1984rte enflasyon ora
nını sadece 5 puan İndirmekle, yani yüzde 30,6'dan, 
yüzde 25'e indirmekle kendini başarılı görmüş ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, sözü edilen borçların, eko
nomide enflasyon yönünden yaptıkları tahribatı 
böylece belirttikten sonra, bunun, bugün tasarlanan 
borcun reddi işlemi içlin yeterli bir gerekçe olmadığı
nı belirtmeliyiz. Tahkim adı altında borcun reddi ve 
bir borç silme işlemi yapılırsa, bundan böyle bakı
nız ne olacaktır: 
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İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Ku
ruluşları, kullandıkları ve aslında kendilerinin olma
yan kaynaklar konusunda titiz davranmayacaklar; ge
lişigüzel sarf yapacaklar, verimlilik ilkesinden uzak
laşacaklardır; Maliyeye olan vergi borçlarını öde
meyecekler ve Sosyal Sigortalar Kurumu primlerini 
yatırmayacaklardır. Dolayısıyla, bu kuruluşların ba
zılarına tahsis edilen özel fonlar yerine sarf edilme
yecek, Maliye gerekli vergi gelirine sahip olaımaya-
.ça'k ve Sosyal Sigortalar Kurumu ise, muhtaç oldu
ğu kaynaklardan mahrum kalacak, dolayısıyla yeterli 
hizmet veremeyecektir. 

«Bu konular malî disiplin altına alınacak ve sö
zünü ettiğimiz mahzurlar meydana gelmeyecek» de
niyor. inşallah; fakat buna inanmak zor. Borcun so
nucunda, Sosyal »Sigortalar Kurumunun malî bünye
si zayıflayacak ve bu kurum işçinin güvencesi ol
maktan çıkacak, ya da işçiye olan borcunu yerine 
getirmek için, zaten kıt olan Hazine kaynaklarına 
başvurmak: zorunda kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, belediyeleri
miz de kendilerine göre haklı bir davranış içine gi
recektir; 'kaynaklarını, vergi ve sigorta prim borcunu 
yatırmaktansa, belde hizmetleri için kullanacaklardır. 
içlerinden vergi ve prim borçlarını muntazam öde
yenler ise, yeni bir seçim kazanaımama riskini kabul
lenmiş olacaktır. Vergi ve sigorta prim borçları yönün
den belediyelerimiz yeknesaik bir davranış içinde de
ğildir. Kim politik bastı yapmış, 'kendini kabul ettir
miş ise borcunu erteletmiş; bazıları ise, hiç borç bı
rakmama gayretini göstermiştir. 1982 sonu itibariyle 
Erzincan Belediyesinin, bildiğimiz kadar, hiçbir ver
gi borcu yoktur. Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Bilecik, Yoz
gat ve Kırklareli Belediyelerinin ise, borçları yok de
necek kadar azdır. Buna karşılık, içel, Kayseri, Ada
na, Kocaeli, İzmir, Ankara ve istanbul belediyeleri
mizin borçları, vergi, sigorta olarak miiiyarların üzerin
dedir. Görüşmekte olduğumuz bu tasarıyla bugüne 
kadar borçlarını ödemeye çalışmış olanlar da, bun
dan böyle ödememek için 'her türlü gayretin içinde 
olacaklardır; birgün gelir nasıl olsa borç silinir, af
fedilir diye; çünkü bu yol açılmış olacaktır. 

Bu noktada, Hazine ve Merkez Bankasına da 
kısaca değinelim. 

Yeterli ve sürekli gelir kaynağına sahip olama
yan hükümetler bu eksikliği Merkez Bankasında pa
ra bastırmak suretiyle gidermeye çalışırlar.; Eksikli
ğin bir kısmı Hazinece kısa vadeli avansla karşıla
nır. Bu avanslar uzun zamandan beri geri ödenme

mekte, tahsilî mümkün olmayan donmuş kredi hali
ne gelmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonunun yerin
de bir tasarrufuyla, tasarıdan kısa vadeli avansla il
gili silme işlemi çıkarılmıştır. Bunun dışında hükü
metler eksik gelirlerini Merkez Bankasından başka 
usullerle karşılamaya çalışırlar. Bu yararlanmanın hac
mi büyük rakamlara baliğ olmuştur ve gerçekte bu 
nedenle ülkemizde yıllık bütçe açıkları kesin hesap
larda görülenin de üzerindedir. 

Sayın milletvekilleri, tasarıda sözü edilen borçlar
dan birisi, çiftçimize gübre yardımıyla ilgili görev 
zararı borcudur. Gübre için gerçek görev zararı bor
cunu hiç şüphesiz itfa edeceğiz; bugün de edeceğiz, 
yarın da ederiz. Ancak, bizim hesaplarımıza göre 
son fahiş gübre zammı sonucu artık böyle bir itfa
ya, gübre için yardıma gerek kalmamaktadır. Çiftçi
mize Hükümet, destekleme alımları sırasında bu yı
kıcı zammı karşılayacağını vaat etmiştir; ancak vaat 
ettiği, önümüzdeki dönem mahsulünde kilo başına 
sadece ve sadece 176 kuruştur. Eğer ürün bedelleri 
gübre zammı dolayısıyla kiloda 176 kuruşluk mas
raf getirmişse, bugün çiftçimiz hayıflanmamalıdır. 
Halbuki gerçekte sayın milletvekilleri, gübre zammı
nın kilo başına getirdiği yük, en insaflı ölçülerle 450 
kuruştan aşağı değildir. Bugün Anadolu ve Trakya 
şaşkınlık içindedir. Hele, Sayın Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanınca gübredeki zammın mahsulde kilo 
başına 176 kuruştan ibaret olduğu açıklanınca, bu 
şaşkınlık infiale çevrilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bugün kamu kurum ve ku
ruluşlarının büyük çoğunluğunun başlıca sorunu ser
maye yetersizliğidir. Bu kurumlardan başlıca birisi 
de Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleridir. 

Hükümetin, kamu kurum ve kuruluşlarının bazıla
rına sermaye borcu bulunmaktadır. Hükümet, bu ta
sarıyla bu borçlarına karşılık tahvil düzenlemeyi ve 
tahvil vermeyi öngörmektedir. Ancak, bu tahvilin 
meblağı, vadesi ve faizi ve benzeri şartları tasarıda 
kapalı geçilmiştir. Hükümet olarak, vadesi yıllar son
ra gelecek, uzun süre hiç paraya çevrilmeyecek bir 
tahvili sermaye diye verirseniz, bu bir sözde serma
ye olmaz mı? 

Sayın Başbakan Yardımcısı bir vesileyle, çiftçi
mizin Ziraat Bankasından ve Halk Bankasından kre
di imkânlarını bir misli arttıracaklarını belirtmiştir. 
Gerçekleştiği takdirde buna hepimiz seviniriz. Ancak, 
bu tasarıyı görüşürken aklımıza ister istemez, «Bir 
misli artacak kredinin kaynağı nerededir?» suali ge
liyor. «Nasıl olsa bir gün tahkim ederiz sileriz» diye 
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kaynak Merkez Bankası para matbaasından sağla
nacaksa, bunun sonuçlarına, acı sonuçlarına hepimiz 
'katlanmak zorunda kalırız. 

BAŞKAN — Sayın Şengün 3 dakikanız var efen
dim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Hükümetin gelecekte yeniden bir tahkime gitme
mesi, kendi içinde koordîneli çalışmasına da bağlıdır. 
Biz, bu koordinasyonu göremiyoruz. 

İşte, muz meselesinden sonra yeni bir örnek; Sa
yın Maliye ve Gümrük Bakanımız, bugün gündem
de bulunan Amme Alacaklarıyla İlgili Tasarının ka
nunlaşmasıyla 350 milyar liralık bir vergi geliri elde 
edeceğini Komisyonda ifade etmiştir. Halbuki şimdi 
elimizdeki tasarıyla Sayın Bakanın sözünü ettiği 350 
milyarlık devlet vergi gelirinin 205 milyarı silinmek
tedir. Bu 205 milyar, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve 
Kamu tktisadî Kuruluşlarıyla, belediyelerimizin ver
gi borçlarını teşkil etmektedir. Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanı, maliyeyi çok yakından ilgilendiren 
bu 'konuda bilgi sahibi değildir. Sayın Bakan plan ve 
programını ve maliyenin yapacağı harcamaları, bu 
gerçekte silinmiş olan 205 milyarı da hesaba kata
rak yapmıştı. Fakat siz, seçim vaadi diyerek bakan
lıkları bölerseniz, yeni bir bakanlık ölçüsündefci ku
ruluşu «müsteşarlık» diye adlandırırdanız ve vergi 
borçlarını 'Maliyenin bilgisi dışında silmeye kalkar
sanız, böyle çok sürprizlerle karşılaşırsınız. Sürprizi 
seven bir liderin, Maliye ve Gümrük Bakanının şim
di işaret ettiğimiz sürprizden hoşlanacağını zannet
miyoruz ve sürpriz bir tarafa, soruyoruz: Maliye 
planladığı bu 205 milyarı nereden kapatacaktır? Kay
nak bulması güç olduğuna göre, nasıl olsa tahkim 
ederim diye bir formülle Merkez Bankasına mı gi
decektir? 

Elimizdeki tasarı Danışma Meclisinde de görü
şülmüş; ancak kadük olmuş bir tasarıdır. Tasarı üze
rinde görüş veren Danışma Meclisi Malî İşler Ko
misyonu, tahkim sonunda bir itfaya gidilmesi şartıy
la ancak tasarıyı olumlu müüalaa etmiştir Tasarının 
gerekçesinde, Danışma Meclisine sunulan tasarıya 
göre bazı kısımlar kırpılmış ve bazı eklemeler yapıl
mıştır. Ancak, acelecilik devam ettiğinden tasarı ge
rekçesi tatmin edici hale getirilememiş; hatta birbi
riyle ilgili paragrafların bir kısmı orada, öbür kısmı 
birkaç sayfa ileride kaydedilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan Yardımcısı, 

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Hüküme

tinin ileride yeniden bir tahkim tasarısı getirmeyeceği 
vaadinde bulunmuş ve bu vaadin gerçekleşmesi için 
alınacak tedbirler olara'k bütçe açığına imkân veril
meyeceğini, KİT'lerin disipline edileceğini, destekle
me alımlarının finansmanının sağlıklı yollardan sağ
lanacağını, Merkez Bankası kaynaklarına itibar edil
meyeceğini ve belediyelerin borçları için açık kapı 
bırakılmayacağını beyan etmiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Hassasiyetini

ze teşekkür ederim, Sayın Başkanım. 
Sayın Başbakan Yardımcısı, benzer bir beyanı 

1981 yılı sonlarında Danışma 'Meclisinde de yapmış
tı. Söz konusu beyanı o günün Malî İşler Komisyo
nu raporundan okuyarak sözlerime son veriyorum. 

«Tasarının müzakerelerinde Komisyonumuzda ha
zır bulunan Maliye Bakanı Sayın Kaya Erdem, Hü
kümet olarak takip ettikleri politika sonucunda, bun
dan böyle tahkim müessesine gerek teşkil edecek uy
gulamalara girilmemesi yolunda azamî dikkatin gös
terileceğini belirtmiş ve bu yolda gerekli tedbirlerin 
alındığını söylemiştir. 

Maliye Bakanı açıklamalarında Komisyonumuz
ca üzerinde önemle durulan gübre konusuna da te
mas etmiş ve genelde Komisyonumuz görüşlerini ay
nen benimsediklerini ve gübrenin sübvansiyon kap
samında bulundurulmasında zorunluluk olduğuna 
inandıklarını eklemiştir. Bundan böyle tahkim mües
sesinin uygulanmasından kaçınmak için öngörülen 
tedbirlerde Maliye Bakanı fonların gerekli karşılık
ları sağlayamaması halinde açığın, en geç onu kova
layan yılki bütçe imkânlarıyla mutlaka kapatılaca
ğını ve teraküme hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceği 
yolundaki Hükümet politikasını bu vesileyle bir de
fa daha açıklamıştır. Tasarının benimsenme gerek
çesi komisyonumuzca bu açıklamalara dayandırılmış
tır.» 

Tarihin bir cilvesi; Sayın Erdem 2 yıl önceki va
adini tekrarlamak durumunda kalmıştır. İnşallah, 
gerçekleştirmediği bu sözü bu defa yerini bulur. 

Yüce Kurula en derin saygılarımızı sunarım sa
yın milletvekilleri. <MDP ve HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Anavatan Partisi Gurubu adına Sayın Togay Ge-

malmaz; buyurun. 
ANAP GURUBU ADINA TOGAY GEMAL-

MAZ (Erzurum) Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
saygıdeğer üyeleri; Bazı Kamu Kurum ve Kuruluş-
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larının Borçlarını Tahkimi Hakkında Kanun Tasa
rısını Yüce Divanımıza sunmuş bulunuyoruz. Ana
vatan Partisi Gurubumuz adına bu husustaki kanaat
lerimizi kısaca arz etmek istiyorum. 

Mevcut tahkim yasasındaki işin cesamet ve bo
yutları benden evvelki saygıdeğer konuşmacı arka
daşlarımız tarafından Yüce Divanınıza meblağ ola
rak arz edildi. Bizim bu husustaki kanaatlerimizi kı
saca şöyle özetlemek istiyorum : 

Geçmiş yıllarda oluşmuş ve donmuş olan bu ala
cak ve borç ilişkilerinin ulaşmış olduğu büyüklükler 
karşısında, kısa vadede bunların tasfiye edilmeleri , 
imkânsız görünmektedir. Üstelik faize tabi olmaları 
dolayısıyla boyutları giderek büyümekte ve bir yan
dan, ait oldukları kuruluşların malî bünyelerinde tı
kanıklıklara ve dengesizliklere yol açarken, diğer 
yandan, Hazine ve bütçe imkânlarını zorlayan yük
ler getirmektedir. 

Geçmiş yıllarda biriken ve ulaştıkları boyutlar iti
bariyle, kısa vadede nakten tasfiyeleri imkânsız hale 
gelen söz konusu alacak ve borç ilişkilerinin, ait ol
dukları kurumların malî bünyeleri ve hazine ve büt
çe üzerinde giderek ağırlaşan etkilerinin ortadan kal
dırılması için tahkim suretiyle tasfiyeleri zorunlu gö
rülmüş ve bu amaçla bu kanun tasarısı hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Günümüzün bütçe imkânlarıyla defaten karşı
lanması mümkün olmayan bir borç hakkında, huku
kî geçerliliğe sahip ve uygulanabilir bir tedbiri ön
gören tasarı, Grübumuzca da benimsenmiş bulun
maktadır. 

Tasarının müzakeresinde, Grubumuz, tahkim mü
essesesinin uygulanmasının, ekonomik bünyede ve 
kurumların çalışmalarında ortaya koyduğu olumsuz 
sonuçlar üzerinde de önemle durmuş ve bundan böy
le, hükümetlerce uygulanacak genel politikaların ve 
kurumlarca tatbik edilecek politikaların, tahkim mü
essesesinin uygulanmasına sebep teşkil etmemesini 
özellikle temenni etmiştir. 

İktidarı devir aldığımız 1984 bütçe yılı başından 
itibaren, uygulanacak ekonomi ve para politikası da 
bu gibi yaraların kapatılmasına ve yeniden açılma
masına matuf olacaktır. 

Eğer biz, tahkim kanununda bahis mevzuu olan 
ve ekonomide fiyat artışlarına neden olan hususları 
ortadan kaldırmazsak, zaten enflasyona da mücade
le edemeyiz. 

Destekleme görevlerinden dolayı kuruluşların za
rarları en geç ertesi yıl ödenmediği takdirde, yuka

rıda tahkime konu olan hususlardan mesela bir ta
nesi hemen zuhur etmektedir. 

Bütçe denk olduğu ölçüde, Merkez Bankası kay
naklarına asgarî ölçüde müracaat eder. Bu denge bo
zulduğu sürece, kanunda bahis mevzuu işlemlere se
bep olan hadiseler hemen zuhur etmeye, yeniden 
başlayacaktır. 

Bunun gibi, KİT çalışmalarını da reel hale geti- / 
remediğimiz takdirde, emisyona tesir eden, para po
litikasına menfi etki eden hususlar da ortadan kalk
mış olur. 

Netice olarak, iktidarımız 1984 yılının başından 
itibaren bu konuda ciddî tedbirleri almaya başlamış 
olup, çeşitli kuruluşların görev zararları gibi diğer 
birikimlerden meydana gele,n ve tahkime neden olan 
hususların ortaya çıkmasına mani olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken bu tasarının memleket ve 
Milletimiz için hayırlı olmasını Allah'tan niyaz eder, 
Yüce Divanınıza saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gemalmaz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Komisyon adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sayın Fı
rat. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Bakanlar Kurulunca 12 . 1 .1984 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve 13 . 1 . 1984 tarihinde Komisyonumuza 
sevk edilen Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı, 18 ve 
25 Ocak 1984 tarihli Komisyon Birleşiminde görüşü
lerek incelenmiştir. 

Söz konusu tasarının, bazı kamu kurum ve ku
ruluşlarının, birbirlerine olan borçlarının tahkimi su
retiyle gerekli arındırmanın yapılmasını sağlamak ve 
kronikleşmiş hesabî ilişkileri tasfiye etmeyi ve faali
yetlerini daha etkin sürdürmelerine imkân tanımak 
düşüncesiyle hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Aslında bütçe kanunlarına konulan «özel Oto
matik ödenek» başlığı altındaki madde ile de, genel 
bütçeli daireler, katma bütçeli idareler ile diğer kamu 
iktisadî teşebbüslerinin birbirlerine, Hazineye, beledi
yelere ve bağlı kuruluşlara, elektrik idaresi ve kuru
luşlarına, özel idarelere, Devlet Yatırım Bankasına ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına her çeşit iş-
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lemlerden doğan tüm borç ve alacaklarıyla ilgili mah
sup işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkili kılın
maktaydı. Ancak, bu maddenin bütçe yapma anlayı
şıyla yasama organının verdiği yetki açısından za
man zaman çelişecek şekilde kullanılmaya mecbur 
kalınması, sorunun köklü bir şekilde çözümünü ge
rekli kılmaktadır. 

Konuya bu açıdan bakan Komisyonumuz, madde
ler üzerinde bazı düzenlemeler yapmak suretiyle hu
zurunuza getirmiş bulunmaktadır. 

Sayın üyeler, tahkime tabi tutulmak istenen borç
lar toplamı 2 trilyon 488 milyar 361 milyon liradır. 
Bunun 1 trilyon 350 milyar 843 milyon lirası KİT'le
rin borçlarıdır. 46 milyar 538 milyon lirası belediye
lerin borçları, 60 milyar 900 milyon lirası Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının borçları, 61 milyar 
763 milyon lirası Hazinenin, Tarım Satış Kooperatif
leri görev - zarar borcudur. 699 milyar 675 milyon 
lirası Hazinenin Merkez Bankasına itfaya tabi hesap
larından olan borcudur. 268 milyar 642 milyon lirası 
ise Hazinenin Merkez Bankasına, devlet borçlan ida
resi nedeniyle olan borcudur. 

Bu borçlann dökümü ise şu şekilde açıklanabilir : 
KİT'lerin borçları: 
Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları 13 mil

yar 948 milyon liradır. 
özel fona olan borçları ise 84 milyar 404 milyon 

liradır. 
Dış borçlar 221 milyar 792 milyon liradır. 
20 sayılı Fona olan borçlan ise 23 milyar 200 mil

yon liradır. 
25 sayılı Fona olan borçları ise 286 milyar 451 

milyon liradır. 
Vergi borçlan ise 164 milyar 015 milyon liradır. 
Tarımsal destekleme kredileri borçları ise 214 mil

yar 1QÖ milyon liradır. 

Kâr payı borçları ise 36 milyar 898 milyon lira; 
Bütçe dışı ikraz borçlan ise 11 milyar 432 milyon 

lira; 
KİT'lerin birbirlerine olan borçları ise 294 milyar 

603 milyon liradır. 
Komisyonumuza iletilmiş olan rakamlarda bele

diyelerin borçları ise şu şekildedir : 
Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlan 7 mil

yar 94 milyon liradır. 
Vergi borçlan 39 milyar 444 milyon liradır. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının borçlan 

ise şöyledir : 
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Tarım satış kooperatifleri birlikleri borçlan 21 
milyar 700 milyon lira, 

Tarım kredi kooperatifleri birlikleri borçlan ise 
39 milyar 200 milyon liradır. 

Hazinenin, tarım satış kooperatiflerine görev za
rar borcu ise 61 milyar 763 milyon liradır. 

Hazine kısa vadeli avans borcu ise - ki, bu yasa
dan bu çıkarıldı - 338 milyar 581 milyon liradır. 

Hazinenin, Merkez Bankasına itfaya tabi hesap
lardan olan borcu ise 699 milyar 675 milyon liradır. 

Hazinenin, Merkez Bankasına devlet borçları ida
resi nedeniyle borcu ise 268 milyar 642 milyon lira
dır. 

özellikle burada dikkatle üzerinde durulması la
zım gelen borçlardan biri de, Sosyal Sigorta Kuru
muna KİT'lerin olan borçlarıdır. Bu da sırasıyla şöy
ledir : 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun Sosyal Si
gortalar Kurumuna olan borcu 2 milyar 750 milyon 
lira. 

Sümerbankın 670 milyon lira, 
Türkiye Demir-Çelik İşletmelerinin 2 milyar 100 

milyon lira, 
Türkiye Kömür İşletmelerinin borcu ise 7 milyar 

430 milyon lira, 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun ise 96 milyon 

lira, 
PTT'nin 649 milyon lira, 
Tekelin ise 253 milyon liradır. 

Buradan açıkça anlaşıldığı üzere Sosyal Sigorta
lar Kurumunun kamudan olan prim alacakları; be
lediyelerden 7 milyar 94 milyon, Türkiye Kömür İş
letmelerinden 7 milyar 430 milyon ve diğer KİT'ler
den 6 milyar 518 milyon Türk lirasını bulmakta
dır. Toplam 21 milyar lira prim alacağı bulunmak
tadır. 

Bu tasan ile Hazine, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, belediyeler, Tekel İşlet
meleri Genel Müdürlüğü, tstanbu Su ve Kanalizas
yon İdaresi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 
Sümerbank, Türkiye Çimento Sanayii Türk A.Ş., Tür
kiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü, 
SEKA, Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu, PET-
K1T Petro-Kimya A.Ş., Türkiye Petrolleri A.Ş., 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Karadeniz Ba
kır işletmeleri A.Ş., Azot Sanayii Türk A.Ş., Et ve 
Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 
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Türkiye Ziraî Donatım Kurumu, Çay İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü, Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
A.Ş., Türkiye Denizcilik Kurumu, Türkiye Cumhu
riyeti Devlet Demiryolları, Türk Havayolları, Ta
rım Satış Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatif
leri, Petrol Ofisi A.Ş., PTT, Devlet Yatırım Bankası 
ve TÜPRAŞ gibi kuruluşların 31.12.1983 tarihinden 
itibaren birbirlerine olan borçları, Hazine kısa va
deli avansı hariç, takas, mahsup yoluyla tasfiye edil
dikten sonra Hazinece devir alınarak tahkime tabi tu
tulacak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilan
çosunda aktifleştirilecektir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun, belediye, RlT ve 
TKt'den prim alacakları ise çıkarılacak özel tertip 
tahvillerle itfa olunacaktır, Komisyonumuzdaki gö
rüşmede Başbakan Yardımcısının ifadelerine göre 
böylece donmuş ve geri alma durumu güç olan bu 
alacakların da Hazinenin garantisine alınacağı müşa
hede edilmiş ve Komisyonda ifade edilmiştir. 

Böylece bu tahkim tasarısıyla mahsup, takas ve 
itfa gibi işlemlerin yapılacağı anlaşılmakta, bununla 
da ekonomik ve malî istikrar tedbirlerinin etkinliği
nin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hazırlanan tasarıyla gerekçe
si Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiştir. Tasarının 1, 4 ve 5 inci mad
deleri aynen kabul edilmiştir. Tasarının 2 nci mad
desindeki tarih 31.12.1983 olarak değiştirilmiş ve «Ha
zine kısa vadeli avansı hariç» şeklinde bir ilavenin ya
pılması uygun görülmüş, ayrıca «tabi tutulmuş» de
yimi «tabi tutulur» ve «bilançosunda aktifleştirilmiş-
tir» deyimi de «bilançosunda aktifleştirilir» olarak de
ğiştirilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi ile Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığına verilen tahvil çıkartma yetkisi
nin Başbakana verilmesi ifade edilerek, gerekli dü
zeltme yapılmıştır. 

6 ncı madde ise, «Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür» şeklinde değiştirilmiştir. 

Komisyonumuzca kabul edilerek bu şekilde huzu
runuza getirilen tasarıyı yüce takdirlerinize arz edi
yor, bu vesileyle saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Efendim, şahısları adına söz isteyen arkadaşları

mız var. 
Sayın Hayri Osmanlıoğlu; buyurunuz. 
Söz süreniz 10 dakikadır efendim. 
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MEHMET HAYRI OSMANLIOĞLU (Gazian
tep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasa
mızın 1 inci maddesi, «Türkiye Devleti bir Cumhu
riyettir» diye başlamaktadır. Cumhuriyet idaresinin 
bir fazilet idaresi olduğu, devlet idare sistemleri için
de cumhuriyet idaresinin tek sakıncasının da «Cumhu
riyetin sahibi yoktur» sözünde ifadesini bulduğu her
kesçe bilinen bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet için bu kürsü
den Türk Milletine verdiğiniz yemine sadık kalarak 
Cumhuriyete sahip çıkınız. Cumhuriyete sahip çık
mak demek, Devletin gelir ve giderleri üzerine, mil- "• 
let yararına titizlik göstermek demektir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, bazı kamu kurum 
ve kuruluşların borçlarının tahkimi hakkında bir ka
nun tasarısı getirmiştir. Bu kanun tasarısı bir tah
kim tasarısı değildir. Çünkü tasarı, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülürken bir sayın üyenin, 35 ka
mu kurum ve kuruluşları arasındaki 2,8 trilyonu bu
lan bu borç ve alacak ilişkisinin takas ve mahsu
bundan sonra kalacak miktarın 10 senesi ödeme
siz, 20 senede itfa edilmesi için tasarıya bir fıkra 
eklenmesini önermiştir. Bu öneri Hükümet tarafın
dan kabul edilmemiştir. Çünkü Hükümet borcun tah
kimini değil, Hazinece tasfiyesini sağlamak istemek
tedir. Aslında Hükümetin tasfiye isteğine de karşı 
çıkan yoktur. Ancak Hükümetin Meclise neyi, nasıl 
yapacağını açık seçik bildirmesi gereğine inanılmak
tadır. Aksi halde Meclisin, devlet gelir ve giderlerin
de hiçbir etkinliği kalmayacaktır ve Yüce Meclis 
Cumhuriyete sahip olma imkânından yoksun kala
caktır. 

Bu borç ve alacaklar, tasarıda adıgeçen 35 kamu 
kurum ve kuruluşunun 31.10.1983 tarihine kadar olan 
ilişkilerinden doğmaktadır. Hükümet 1981 yılında da 
Meclise bir tahkim tasarısı getirmiştir. O gün artık 
bir daha tahkimi gerektirecek bir durum yaratılmaya-
cağından söz edilmiştir. Bugün de aynı sözler edil
mektedir. Ancak, daha dün bir kamu kuruluşunun 
Genel Müdürü «Bizim Genel Müdürlüğümüzün de 
2,5 milyar borcu, 600 milyon alacağı vardır. Bizi ne
den kanun kapsamına almamışlar, yoksa unutulduk 
mu?» diye benden sormuştur. 

Sayın milletvekilleri, hızlı çalışmaya, iş bitirmeye 
«evet» diyoruz; ancak acele ile yanlış ve sakat ka
nunlar çıkarılmasına Meclis olarak müsaade etme
meliyiz. Çünkü, şair «Tiz-i reftar olanın pâyine dâ-
men dolaşır» demektedir. 
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Sayın milletvekilleri, tasarıyla tahkimi istenen ku
rum ve kuruluşların 2,8 trilyon tutan borç ve ala
cak ilişkilerinin ayıklanması için 3 aylık bir süreye 
ihtiyaç olduğu söylenmektedir. Hükümet acele et
mesin, kendisine 3 ay süre verelim hangi kurum ve 
kuruluşun hangi borcundan doğan ne miktar borcun 
tahkim veya tasfiyeye tabi olacağı açık - seçik ortaya 
çıkarılsın. Hükümete istediği yetkiyi o zaman vere
lim. Bugün için Hükümete böyle bir yetki verilmesi 
hatalı olacaktır. Ben, 2,8 trilyon tutan bu borç ve 
alacak ilişkilerinden ne kadarının Hazineye intikal 
edeceğini, Hazine tarafından silinmesi gerektiğini Ko
misyondaki bir maliyeciden sordum. Bana «Toplam 
borç ve alacak ilişkilerinin % 10 kadarıdır» dediler; 
yani 280 milyar lira tutacağını belirttiler. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısını kabul et
tiğinizde, hangi kurum ve kuruluşun hangi borcun
dan dolayı ne miktar borcun tahkimine veya Hazine
ce ödenmesine müsaade ettiğinizi bilmeden Hükümete 
yetki vermiş olacaksınız. Bu da Cumhuriyete sahip 
çıkmakla bağdaşmayacaktır. Ayrıca bu kanunu ka
bul etmekle KİT'lerden rasyonel ve rantabl çalış
mayanları, ekonomiye ters düşenleri, savruk hareket 
edenleri iyiler karşısında yersiz ve haksız olarak ko
rumuş ve sistemi kötü yönde teşvik etmiş olacaksınız. 
Evet, bunlar için çeşitli bahaneler bulmak mümkün
dür. Ancak, hepsinin de rasyonel ve rantabl çalıştık
larını, borcun kaynağının işletmecilik hatalarından, 
pahalı çalışmaktan, savrukluktan, umursamazlıktan, 
israftan doğmadığını söylemek de mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bu kanuna izah ettiğim ne
denlerle ret oyu vermenizi, Millet huzurunda ettiği
niz yemine sadık kalarak Cumhuriyete sahip çıkma
nızı sizlerden rica ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. <HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Osmanlıoğlu. 
Sayın Onural Şeref Bozkurt; buyurun efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; önümüze Cumhuriyet tarihimizin önem
li, hatta diyebilirim ki en büyük konsolidasyonu, ya 
da yasanın tanımıyla tahkim tasarısı gelmiş bulunu
yor. 

Tahkimin gerekli olup olmadığı konusunda ben
den evvel konuşan değerli arkadaşlar, kendi açıla
rından görüşlerini ifade buyurdular. Şunu kabul et
mek lazım : Bu tahkimin yapılması, bir muhalefet 
partisi milletvekili olarak arz ediyorum, bir zorun
luluktur. Bunu herkesin kabul etmesi gerekir. 

Ne var ki, tahkim, yapılırken Hükümete, yine bir 
muhalefet partisi milletvekili olarak, bunu itiyat ha
line getirmemek gerektiğini ve daha evvelki tahkim
lerde olduğu gibi, «Bir daha tahkimle karşınıza gel
meyeceğiz» denmesine rağmen, tam aksine bir tutum 
içerisine girilmemesi gerektiğini özellikle hatırlatmak 
ve bu kürsüden vurgulamak isterim. 

Tasarının, Bütçe - Plan Komisyonunda görüşülme
si esnasında, Komisyonca hazırlanan rapora tarafım
dan bir muhalefet şerhi eklenmiştir. İzin buyurursa
nız, oylarınızla okunmasına gerek görmediğiniz Ko
misyon raporu meyanında, okunmamak durumunda 
kalan muhalefet şerhimi huzurunuzda, birkaç cümle
den ibaret olması nedeniyle, arz etmekte fayda gö
rüyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun tasarı kapsamına 
giren diğer kuruluşlara nazaran farklı bir nitelikte 
olması, hükümetlerin bu kuruluşun kaynakları üze
rinde tasarrufta bulunurken daha dikkatli ve özenli 
bir tutum izlemeleri gerektiği, öte yandan, kurumun 
halen içinde bulunduğu malî sorunları nedeniyle ala
caklarının acilen tahsili lazım geldiği, oysa, tasarıda 
yer alan yöntemle tahsilatın uzun bir vadeye bağlı 
olarak itfası sözkonusu edildiğinden, tasarıya sadece 
Sosyal Sigortalar Kurumu alacakları açısından mu
halifim. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıyla konsolide edilmek 
istenen alacak ve borçlar listesine bir göz atıldığı tak
dirde, sayın bir değerli milletvekili arkadaşımın da 
ifade ettiği gibi, sadece iki kurum alacaklı durumun
dadır, diğer kurumlar borçlu görünümündedir. Bun
lardan bir tanesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasıdır, diğeri, Sosyal Sigortalar Kurumudur. 

Gerçekten Komisyondaki görüşmeler esnasında 
Hükümetçe bize verilen liste tetkik edildiği takdir
de, aşağı yukarı 21 milyar lira gibi TKl'nin, 2 mil
yar 420 milyon gibi Makine Kimya Endüstri Kuru
munun, 1 milyar 824 milyon gibi Demir - Çeliğin, 
450 milyon lira dolayında Sümerbankın, 700 milyon 
lira dolayında Etibankın, 100 milyon lira dolayında 
da diğer kuruluşların olmak üzere ceman 26 mil
yar 488 milyon liralık bir miktar Sosyal Sigortalar 
Kurumunun alacağı olarak gözükmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, kanun tasarısı içeri
sinde yer alan diğer kamu kuruluşlarına nazaran bi
zatihi kendi bünyesinden doğan farklı bir niteliğe 
sahiptir. Bir sosyal güvenlik kuruluşu olarak Sosyal 
Sigortalar Kurumunun kaynakları da işçi ve işçi
nin mevcudiyetinden ötürü işverenin işçi adına öde-
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mek durumunda bulunduğu primlerden oluşmakta
dır. Bu itibarla, hükümetler Sosyal Sigortalar Kuru
munun kaynaklan üzerinde tasarrufta bulunurken çok 
daha dikkat etmek, çok daha özen göstermek mecbu
riyeti altındadırlar. 

Bu tahkimle, Sosyal Sigortalar Kurumunun yakla
şık 27 milyar lira tutarındaki alacağı, her ne kadar 
Sayın Başbakan Yardımcısının ve Hükümet yetkili
lerinin ifadelerinden anlaşıldığına göre Hazine tara
fından özel olarak çıkartılacak tahvillerle itfa edi
lecek ise de, ben buradan işçinin parası üzerinde çok 
daha dikkat ve özen gösterilmesi gerektiği gerçek ve 
zorunluluğunu ifade ederek Sayın Hükümetten bir 
temennide bulunmak" istiyorum : Temennim de, yine 
tasarıda, yer alan bir yetkiden kaynaklanmaktadır. 
Çünkü, çıkarılacak olan özel tertip tahvillerin şartları 
Hükümet tarafından tayin ve tespit edilecektir. Um
mak isterim ki, görmek isterim ki, Hükümet, hele 
özellikle savunduklarını iddia ettikleri ortadireğin 
önemli bir bölümünü oluşturan işçi haklarını ya
kından ilgilendiren böyle bir konuda, bizim umdu
ğumuz hassasiyeti lütfeder gösterirler ve bu yakla
şık 27 milyar lira tutarındaki alacağın kısa bir süre 
içerisinde itfa edilmesini temin ederler. Zira hepimiz 
gayet yakından biliyoruz ki, kurum yalnızca kamu 
idarelerinden değil, aynı zamanda özel kesimden de 
çok büyük meblağlara ulaşan alacaklı durumunda bu
lunmaktadır. 

Gerek kamu kesiminden, gerek özel kesimden 
kaynaklarını ya da temin etmesi gereken gelirleri 
temin edememek, kurumu işlevlerini yerine getirmek
te zorlamaktadır. Bu kaynakların bir an önce Sos
yal Sigortalar Kurumuna sağlanması gerektiği arzu 
ve ümidimi huzurunuzda tekrar ederek, hepinize say
gılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Efendim tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 

son bulmuştur. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İ KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, 
Hükümet adına müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Hükümet adına 
Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI 1. KAYA ERDEM (tzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; huzurunuzda görüşülmekte olan 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tah
kimi Hakkındaki Kanunla ilgili olarak grup adına 
ve şahısları adına çok değerli fikirler ortaya atıldı. 

Komisyon Sözcüsü tarafından verilen teknik bil
gilere ve açıklamalara yeni bir ilave yapmayarak sa
yın üyelerimizin Hükümetten cevaplandırılmasını iste
dikleri eksik kalan hususları tamamlamaya çalışaca
ğım. 

Hepiniz biliyorsunuz ki kanun tasarısı; 31.12.1983 
tarihi itibariyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarının 
Merkez Bankasına ve birbirine olan borçlarını tah
kime tabi tutmaktadır. Bu kanun tasarısı daha ev
vel Danışma Meclisinde görüşülememiş ve Hüküme
timiz tarafından da incelenmiş ve benimsenerek hu
zurlarınıza sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Kanun tasarısı hakkında özellikle endişeler belirli 
olarak genellikle şu noktada toplanmaktadır : Biz bu 
kuruluşların borçlarını bundan evvel de birçok de
falar tahkime tabi tutulduğu; 1960'dan 1975'e kadar 
4 kere, bunun dışında 1981 yılında kısmen olsa bir 
tahkim işleminin yapıldığı; fakat buna rağmen hu
zurunuza çok büyük rakamlarla yine bir tahkim 
kanunu tasarısının geldiğidir. Biz bunu bundan son
ra nasıl önleriz, karşımıza bir daha aynı şekilde tah
kim kanun tasarıları gelmeyeceğini kim söyleyebilir? 

Genelde endişe buralarda toplanmış, bunun dışın
da da Sosyal Sigortalar Kurumu alacaklarının tahki
mi konusuna değinilmiş, özellikle konuşmacılar ta
rafından Hazinenin bu borçları kısa bir zaman içeri
sinde kurumun özelliğini de nazarı itibare alarak öde
mesi hususuna ağırlık verilmiştir. 

Hakikaten karşımıza bir daha böyle bir tahkim 
kanunu tasarısının gelmemesi için dikkat edilmesi 
lazım gelen hususlar var. 

Sayın Şengün Komisyonda benim beyanıma at
fen burada bir hususu dile getirdi. Tekrar ediyo
rum : Biz bunları yapacağız ve bu şekilde bir daha 
karşınıza gelmeyeceğimizin ötesinde Komisyonda ben 
şunları ortaya koymaya çalıştım : 

Bir daha karşınıza böyle bir tahkim kanunu gel
memesi için nelere dikkat edilmesi lazım gelir? 

«Bunlardan bir tanesi, bütçenin denk olması, ya
ni bütçenin büyük açıklarla kapanmamasıdır. Eğer 
bütçenize sahip çıkarsanız bir daha böyle bir şeyle 
karşınıza gelinmez. Birincisi bu.» dedim. 

«ikincisi, belediyeler ve Kamu iktisadî Teşebbüs
leri için uygulanacak politikaların ekonomik esaslara 
tabi olması, özellikle Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
iktisadî çalışmalarını sağlayacak, bunların ekonomiye 
yararlı hizmetler görecek şekilde yönetilmelerini te
min etmek, yine karşınıza bir daha böyle tahkim ka
nunlarının çıkmaması için şarttır» dedim. «Eğer hü~ 
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kümetler ekonomilerini bu esaslara göre yönettikleri 
takdirde, doğru ekonomik kararlar alındığı takdirde, 
ekonomi düzgün gittiği takdirde karşınıza buna ben
zer tahkim kanunları çıkmaz. Ama ekonomide hata
lar yapılır, ekonomi yüksek enflasyon hızlarıyla büt
çesi açık verir, belediyeleri ödeme aczine düşer, Ka
mu iktisadî Teşebbüsleri aynı durumla karşı karşıya 
gelir ise, birbirlerine olan borçlarını ödeyemez ve 
karşınıza bu tahkim kanunu çıkar.» Komisyonda söy
lediğim konu bu idi. 

Halkçı Parti Grubu Sözcüsü aynı endişeleri or
taya koydu. Kamu iktisadî Teşebbüsleri için bizim 
Hükümet Programında öngördüğümüz politikaya kar
şı çıktı. 

Bu bir görüştür. Gayet tabiî Halkçı Partinin or
taya koyduğu Kamu iktisadî Teşebbüsleri görüşü, bi
zim uygulamak istediğimiz politikadan farklıdır. Yal
nız ben şunu kendisine hatırlatmak istiyorum : Kamu 
iktisadî Teşebbüslerinde bahsettikleri politika seneler
dir uygulanmıştır ve bunların sonucunda karşımıza 
konsolidasyon kanunları çıkmıştır. Bu yönüyledir ki, 
bizim politikamız, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin bir
birine olan borçlarının birikmesine, Merkez Bankası
na veyahut başka kuruluşlara borç birikimine mani 
olacak bir politikadır. Geçmiş tatbikat bu yönde uy
gulamalarla karşımıza çıkmıştır. Farklı bir görüştür 
ve gayet tabiîdir ki, biz o politikaya iştirak etmiyoruz. 

Sayın Şengün, konsolidasyon kanununun çok bü
yük hacminden bahsetti; doğrudur. 1954 yılında 7 mil
yar olan konsolidasyon miktarı, karşımıza şimdi 2,5 
trilyon olarak çıkmıştır. Yalnız, ben verdikleri hesap- • 
lardaki mukayeseyi şöyle yapmak istiyorum : 1960 
yılında 7 milyarlık konsolidasyon yapıldığı zaman büt
çemiz 7 milyar 449 milyon idi. Şimdi 2,5 trilyonluk 
yapılan konsolidasyon zamanında bütçemiz 3 trilyon 
250 milyardır. Yani hacim itibariyle bir mukayese 
yapmak istiyorlarsa, şimdi yapılan konsolidasyon, 
1960 yılında yapılandan daha azdır. 

1981 yılında Maliye Bakanı iken, çok dar olan 
bir konsalidasyon kanununu Danışma Meclisinde mü
dafaa ederken, «Böyle bir tasarı ile bir daha karşı
nıza gelinmemesi için Hükümetin çok ciddî ekono
mik politikalar uygulayacağını» söylemiştim, doğru
dur. Bugün de söylüyorum, eğer' hükümetler doğru 
ekonomik kararları alır. bu politikaları uygularlarsa 
karşımıza böyle bir konsolidasyon kanunu gelmez. 
Yalnız kendilerine şunu da hatırlatmak isteyeceğim; 
onu söylediğimden çok kısa bir zaman sonra benim, 
Maliye Bakanlığı görevimden ayrıldığımı ve 2,5 yıldır 
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da bu görevde olmadığımı kendilerinin de bildiğini 
tahmin ediyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumu konusuna da birçok kim
seler temas ettiler. Sosyal Sigortalar Kurumu, Kamu 
iktisadî Teşebbüslerinden priım alacaklarım alamıyor, 
Devlet, bu alacakları üstlenmek suretiyle Sosyal Si
gortalar Kurumuna ödemeyi taahhüt ediyor. Burada, 
bir borç silme, borcu kuruma ödememe gibi bir du
rum kesinlikle söz konusu değildir. Aksine, kuruluş
lardan alınamayan bu paranın, Devlet tarafından üst
lenilmesi söz konusudur. 

ödenmesine gelince; Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bahsedilen borcu 21 milyardır. Sigorta bir sosyal ku
rumdur. Sosyal Sigortalar Kurumu malî yönden bir 
sıkıntıya düştüğü zaman, devlet tahvilleri çıkarmak su
retiyle veya devlet, bütçesine koyacağı ödeneklerle bü 
kurumlara yardım etmek zorundadır. 

Bu itibarla, biz, Sosyal Sigortalar Kurumunun her 
sene yapılan hesapları neticesinde bir ihtiyacı çıkar 
ise, bu ihtiyacını elindeki tahvillerin karşılığını öde
mek suretiyle ve eğer tahvilinde «Beş yıl sonra öde
necektir» şeklinde yazılmış olsa dahi, bu erken öde
meye tabi tutulmak suretiyle ihtiyacı giderilecektir ve 
giderilmektedir. 

Bu bakımdan, Hükümet burada, alacağını tahsil 
etmekte ve ihtiyacı olduğu zaman da sigortaya bunu 
ödemektedir. Ben burada, sayın milletvekillerinin hiç
bir şekilde endişeye kapılmamalarını, hatta bu alacak
ların, diğerlerine nazaran bu konsolidasyon kanunu 
ile daha sağlam bir şekle girdiğini belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı istirham 
ediyorum efendim. 

Efendim, özür dileyerek ifade ediyorum : Bazı ar
kadaşlarımız devamlı olarak, Bakanların işgal ettiği 
koltukların karşısında görüşmede bulunuyorlar. Lüt
fen bu görüşmeleri dışarıda yapsınlar, dinleyicilere ve 
dinleyen milletvekillerine mani olmasınlar. 

Devam buyurun efendim. (MDP sıralarından al
kışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI I. KAYA ERDEM (Devamla) — Bazı kamu ku
rum ve kuruluşlarının borçlarının tahkimiyle alakalı 
olarak hazırlanan bu Kanun tasarısı tasvibinize maz-
har olduğu takdirde, kuruluşlar yönünden ve Merkez 
Bankası, Hazine yönünden kabarık olan borçların bir 
ölçüde mahsup ve takas Suretiyle, sadeleştirilmesi su
retiyle her şeyden evvel bu kuruluşların bundan böy
le malî bir disiplin içerisine sokulabilmesi ve kontrol 
altında tutulabilmesine de imkân sağlanacağı kanaa
tini taşıyorum, 
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Bir nebze şu hususa da değinmek istiyorum : Sa
yın Şengün, «Bu borcun, sonunda. Merkez Banka
sında biriken, tahkim edilen bu borcun belirli vade
lerle geri ödenmesi konusuna» uzun uzun değindi. Da
ha evvel yapılan tahkim kanunlarının bazılarında bun
ların muhakkak bir vade içerisinde ödendiği konu
sundan da bahsettiler ve örnek gösterdiler. 

Ben sizlere şunu söyleyeceğim : Bunlar ekonomide 
gerekli tahribatını yaparak, bizi bugüne getiren ne-
ıticeleri vermişlerdir. Bunu tekrar Merkez Bankasına 
geri ödenmesinin anlamı şudur; onu açıklamak iste
rim : Bu piyasadan vergi suretiyle topladığımız pa
raların piyasadan para çekmek için Merkez Bankasın
da bloke edilmesidir ve bunu Türkiye'de, kanuna koy
sak dahi yapma imkânını Meclis olarak bulamaya
cağız. Bütçe kanunlarına getireceğimiz hükümlerle, 
(şimdi bir an için Hükümet olarak iştirak edip de ka
bul etsek dahi, bu itfa maddesini), «gelecek bütçe ka
nunlarıyla ertelenımesi bir yıl geri bırakılmıştır» hük
müyle biz burada Meclis olarak getirmek zorunda 
kalacağız. Çünkü uygulamaları böyledir. 154 sayılı 
Konsolidasyon Kanunu itfaya tabi tutulmuştur. Bakın 
1960'tan sonra her bütçe kanununda «154 sayılı Ka
nunun o maddesi o yıl için yürürlükte değildir» diye hü
küm vardır. Bu bakımdan, gerçek, bu paraların ödeme 
imkânının olmamasıdır. Zaten ekonomik olarak da 
ödenmemesi lazımdır. Piyasadan bu parayı çekip Mer
kez Bankasına yatırmanız, ekonomi ye para politikası 
bakımından da doğru değildir. Bir an için böyle bir 
maddeyi ıkoyun, önümüzdeki sene, 1985 bütçesinde 
bu paranın ödenmemesine ait yürürlük hükmünü siz 
kendiniz getireceksiniz. 

Arz ederim. 

Teşekkür ederim.; (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

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

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının 
Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Ekonomik ve malî istikrar ted

birlerinin etkinliğini artırmak amacıyla bu Kanun kap
samına giren tüm kurum ve kuruluşların birbirlerine 
olan borçları bu Kanun esasları çerçevesinde tahkim 
olunur. 

Banka hüviyetindeki kuruluşların; Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına olan 'borçlarından yalnız 

bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarla il
gili olanları tahkime tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Kamu kurum ve kuruluşlarının borçlan 
MADDE 2. — Bu Kanuna ekli cetveldeki daire, 

idare, teşekkül, banka, kurum ve kuruluşların 
31.12.1983 tarihinde birbirlerine olan birinci madde
de söz konusu borçları (Hazine kısa vadeli avansı 
hariç) takas ve mahsup yoluyla tasfiye edildikten son
ra Hazinece devralınarak tahkime ta'bi tutulur ve Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosunda ak-
tifleştiriîir. 

Takas ve mahsuba, itfaya, devire ve aktifleştiril-
meye tabi tutulacak borç miktarları ilgili kuruluş, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
'içinde tespit edilir. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılan 
borç ödemeleri geri talep edilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

önergeler var, okutuyorum. 

Türidye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Bazı Kamu Kurum ve Ku

ruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun 
Tasarısının» 2 ndi maddesinde zikredilen ve Kanuna 
ekli cetvele Türkiye Yapağı ve Tiftik AŞ Genel Mü
dürlüğü ile Yem Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
nün dahil edilmesini teklif ve arz ederiz. 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 
Afyon 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Fahri Şahin 
Malatya 

Mustafa Sabrı Güvenç 
Niğde 

Haydar Özalp 
Niğde 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 5 olan Tahkim Kanun Tasarısının ikin

ci maddesi birinci paragrafı sonuna aşağıdaki cüm
lenin eklenmesi için gereği müsaadelerinize arz olu
nur. 

— 4H — 
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«Aktifleştirilen meblağın ödenme şekli, süresi ve 
faizi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır» 

Ali Bozer İsmail Şengün 
Ankara Denizli 

Mükerrem Hiç Sabri Keskin 
Yozgat Kastamonu 

Musa Öğün 
Kars 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeleri işleme 
ıkoyuyorum. 

Birinci önergeyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Bazı Kamu Kurum ve Ku
ruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun 
Tasarısının» 2 nci maddesinde zikredilen ve Kanuna 
ekli cetvele Türkiye Yapağı ve Tiftik AŞ Genel Mü
dürlüğü ile Yem Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün 
dalhil edilmesini teklif ve arz ederiz. 

ihsan Gürbüz ve arkadaşları 

'BAŞKAN — Efendim önergeye Komisyon katı
lıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet de katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI î. KAYA ERDEM (tzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim Komisyonun yeterli çoğun

luğu var mı? 
Komisyon üyeleri ellerini lütfen kaldırsınlar da 

göreyim... 
Evet, Komisyonun çoğunluğu var. 
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 5 olan Tahkim Kanun Tasarısının 
ikinci maddesi birinci paragrafı sonuna aşağıdaki 
cümlenin eklenmesi için gereği müsaadelerinize arz 
olunur. 

«Aktifleştirilen meblağın ödeme şekli, süresi ve 
faizi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.» 

Ali Bozer ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTtN FIRAT i(Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI 1. İKAYA BRDEM (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak buyurun Sayın 
Şengün. 

Sayın Şengün, süreniz 5 dakikadır. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

sayın milfle'tveJoiiHeri; biraz önce Sayın Başbakan Yar
dımcısı, Hükümetin Merkez Bankasına olan borçla-
rıyk ilgili olarak 'bence gayet calibi dikkat bir açi'k-
ılamada bulundular ve dediler ki : «Eğer Hükümet, 
birtaıkım 'imkânlardan tasaırruf ederek Merkez Baraka
sına bu borçları ödemeye kalkarsa, o takdirde birta
kım hizmetleri veremeyecelktir.» 

'Değerli. üyeler, Merkez Barokasıınin kârları, yıl 
sorikrmda hfülküımöte devredilir. Bu nedenle, eğer hü
kümet, Merkez Bankasına Olan borcunu öderse, bu 
para tekrar kendisine intikal edecektir. Ancak, ak-
tifleştirme 'g'ibii bir temayül, bir gelenek bu tasarıyla 
kabul edilirse, hükümetin Merkez Bankasına yaptığı 
borçlanmalar kesinlikle geri dönmeyecektir ve hükü
met de, geri ödemeyeceği bu borçlar üçîn namütenahi 
ölçüde Merkez Bankasına başvurma imkânı içinde ola
caktır. Bunun ne anlama geldiğini, biraz önce 'tasa
rının genel'i Üzerindeki konuşmamda ifade etmeye ça
lıştım. Türkiye'de ne zaman Merkez Bankası kaynak
larına fahiş şekilde müracaat edilmişse, Türk ekono
misi da'ima falso vermÜştir, sonucu da hepimizin cep
lerini ilgilendirmiş Ve geçen sene 1 lira değerinde 
olan para, bugün 70 kuruşa 'inmiş ve bunun sonucu 
çiftçi, memur, dar gelirli bunların dışındakiler için 
fazla bir şey söyleniliyorum büyük sıkıntılara duçar 
olmuştun 

Merkez Bankasından Hükümetin yaptığı ikrazlar 
geri gelmelidir. Eğer bu geri geliş temin edilmez
se, hükümetler, önlerinde namütenahi imkân bula
caklardır. Hükümetler, .terriin edemedikleri vergi ge
lirlerini 'Merkez 'Bankası kaynaklarından karşıüaımıak 
zorunda Macakftardıır. 'Onun içtin, Sayın Başbakan 
Yardımcısı beni mazur görsünler, bu konuda kesin
likle görüş ayrılığı içindeyiz. 

Neticede, eğer bu paralar geri döner ise, Hükümet, 
gayet tabiî, müteyakkız olmak zorunda kalacaktır. 
Hükümet demekle, kendıi Hükümetlerini kastetmiyo
rum; kendi Hükümetleri1 dlduğu 'kadar, bundan son
raki Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini de kastedi
yorum. O nedenle, önergemiz üzerinde ısrar ediyo
ruz ve bu ibarenin, bu cümlenin metne ilavesini, mem
leket ve ekonomi yarıarına buluyoruz. 

Derin saygılar sunuyorum. (MDP ve HP sıraların
dan alkışlar) 

I — 447 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım Şengün. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Kalbuil etmeyenler.. 
AYHAN FIRAT (Malatya) —• Vekâlet müesse

sesi yok efendim. 
DEVLET BAKANI SUDl NEŞ'E TÜREL (An-

taüya) — Vdkâlötiimiz var; io bize ait değıll, Başkanlığa 
ait >bir ıhusus. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Oya vekâlet olmaz 
efendim, 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — 2 elini kaldıran Ba-
kanlkrumız var efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim arkadaşları yerine ve
kâlet kullanabilirler. 

Kabul edilmemiştir efendim. 
Şimdi efendim, 2 nci maddeyi 1 inci önergede ka

bul ettiğiniz değişikliğiyle birlikte oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 'Kabul edil-
ımiştür. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Tahvil çıkarma ve bütçelendirme yetkisi 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanması nede

niyle işlemlerin gerektirdiği miktarları aşmamak kay
dıyla; özel tertip tahvil çıkarmaya ve tahvil şartları
nı tespit etmeye, Başbakan; yılı bütçesinde mevcut ya 
da açılacak yeni tertiplere gereğine göre ödenek, ge
lir ve gider kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?... 

Buyurun efendim. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan ve sayın milletvekilleri; dünkü haber bültenlerin
de Sayın Hükümetin Yüce Meclise KITlerin gelirle
rinin satılmasıyla ilgili bir kanun tasarısını sunduğu
nu hepimiz duyduk. Ben, bu kanun tasarısıyla bura
da sözü geçen Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların 
Borçlarının Tahkimi Hakkındaki Kanunun 3 üncü 
maddesini bağdaştırmak istiyorum. 1 trilyon 350 mil
yar Türk Liralık borcunun silinmesi ile bu KİT'lerin 
arınacağı ve Hazineye bir külfet yükleyeceği görüşün
deyim. 

Böylece Hazineye yüklenen bu külfet vergiyle kar
şılanmış olacaktır. Halbuki İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin gelirlerinin satılmasıyla da bazı kişilerin gelir 
sağlayacakları pek tabiîdir. Bu bakımdan borçsuz 
olan bu KİT'lerin alıcı bulması da çok kolaylaşacak
tır. Bu açıdan ele aldığımız takdirde şartların deği

şik olacağı görüşündeyim ve sizleri bu yönden uya
rıyorum. 

Tabiî bunun değerlendirilmesi çok önemli. 'Bu şe
kilde değerlendirildiği takdirde bunun Hazineye ne 
derece malî külfet yükleyeceği de/ pek açıktır. 

Bunu bu şekilde değerlendirmenizi arz eder, say
gılarımı sunarım. (HP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 
Efendim, bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5 S. Sayılı Tahkim Kanunu Tasarısının 3 üncü 

maddesi sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesi için 
gereği müsaadelerinize saygıyla arz olunur. 

«Sosyal Sigortalar Kurumunun Hazinece yükle
nilen alacakları en geç 5 yıl içinde faiz oranı ve diğer 
şartları Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmak üzere it
fa olunur.» 

Ali Bozer İsmail Şengün 
Ankara ıDenizli 

Hüseyin Mükerrem Hiç Hüseyin ıSabri Keskin 
Yozgat Kastamonu 

Musa öğün 
Kars 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon katı
lıyor mu?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI 1. KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, Kuru
mun lehinde olmayacağı için o önergeye katılamıyo
ruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 3 
yapalım, 2 yapalım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen efen
dim, karşılıklı konuşmayalım efendim. 

Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın (Başkan, 
sayın üyeler; Sayın Başbakan Yardımcımız biraz önce 
Sosyal Sigortalar konusunda burada, hemen hemen 
konuşmacı arkadaşlarımın değindikleri konu üzerin
de bir nevi teminat verdiler, dediler ki; «Mutlak su
rette bunlar geri ödenecektir.» Biraz önce de yerle
rinden ifade ettiler bilmiyorum duydunuz mu, mü
saadenizle kyıtlar için söylüyorum; «Ben 5 yılda de
ğil, belik Hükümet olarak 2 yılda ödeyeceğim.» Bunu 
da bir teminat kabul ediyoruz, müsaadenizle. 
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\Sayın üyeler, şimdi burada kanunun 3 üncü mad
desinde tahvilin şekli ve şartlarının tespiti konusunda 
Başbakanlık yetkili kılınmaktadır. Mademki Sayın 
Başbakan Yardımcımız hakikaten darda olan, hakika
ten hizmet götürmekte güçlük çeken, hakikaten işçi
nin güvencesini hizmet götüremediği için zaman za
man kaybetme durumunda kalan Sosyal Sigortalar 
Kurumuna verilecek tahvillerin şeddi ve süresi konu
sunda bir açıklık getirmemektedir. Bu tahvil şekli, tah
vil süresi ve tahvil faizli tamamen Başbakanın insıya-
tifine kalmış durumdadır. 

Ola ki, Sayın Başbakan ekonomik politika icabı 
bu tahvilleri 10 yıl süre ile çıkartabilir ve der ki, tah
vil vadesi 10 uncu yıl sonunda gelecektir. Tahvil faizi 
de olabilir ki, der ki, yüzde birdir. Tabiî ki Sayın 
Başbakan bu davranışında kendi yönünden haklı ola
caktır. Ancak, çok haklı olunan diğer konu; Sosyal 
Sigortalar Kurumunun 21 milyarlık alacağıdır. Bu 
alacaklar bu kuruma bahsedildiği takdirde ben emi
nim ki, bütün işçiler, ortadirek içinde sınıflandırdığı
nız bütün işçiler, bundan fevkalade nasiptar olacak
lardır. O nedenle en azından diyoruz ki, Hükümete 
de imkân vererek, Sosyal Sigortalar Kurumunun ala
cakları 5 yıl içinde eşit taksitlerle ödensin; bunun şe
kil ve şartlarını yine Bakanlar Kuruluna bırakıyoruz; 
en geç 5 yıl içinde ödensin diyoruz. Mademki vaat 
ediyorlar; ama bu vaat bir kanun hükmü taşır mı ta
şımaz mı bilmiyorum; fakat huzurunuzda ifade edi
yoruz; eğer bunu 5 yıldan önce ödeyeceklerini şimdi 
bana ifade ettikleri gibi, burada da tekrarlıyorlarsa 
önergemizi geri alıyoruz arkadaşlar. 

ıSaygıiar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI t. KAYA ERDEM — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Bakan söz veremem efen

dim, çünkü Tüzüğümüz buna imkân vermiyor efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi oylamada bir yan
lışlık olmaması için bir noktayı arz etmek istiyorum. 
Yeni Anayasamızın 96 ncı maddesinde; bir bakan, 
yalnız diğer bir bakan adına oy kullanabilir. Ancak 
kimin adına kullandığını Divanın bilmesi icap eder. 
O bakımdan, muhterem bir - iki arkadaşımızın da
ha önceki oylamada hatırlattığı gibi, kim kimin adı
na oy kullanıyor, onu Başkanlık Divanının bilme
si gerekir; yoksa iki kolunu kaldırmakla bir bakanı 
iki defa saymak gibi bir durum yanlış olur. Onu arz 

ederim. (HP sıralarından «Deminki oylama yanlış 
efendim» sesleri.) 

Hayır efendim, deminki oylama yanlış değil, on
ları düşerek hesabını yaptım; o oylama yanlış değil
dir. Yalnız, oylama esnasında herhangi bir müzakere 
yapılamayacağından oylamayı bırakıp müzakereye 
geçmedim; bu da İçtüzüğün gereğidir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

3 üncü maddeyi Plan ve Bütçe 'Komisyonundan 
geldiği tarzıyla oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Vergi muafiyeti 
MADDE 4. — Bu Kanun uyarınca yapılacak iş

lemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen var imi 

efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edimiştir. 
Efendim, yürürlük maddesinden önce geçici 

madde için bir önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yasa Tasarısına aşağıdaki geçici maddenin eklen
mesini arz ederim. 

«GEÇİCİ MADDE — Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin özel kesime satılması söz konusu olduğu tak
dirde, bu Yasa ile takdiri ve tasfiyeye tabi tutulmuş 
olan borçları yeniden her birinin pasifinde gösterilir.» 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Bilal Şişman 
istanbul 

Veoibi Ataklı 
Uraf 

Kemal Özer 
İstanbul 

İsmet Turhangİl 
Manisa 

BAŞKAN — Efendim, rica edeceğim, arfcadaşlar 
okunaklı yazsalar.. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Efendim, okunaklı da, arkadaşımız belki sö
kemedi. Ben arz edeceğim. 

BAŞKAN — İşte, sökülemeyen yerlerde zatıâlini-
zi çağırma imkânımız olmadığına göre... (ANAP sı
ralarından alkışlar.) 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) _ Söz alacağım, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu?. 

— W — 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 
. DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI 1. KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — önerge üzerinde söz rica ediyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — önerge üzerinde buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

Sayın Bayezit süreniz 5 dakika. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sökülemeyen 
önergemiz, KİT'lerin özel sektöre satışı zamanında 
böyle bir şey iktidar partisince, Hükümetçe getirilip 
yine iktidar partisinin oylarıyla kabul edildiği tak
dirde bu Milletin, bu işçi kardeşlerimizin alın terleri 
olan, alın terlerinin karşılığı olan ve tahkim edilmiş 
bulunan meblağı Devlete iade etmeye matuftur; an
cak önergenin akibeti peşinen belli. Biliyorsunuz 
Meclislin açıldığı günden bu yana, bütün yasama çalış
malarımızda rutin bir yol 'izliyoruz. Bir önerge veri
liyor, iki «Hayır» deniyor, Sayın Hükümet ve Sa
yın Komisyon. Bir «Evet» deniyor... (ANAP sırala
rımdan «Konuya gel» sesleri.) , 

Sizi ilgilendirmez, 5 dakükam var. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

' MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — 
Bir «Evet» deniyor ve bu da önerge sahibi. Sonunda 
oylamaya geçiliyor sepet beyaz oylarla doluyor. İki 
«Hayır» bir «Evet», önerge edildi ret, oylamaya ge
lince beyazla doldu sepet. (ANAP sıralarından gülüş
meler ve alkışlar.) Ancak biz mecburuz arkadaşlar 
size aklın yolunu göstermeye, biz mecburuz size doğ
ru yolu göstermeye. (ANAP sıralarından gülüşmeler, 
«iBravo» sesleri ve 'alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen önerge üzerinde... 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — 

Takdir sizindir; saygı duyarız, ister kabul edersiniz, 
ister etmezsiniz. Hükümet Programında mevcuttur, 
basın haberlerinden aksetmiştir ve Sayın Başbakan 
ve diğer Hükümet sözcüleri bunu açıkça söylemişler
dir. KİT'leri satacaklardır özel kesime, takdir kendi
lerinindir. Bu Yüce Kurul karar verir satarlar. An
cak biz diyoruz ki, eğer siz özel sektöre haksız bir 
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kazanç temin etmek istemiyorsanız, tenzih ediyoruz 
Hükümeti, bir art maksat sureti katiyede düşünmü
yoruz, eğer bu kanunda bu imkânı sağlayan bir mad
deyi getirmek işlevini unutmuşsanız, bunu hatırlatı
yorum. Maddemizin ne kamu alacakları bakımından, 
ne kanunun işlemesi bakımından hiçbir sakıncası yok
tur. KİT'ler satılığa çıkarıldığı takdirde, o kanun Yü
ce Heyetçe kabul edildiği takdirde, o KtTin tahkim 
edilmiş, Hazinenin üzerine yüklenmiş olan, Milletin 
üzerine yüklenmiş olan borçları, oriu alacak özel sek
tör tarafından tekabül edilecektir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — 

Kanun bu şekilde geçerse, KİT'leri satamayız derse
niz reddediniz arkadaşlar. Ancak, bu Milletin hakkı
nı, Hazinenin hakkını düşünüyorsak ve biz bunu özel 
sektörün menfaatinin üstünde tutuyorsak, bu önergeyi 
kabul etmemiz gerekir. 

(Saygılarımı sunarım. '(HP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir efen
dim. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Tümünü oya sunma

dan evvel oyumun rengini 'izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
6 ncı maddeyi okutuyorum efendim : 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bir önerge var efendim, okutuyorum : 
Yüce Başkanlığa 

Kanun Tasarısı başlığının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini öneririz : 

«Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşları île Beledi
yelerin Ve Kooperatif Birliklerinin Borçlarının Tah-
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kimi, Takas Ve Mahsubu, İtfası, Devri Ve Aktifleş-
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 

Arz ederiz. 
İsmail Şengün Ali Hüsrev Bozer 

Denizli Ankara 
H. Mıükerrem Hiç Fenni Islimyefli 

Yozgat Balıkesir 
N. Kemal Şentürk 

İstanbul 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon katı
lıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN 'FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI t. KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak Sayın Şengün, 
söz istiyorsunuz. 

Buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN ^Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; kanun tasarısının başlığına, «Ka
mu Kurum ve Kuruluşları» ibaresinin yanma, «Bele
diyelerin ve Kooperatif Birliklerinin» katılmasıyla, 
kanunda bundan böyle herhangi bir suizan uyandınl-
maması ve aslında Hükümetin işinin daha kolaylaş
tırılması amaçlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayacaksınız, yerel se
çimlerle ilgili kanun tasarısı Yüce Mecliste müzakere 
edilirken, kamu kurum ve kuruluşları içinde beledi
yelerin yer alamayacağı ısrarla ifade edilmişti ve aynı 
ısrar neticesi, konu Anayasa Mahkemesine de gitmiş 
bulunmaktadır. 

Şimdi, eğer kanunun başlığı, Hükümetin ve Ko
misyon Başkanlık Divanının görüşleri istikametinde 
«Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları» şeklinde geçer
se, bu Kanunun kapsamı içine alınmış bulunan beledi
yelerin vergi borçları ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
primlerinin, borçlarının havada kalması ihtimali kuv
vetle muhtemeldir. Kooperatif birlikleri de, (Tarım 
Satış, Tarım Kredi) kamu kurum, ve kuruluşları sme-
yanında değildir. Bu kadar açık, bu kadar belli olan 
bu öneri daha çok Hükümeti ilgilendirir ve Hükümet 
tarafından benimsenmesi gerekirdi. 

İkinci olarak, yapılan işlemin tümü itibariyle bir 
tahkim işlemi olmadığı, burada bendeniz ve bazı di
ğer arkadaşlarım tarafından ifade edilmiştir. Eğer 
kanun başlığı sadece «tahkim» şeklinde kalırsa, ben 
öyle zannediyorum ki, bu Kanun tam gerçeği ifade 

edemeyecektir. O nedenle, her ne kadar bu şekil ila
veler kanunun başlığını uzatacak ise de, «tahkim» la
fından sonra «Takası, mahsubu, itfası, devri veak-
tifleştirümesi» ibarelerinin, kanun başlığında bulun
masının (tekrar ediyorum' bu da Hükümetin yararı
nadır) faydalı olacağı kanısındayım. O nedenle, bu 
önerimizin, peşinen reddetmiş olmalarına rağmen, Yü
ce Kurulun tasviplerine mazhar olacağı ümidiyle de
rin saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şengün. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Efendim, Sayın Melen, oyunun rengini belli etmek 

üzere söz istediler. 
Lehte mi aleyhte mi efendim? 
FERİT MELEN (Van) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; aleyhte söz aldım; fakat hemen peşinen 
söyleyeyim ki, bu kanunun prensibiyle mutabıkım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Niçin aleyhte söz aldı
ğımı da biraz sonra izah edeceğim. 

Bu kanunun prensibiyle mutabıkım; çünkü, yıl
lardan beri birikmiş olan ve ödenmek suretiyle tasfi
yesine imkân olmayan ve ârap saçına dönmüş olan 
bazı alacak ve borçların bir kanunla ortadan kaldırıl
ması, ilgili müesseselere büyük bir ferahlık getirecek
tir. Bu tedbir yerindedir, başka çaresi de yoktur. Çün
kü, milyarlarca lirayı Hazinenin bugün bütçesine 
koyarak bunu Merkez Bankasına ödemesine imkân 
yoktur. Çünkü, bu borçlar, daha çok nihaî olarak 
Merkez Bankasına intikal etmiştir, büyük bir kısmıy
la. Bunu ödemeye de imkân olmadığına göre, böyle 
bir tasfiye zarurîdir. Nitekim, 1960 yılında da böyle 
bir tasfiye yapılmıştır. 

Şimdi bu kanun böyle bir kolaylığı getirirken bir 
başka tehlikeli kapımn açılmasına sanıyorum ki im
kân veriyor. O da şudur : iktisadî Devlet Teşekkül
lerimizin birçoğunun kuruluş kanunlarında finansman 
ihtiyaçları için, yatırım veya sair finansman ihtiyaç
ları için Merkez Bankasına müracaat imkânları yet
kisi verilmiştir; özel sektörden farklı olarak, özel 
sektör nihayet bankalara gider reeskont yolu ile 
Merkez Bankasından kredi alabilir; fakat İktisadî 
Devlet Teşekkülleri için başından beri bir başka im
tiyazlı kapı açılmıştır. 

Şimdi bunlar yetkilerinin bir kısmım kullanmış
tır, tıkanmıştır. Bu anda Merkez Bankasına gitme 
imkânları kalmamıştır; ama bu kanunla bu borçlan 
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tasfiye edersek, yeniden bu yetkiye sahip olacaklar
dır ve Merkez Bankası kapısını açmaya, zorlamaya 
imkân bulacaklardır. Bu bir tehlikedir. 

Ben, Bütçe Komisyonunda da Sayın Bakandan ri
ca ettim, bu kanun bir taraftan dediğim gibi, hayırlı 
bir iş yaparken, bir başka taraftan bir tehlikeli çığı
rın, yolun açılmasına imkân veriyor. Bunun için bir 
teminata ihtiyaç var. Bu teminat da şu; Sayın Bakan 
teminat olarak «Hükümetimizin politikası istikrar po
litikasıdır, biz buna imkân vermeyeceğiz» demişlerdi. 
Bütçe açık olmayacak; sadece bütçe açığı da yetmez; 
çünkü, İktisadî Devlet Teşekküllerinin açıkları da 
nihayet devlete intikal ediyor. 

Eğer bir kanun getirip, İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin Merkez Bankasını zorlamasına imkân bırak
mazsak, o kapıyı kaparsak bunlara ve bir devlet fonu 
kurarak veyahut bütçeye intikal ettirerek bu teşek
küllerin açıklarını behemahal bütçeden ödemeyi ka
bul edersek, ,o vakit tehlike ortadan kalkar. Ben Hü
kümetten bu teminatı istiyorum; yani bir taraftan bu 
borçları tasfiye ederken, yeniden tekrar bu borçların 
meydana gelmesine imkân bırakmamak lazım. 

Hükümetin politikasının teminat olarak gösteril
mesini yeterli bulmuyorum. Politikadır bu, değişebilir, 
şu veya bu zaruretlerle maliyet altı satışlarına yeniden 
imkân verilebilir. İktisadî Devlet Teşekkülleri yeni
den Hükümet politikası gereği olarak büyük zarar
lara girebilirler ve Merkez Bankası kapısını yeniden 
zorlayabilirler. İzin verin bu vesileyle bu kapıyı büs
bütün kapayalım. İktisadî Devlet Teşekkülleri diğer 
özel teşebbüs gibi, reeskont yoluna, imkân varsa, 
gidebilirler; ama imtiyazlı olarak Merkez Bankası 
kapısını zorlamamalıdırlar. 

Hükümet eğer kanun getireceğiz, bu kapıyı ka
patacağız diye bu teminatı verirse, o vakit bu kanu
na olumlu oy vereceğim; ama veremezse bu endişem 
ortadan kalkmadığı için çaresiz olarak, prensibi ile 
mutabık olduğum halde; bu kanuna menfî oy verme 
mecburiyetinde kalacağım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Kanunun tümünü, kupaları dolaştırmak suretiy

le açık oya arz edeceğim. 
Oy pusulası bulunmayanlar, beyaz kağıt üzerine 

adlarını, soyadlarını, seçim bölgelerini yazıp kabul, 
ret, çekimser diye imzalamak suretiyle de oylarını 
kullanabilirler. 
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Oylamanın bu tarzda yapılmasını oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
2. — 21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu. (1/444) (S. Sayısı : 6) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle ilgili bölümünün 2 nci sırasında yer 
alan, '21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar mı? 
MALİYE BAKANI VURAL ARIKAN (İzmir) 

— Buradayım. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Buradayım. 
BAŞKAN — Komisyon raporu 6 sıra sayısı ile 

basılıp dağıtılmıştır: 
Komisyon raporunun okunmasını arzu edenler 

lütfen işaret buyursun... Okunmasını istemeyenler... 
Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Halkçı Parti Gurubu adı
na Sayın Halit Barış Can; buyurunuz efendim. Sü
reniz 20 dakikadır. 

HP GRUBU ADINA HALİT BARIŞ CAN (Si
nop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 61 '83 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısına ilişkin olarak Halkçı Parti Grubunun görüş 
ve eleştirilerini açıklamak üzere söz almış bulunmak
tayım. Bu vesile ile Yüce Meclisin sayın üyelerine 
saygılar sunarım. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkındaki Kanun, esas itibariyle devletin, devlet 
olma vasfını, günlük hayattaki uygulama biçimiyle 
en fazla gösteren, mükellef devlet ilişkilerini somut 
olarak belirleyen ve sergileyen en önemli kanunlar
dan biridir. 

Bir taraftan, amme alacaklarına sahip olan ve on
ları takip etmek durumunda olan devlet, bu alacak
larının takip ve tahsilinde elbette ciddî ve kararlı 
olmalı; onun için de gerekli ve yeterli yetki ve mü
eyyidelerle mücehhez bulunmalıdır. Diğer taraftan 
hemen hatırlamak gerekir ki, amme alacaklarının 

(1) 6 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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borçlusu, devlete vücut ve hayat veren vatandaşlar
dır, vatandaşların düştürdüğü mükellef ve müesse
selerdir. 

O halde, devlet kamu alacağını takip ve tahsil 
ederken, sebebi hikmeti olan vatandaşlarını gerek
siz sıkıntılara sokmamalı, borcunu ödemeye hazır 
ve istekli olan bu kişilere her türlü kolaylığı göster
mek suretiyle saygınlığını artırmalıdır. 

Bu görüşler ışığında, Halkçı parti olarak 6183 
sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısının, yukarıda açıkladığım beklentilere 
cevap veren bölümlerine esas itibariyle katıldığımızı 
belirtmek isterim. 

'Değişiklikler, ana hatlarıyla vergi tahsilatı ve sair 
kamu alacaklarının tahsilatında bürokratik engelleri 
kısmen kaldırmaktadır. Aslında, kanunun ilgili mad
deleri çekle ödeme yapmaya, bankadaki mükellef he
sabından aynı bankadaki ilgili vergi dairesi hesabı
na ödeme, yapmaya, vergi daireleri adına Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasının, hesabı bulunan 
bankalara ödeme yapmaya ve PTT vasıtasıyla öde
me yapmaya imkân vermekte ve ödeme şekillerini 
de belirlemektedir. Bunlara getirilen yenilik sadece 
tahsilatta bankalar yetkisinin genişletilmesi ve yay
gınlaştırılması ve bankalarca tahsil edilecek parala
rın Merkez Bankasına aktarılma esas ve sürelerinin 
tespitinden ibarettir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde 
tasarının tümünü dört ayrı bölümde toplayarak açık
lamaya çalışacağım. 

Birinci bölüm; hususi ödeme şekillerine ilişkin 41 
inci madde, çeklerde tanzim tarihine ilişkin 43 üncü 
madde ve hususi ödeme şekillerindeki ödeme tari
hine ilişkin 44 üncü maddede yapılan değişiklikler. 

tkinci bölüm; vergi cüzdanlarına ilişkin 45 inci 
madde, ödemenin ispatına ilişkin 46 ncı maddede 
yapılan değişiklikler. 

Üçüncü bölüm; tecile ilişkin 48 inci maddede 
yapılan değişiklikler. 

Dördüncü bölüm ise; gecikme zammı, nispet ve 
hesabına ilişkin 51 inci madde ve gecikme zammı 
tatbik müddetine ilişkin 52 nci maddede yapılan de
ğişiklikler. 

Kanuna eklenecek geçici 6 ncı madde ise, eski ve 
yeni borçlanmalar için uygulanacak nispetlere ilişkin 
düzenleyici bir madde niteliğindedir. 

Kendi ayrımımızda ve ikinci bölümde belirttiği
miz vergi cüzdanlarına ilişkin 45 inci maddeyle, as
lında kanunda mevcut olmasına rağmen uygulama 

ihtiyarî şekilden çıkarılarak amir hükümlere bağla
nıp, bu cüzdanların kullanılmasının sağlanması amaç
lanmıştır. 

Tasarı kanunlaştığında, herhangi bir kamu ala
cağına ilişkin tahakkuk işlemi anılan cüzdanlarda 
açıkça görülecek, mükellef ödeme süreleri içinde öde
melerini vergi daireleri, PTT ve bankalara yapıp, 
cüzdanlarına işletecektir. 46 ncı maddedeki değişik
liğe göre de, bu cüzdanlar ödemenin ispatını sağla
yacaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi yukarıdaki bölümler
de değindiğim vergi cüzdanları ve hususi ödeme şe
killerini tahsilat fonksiyonları açısından kıyasladığı

mızda şunları görüyoruz : 
45 inci maddede düzenlenen vergi cüzdanlarına 

işlerlik kazandırılması, ödeme eziyeti çeken mükel
leflere büyük ölçüde rahatlık getirmekte, tahsilat ko
laylaştırılmaktadır. Ancak, zaten mevcut olan çekle 
ödeme uygulamasının yaygınlaştırılmasındaki amaç
lardan birinin de şu olduğu gözden uzak tutulmama
lıdır. 

Hükümet, programında tasarrufların artırılması 
ve enflasyonla mücadeleye büyük önem verildiğini 
belirtmiş, bütün bu tedbirler her hükümetin ilk haf
talarda meşgul olduğu klasik protokol ve teşrifat faa
liyetleriyle birlikte «uygulamaya konulmuştur» deni
lerek, tedbirlerin gerekçesi «"kaybedecek vaktimiz 
yoktur» şeklindeki iddialı cümleyle açıklanmış ve Hü
kümet, tasarruf mevduatı arayış ve beklentisi içine 
girmiştir. Aradan geçen sürede halkımız verilen yük
sek faize rağmen, geçmiş günlerde oduğu gibi, evini 
barkını, altınını gümüşünü satmamış, emekli 3 ay
lık maaşını kırdırmamış, borç almamış, özetle bu 
yollardan elde edeceği parayı bankalara mevduat 
olarak yatırmayı düşünmemiştir. 

'Sizlerce de bilindiği üzere çek, kısa tarifiyle bir 
ödeme emridir. Yani bankada paranız olacak ki çek 
keşide edebilesiniz. Şimdi Hazinesini bile bünyesin
den çıkartan Maliyemiz, mevduat faizi politikasıyla 
umduğunu bulamadığı için belli ödeme dönemlerin
de ve kısa sayılacak sürelerde de olsa vergi için ay
rılan küçük tasarruflarda kaynak arayışı içine/gir
miştir. 

Sayın milletvekilleri, yine kendi ayrımında üçün
cü ve dördüncü bölüm olarak belirttiğim tecil ve 
gecikme zamlarına ilişkin 48, 51 ve 52 nci maddeye 
getirilen yeniliklerle, tecilde yıllardan beri süregelen 
haksızlıklar giderilmekte, gecikme zamları ise günün 
şartlarına uydurulmaya çalışılmaktadır. Ancak, anı-
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lan kanun tasarısında 7 ve 8 inci maddelerle getirilen 
yeni düzenlemeler içinde Hükümetçe öngörülen şu 
hususlara katılmamız mümkün değildir : 

Tasarının 7 nci maddesinde yer alan 6183 sayılı 
Kanunun 51 inci maddesinde öngörülen değişiklik ile 
«amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenme
yen kısmına vade gününü takip eden günden itibaren 
ilk bir aylık müddet için yüzde 10, müteakip her ay 
için yüzde 4 gecikme zammının tatbik edileceği» hük
mü getirilerek, ilk ayı takip eden aylar için yüzde 3 
oranında olan gecikme zammı, yüzde 4 oranına çıka
rılmakta, bu suretle yüzde 43 olan yıllık gecikme zam
mı, yüzde 54 oranına yükseltilmektedir. Bu artışın, 
mükelleflerin kamu fonlarını kullanma eğilimlerini ön
lemeye matuf olarak yapıldığı ve Hükümetin uygu
lamaya koyduğu yeni faiz ve kredi maliyetlerine uy
gun bulunduğu söylenebilir. Ancak, kanun metninde 
yer alan «gecikme zammı, bu zammın tatbik olundu
ğu amme alacağının bir mislini geçemez» hükmünün 
tasarıda madde metninden çıkarılmış olması büyük 
bir haksızlık ve devlet fonksiyonları için de, görüşü-
müzce büyük bir çelişkidir. Asıl olan, devletin ala
cağını zamanında alabilecek şartların oluşturulmasıdır. 
Ucu açık, limitsiz gecikme zammı olmak devletin 
amacı olmamalıdır. Sınıfsız gecikme zammı uygula
ması, idareyi atalete, gevşekliğe sevk eder. Nasıl olsa 
gecikme zammı alacağım gibi bir savunma, alacağını 
zamanında tahsil ve takip etmesi lazım gelen idarenin 
işlerini savsaklamasının mazereti olamaz, olmamalıdır. 
Unutulmamalıdır ki, alacağının aslını zamanında ala
mayan bir kimse dahi, gecikme zammı devamlı art
tıkça bunu çoğu defa hiç alamaz. Onun için idare
nin takip ve tahsil için 2 yıl gecikmesi demek olan 
yüzde yüzlük gecikme zammı sınırı mükellef için ge
rektiğinde katlanılabilir, idare için de kendisini hare
kete getirebilecek yeterli bir sınırdır ve madde met
ninde muhafaza edilmelidir. 

Tasarının 8 inci maddesinde yer alan ve 6183 sa
yılı Kanunun 52 nci maddesinde öngörülen değişik
likle gecikme zammının tatbik müddeti halihazır ka
nun metninde; amme alacağının tecilinde tecilin ya
pıldığı, hacizde haczin tatbik edildiği, teminat isten
mesi halinde teminatın alındığı, iflas halinde iflasın 
açıldığı, haciz halinde bu durumun sabit olduuğ güne 
kadar olan müddet olarak belirlenmiş iken, tasarıda 
haciz ve teminat alınması halinde de gecikme zammı
nın uygulanması hükmü getirilmektedir. 

Amme alacağı için, borçlu mükellef nezdinde ha
ciz uygulaması önemli ve sonuç yaratan bir olaydır. 

Artık gecikme zammının uygulanmasına gerek ve ih
tiyaç olmamalıdır. Zira idare her an alacağını tahsil 
etmek hak ve yetkisine sahiptir. Böyle önemli bir du
rumdan sonra gecikme zammı uygulamasının sürdü
rülmesinin bir anlamı da yoktur. Bu durumda idare 
gecikme zammı arayacağına, tahsil yollarına başvur
malıdır. Teminat alınmasında da aynı şeyler geçer
lidir. 

Bu nedenlerle anılan madde metninde eskiden ol
duğu gibi, haciz halinde ve teminat alınmasında ge
cikme zammının tatbik olunmayacağı hükmünün mu
hafazası gerekir. 

Sayın milletvekilleri, 6183 sayılı Kanunda deği
şiklik öneren tasarı hakkındaki Halkçı Parti Gru
bunun görüş ve eleştirilerini tamamlamış bulunuyo
rum. 

Bu arada Hükümetçe cevaplandırılmasını istediği
mizi bir-iki noktaya değinmek istiyorum. Tasarının 
1 inci, kanunun 41 inci maddesindeki değişiklik met
ninde yer alan ve tahsilatla görevlendirilen bankala
ra, hizmetleri karşılığı Maliye komisyon ödeyecek 
midir? ödeyecekse bunun miktarı veya oranı ne ola
caktır. Maliye, tahsilatlarda bankalar arasında farklı 
süreler tespit yetkisini kullanırken hangi kıstaslar ele 
alınacaktır? 

Sayın milletvekilleri konuşmamı bitirirken, yeni 
yasama döneminin başlamasından bu yana geçen sü
rede Genel Kurulda görüşülen kanun tasarıları içe
risinde görüşlerimize en uygun olan ve ana esprisiy
le katıldığımız kanun değişikliğinin de bu tasarı içinde 
olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. 

Halkçı Parti Seçim Bildirgesinde de, çağdaş ve 
adil vergi sisteminden yana olduğumuz belirtilerek, 
mevcut vergi sistemimizin karmaşık, toplanması güç 
ve yetersiz bir sistem olduğuna işaret edilmiş, «Bu 
nedenle Halkçı Parti, vergi sistemini kolaylaştıracak, 
verimi artıracak, her türlü vergi kaçağını ve kaybını 
önleyecek, kesin, kararlı ve ciddî bir denetim yönte
mi geliştirecek tedbirleri almak zorunluluğuna inanır» 
görüşüne yer verilmiştir. Tasarının ana esprisini bu 
görüşlerimizle bağdaştırarak benimsiyor ve muhalafe-
tin eleştirilerinde takdirin de bulunabileceğini vurgu
layarak, Parlamento çalışmalarında iktidara yol gös
termeyi ve dikkatlerini çekmeyi demokrasimiz adına 
görev sayıyoruz. 

Halkçı Parti Grubu adına Yüce Meclisin sayın 
üyelerine saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Can. 
Açık oylamada oyunu kullanmayan arkadaşımız 

var mı? Yok. 
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•Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde Anavatan Partisi Grubu 

adına Sayın İsmet Ergül, buyurunuz. 
ANAIP GRUBU ADINA ÎSMET ERGÜL (Kıı-

şehir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; konuya geçmeden önce, Yüce Meclisi Ana
vatan Partisi Grubu ve şahsım adına en derin saygı
larımla selamlarım. 

21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ilişkin olarak 
Grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere yüksek 
huzurunuzda bulunuyorum. 

gişen şartlara uyum göstermesini önlemiştir. Yapıcı 
değişiklik sadece makinelerin moderinleşmesi değil, 
zihinlerin değişmesi; iyiyi, güzeli ve doğruyu bulup 
uygulamaya konulmasıyla mümkündür. 

Bahse konu yasa tasarısı, modern anlamd* bir 
refor mahiyetini taşımaktadır. Doğal olarak kamu 
yönetiminin, kalkınmasının gerektirdiği çağdaş sevi
yeye erişmesi, önce ülkedeki yönetim bilimi konu
sundaki teorik ve uygulamalı bilimlerin büyüklüğü
ne ve niteliğine, sonra da politik yapının bu birikimi 
uygulamaya koyması konusundaki becerisine bağlı 
bulunmaktadır. 

Bütün bu gerçekleri göz önünde tutan Hükümeti
miz, yasaların, planların ve programların uygulana
bildikleri ölçüde bir kıymet ifade edeceği görüşüne 
inanmaktadır. Programında yazılı olan hususları Yü
ce Türk Milletine yapılmış birer taahhüt olarak ka
bul etmekte ve çalışmalarını buna göre düzenlemek
tedir. 

Hükümetimiz kalkınmanın temeli olan vergivi; 
mükellefin kolaylıkla ve zahmet çekmeden ödemesi 
için bu yasa tasarısıyla bazı yenilikler getirmiş bulun
maktadır. Şöyle ki: vergi dairelerinin iş yükünü ha
fifletmek, tahsilatı hızlandırmak, vergi dairelerinin 
zaman kaybını önlemek, mükellefin vergi ödemedeki 
zorluklarını ortadan kaldırmak, mükellefin nak;t ye
rine çekle ödeme alışkanlığının yaygınlaştırılmasını 
sağlamak gayesine matuftur. 

Vergi cüzdanları uygulamasıyla mükellefler, hem 
kolaylıkla ödeme yapabilecek, hem de bu cüzdanlar, 
yapılan ödemelerin ispatında yeterli belge olarak ka
bul edilecektir. Böylece ödemenin yapılıp yapılma
dığı konusundaki uyuşmazlıklar büyük çapta orta
dan kalkacaktır. Ayrıca, mükellefler, vergi ile ilgili 
hesaplarını kolayca takip etmek imkânına sahip ola
caklardır. 

Öte yandan, borcunu tecil talebinde bulunan mü
kelleflerin bu taleplerinin incelenmesi uzun zaman 
alacağı cihetle, tecil talepleri reddedilenler gecikme 
zammı ödeme mecburiyetinde kalmaktaydı. Mükel
leflerin bu mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından, 
tecil istemleri reddedilenlere idarece 30 günlük bir 
süre tayin edilerek tecil sebebiyle borca, gecikme 
zammı yerine tecil faizi uygulaması derpiş edilmek
tedir. 

Yapılan diğer bir düzenleme ile artan piyasa faiz 
oranları ve buna paralel olarak daha önce yükselti
len tecil faiz oranı dikkate alınmak suretiyle mükel
leflerin vergilerini ödemekten kaçınarak, bunları fi-

Genel Kurulda görüşülmesine başlanılan söz ko
nusu işbu yasa tasarısına neden gerek görüldüğü, 
bundaki amacın ne olduğu hususlarında ayrıntılı bil
gi sunmak suretiyle konuyu takdir ve tensiplerini/c 
arz etmek istiyorum. 

Bu cümleden olarak, Sayın özal Hükümeti, Ana
vatan Partisinin gerek Seçim Beyannamesinde, gerek
se Hükümet Programında açık ve seçik bir şekilde 
aziz Milletimize beyan ettiği gibi, bürokrasinin sa-
deleştirilmesiyle vatandaşın çektiği sıkıntının azaltıl
masına, ekonomik ve sosyal yapının güçlendirilme
sine, programının i6 temel hedefleri arasında önemli 
bir yer vermiş olmaktadır. 

'Milletine hizmetkâr ve ona layık hizmetler ifa et
mesi doğrultusunda ancak yapabileceğini vaat eden 
ve vaadinde mutlaka duran ve bu vaatlerini teker te
ker gerçekleştirmeyi amaç edinen Hükümetimiz, va
tandaşı canından bezdiren ve Devlet kapısında çile 
çektiren bürokrasiyi bertaraf etmek için, bürokratik 
engel ve kırtasiyecilikten kurtulmanın yeni bir örneği
ni daha ortaya koymakta ve Milletinin hizmetms 
amade kılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, vatandaşlara sunula
cak hizmetlerin etkili ve verimli olması, kamu idare
sinin süratle karar alabilmesine, basit ve formaliteden 
uzak bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Vatandaşa «il
lallah» dedirtip, yaka silktiren mevzuat hazretlerine 
«dur» demeyi aslî görevlerinden biri sayan Anava
tan İktidarı, vatandaş - devlet ilişkilerindeki tüm i? 
ve işlemleri azaltmak ve kolaylaştırmak kararında 
olup, işte bu tasarıyla da samimî davranışını ve ic
raatını kanıtlamaktadır. Her şey millet içindir; feda 
olsun. Bu bakımdan, Sayın Hükümetimize teşekkür 
ederim. 

Türkiye'de sosyo - ekonomik sorunlara yaklaşım 
zihniyetinin uzun süre değişmemesi, bürokrasinin de-
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nansman kaynağı olarak kullanmalarını önlemek 
amacıyla gecikme faiz oranı da yükseltilmiştir. 

Neticeten efendim, vergi ödemelerinin çekle öden
mesi sistemine gidilmesiyle halk ve özellikle iş adam
larının uzun kuyruklar oluşturması önlenecek, zaman 
ve emeklerinden tasarruf sağlanmış olacaktır. 

Çekle ödeme sistemi sonucunda memurun zama
nından tasarruf sağlanacak, ülkedeki fon akımları
nın verimi artacak, iş sahibine; büronun uzaklığına 
göre çeyrek veya yarım gün tasarruf ettirilecek,' na
kil vasıtalarındaki kalabalıklar azalacak; dolayısıyla 
enerji tasarrufu sağlanacaktır. 

Vergi cüzdanı uygulamasıyla getirilen yenilik sa
yesinde de mükellefler kolay ödeme yapacaklar, bu 
cüzdanlar yapılan ödemelerin kanıtlanması için ib
raz vesikası olarak kullanılacak, bu itibarla ödeme-
lerdeki ihtilaflar azalmış olacaktır. 

Aziz milletvekilleri, mükellef yönünden olduğu 
kadar idare yönünden de büyük kolaylıklar sağlaya
cak ve zaman unsuru başta olmak üzere bazı tasar
ruflar temin edecek olan ve yeni bir düzenlemeyi 
hedef alan bu tasarıya sayın muhalefetle birlikte 
olumlu oy verileceğine inanıyor, sözlerimi Büyük ön
der Atatürk'ün bu konudaki bir vecizesiyle noktalı
yorum: 

«iyi usul ve uygulamanın memnun edici netice
lerini, vatandaş hiçbir işte vergi mevzuu kadar has
sasiyetle takdir etmez.» 

Yüce Meclise en halisane dileklerimle birlikte 
engin saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ergül. 

. Efendim, tasarının tümü üzerinde söz almış bu
lunan sayın üyeler konuşmalarını bitirmişlerdir. 

Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum efendim: 
21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Ya

pılmasına Dair (Kanun Tasarısı 
MADDE 1. —• 16183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Bankalarca tahsil edilen paraların T.C. Merkez 
Bankasına aktarılması süresi, tahsil edildikleri tarihten 
itibaren azamî 7 gündür. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu süreyi aşmamak 

üzere bankalar itibariyle farklı süreler tayin etmeye 
yetkilidir. 

Bankalar tahsil ettikleri paralan süresinde T.C. 
Merkez Bankasına aktarmadıkları takdirde, söz ko
nusu kamu alacağı, gecikme zammı tatbik edilmek 
suretiyle tahsil edilir. 

Bankaların yöneticileri, tahsil edilen paraların be
lirlenen sürelerde T.C. Merkez Bankasına aktarıl
masından sorumludurlar. 

Bu görevi süresinde yerine getirmeyen sorumlu
lardan aktarılmayan amme alacağının i% 10'u nispe
tinde ayrıca ceza tahsil olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı efendim? Yok. 

Bir önerge var okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

6 S. Sayılı Kanun Tasarısının 1 inci madde yedin
ci paragrafı başındaki «Bankaların yöneticileri» ta
biri yerine, konuya açıklık getirecek, aşağıdaki iba
renin konulması için gereği saygıyla arz olunur. 

«Bankaların tahsilatı yapan şube müdürleri» 
İsmail Şengün Ali Bozer 

Denizli Ankara 
Mükerrem Hiç Sabri Keskin 

Yozgat Kastamonu 
Musa öğün 

• İKars 
BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon ka

tılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — (Katılıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN l(lzmir) —Katılıyoruz. 
'BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. 
İSMAİL ŞENGÜN '(Denizli) — Sayın Başkan, 

önergeyi izah için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, söz hakkı doğmuyor ar

tık, zaten arzu ettiğiniz de oldu. Tüzük de bu im
kânı vermiyor. 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi, kabul edilen önerge istikame
tindeki değişik şekliyle oylarınıza arz ediyoruni; 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 16)183 Sayılı Amme Alacaklarıma 

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 43 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Çeklerde tanzim tarihi: 
Madde 43. — Çekler tahsil dairesine, postaya ve

ya bankaya verildiği tarihle veya en çok bir gün ev
velki tarihle tanzim edilmiş olmalıdır. Daha e>'ci ta
rihli çekler kabul edilmez.» 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 44 üncü madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«41 inci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin 
tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildiği, pa
ranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, münakale 
emrinin bankaya veya postaya verildiği gün ödeme 
yapılmış sayılır.» 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabui eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Haikkında Kanunun 45 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi cüzdanları : 
Madde 45. — Vergi, resim gibi belli bir amme 

alacağı ile devamlı surette mükellef tutulanlar adına 
tahakkuk ettirilen amme alacakları ile bunlardan ya
pılan tahsilatı göstermek üzere vergi cüzdanları dü
zenlenir. 

Vergi cüzdanlarının fiyatını, ihtiva edeceği bilgi
leri, cüzdan almaya dair şekil ve esasları, hangi ver
giler hakkında uygulanacağını, kimlere verileceğini 
ve uygulama zamanını tespitte Maliye ve Gümrük. 
Bakanlığı yetkilidir. İDiğer amme idareleri, alacak
larının mahiyetine uygun olarak bu cüzdanların şek
linde ve kullanılış tarzında değişiklik yapabilirler. 

Tahsil daireleri, bankalar ve postaneler tarafın
dan vergi cüzdanlarına yapılan kayıtlar damga ver
gisinden muaftır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum!; 
MADDE 5. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 46 ncı maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Amme alacağının ödendiği, salahiyetli ve mesul 
memurlar tarafından verilen makbuzlar ile tahsil 
daireleri, bankalar veya postaneler tarafından vergi 
cüzdanlarına yazılarak, imzalanıp mühürlenen tah
sile ait kayıtlarla ispat olunabilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 6Ü83 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine 
1 inci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 2 nci 
fıkra eklenmiştir. 

«Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uy
gun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu 
borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 
30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde öde
dikleri takdirde bu amme alacağı ödendiği tarihe ka
dar faiz alınmak suretiyle tecil olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 61183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 2134İ7 sayılı Kanu
nun 3 üncü maddesiyle değişik 51 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gecikme zammı, nispet ve hesabı: 
MADDE 51. — Amme alacağının ödeme müd

deti içinde ödenmeyen kısmına vade gününü ta<ip 
eden günden itibaren ilk bir aylık müddet için % 10, 
müteakip her ay için % 4 gecikme zammı tatbik olu
nur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı 500 liradan az olamaz. 

Vergi cüzdanı mükelleflere bedeli karşılığında ve
rilir. 

Vergi cüzdanlarındaki hertürlü bilgiler tahsil dai
releri tarafından, tahsile dair kayıtlar ise tahsil dai
releri, postaneler veya bankalar tarafından yazılır, 
imzalanır ve mühürlenir. 
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Ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca 
gecikme zammı uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok 
Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Halkçı Parti Meclis Grubu adına yapılan konuşma
daki gerekçe esas alınarak Tasarının 7, anılan Ka
nunun 511 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederiz. 

Yılmaz Hastürk Mehmet Kafkaslıgil 
istanbul İstanbul 

Halil İbrahim Şahin Muhittin Yıldırım 
Denizli Edirne 

Ahmet Kemal Aydar 
Ankara 

Gecikme Zammı Nispet ve Hesabı 
MADDE 51. — Amme alacağının ödeme müd

deti içinde ödenmeyen kısmına vade gününü takip 
eden günden itibaren ilk bir aylık müddet için % 10. 
müteakip her ay için % 4 gecikme zammı tatbik olu
nur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı 500 liradan az olamaz. 
Ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca 

gecikme zammı uygulanmaz. 
Gecikme zammı, bu zammın tatbik olunduğu am

me alacağının bir mislini geçemez. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN — (İzmir) — Katılmıyoruz efenditr». 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen 

var mı? Yok. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum1: 

MADDE 8. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 2347 sayılı Kanu
nun 4 üncü maddesiyle değişik 52 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gecikme zammında tatbik müddeti ve diğer hü
kümler : 

Madde 52. — Gecikme zammının tatbik müdde
ti, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas 
halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sa
bit olduğu güne kadar olan müddettir. 

Gecikme zammının önceden borçluya bildirilme
si gerekmez. 

Aslın ödenmiş olması gecikme zammının takip 
ve tahsiline mani değildir.» 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında IKanunda Değişiklik yapılmasına Dair 
Halkçı Parti Meclis Grubu adına yapılan konuşma
daki gerekçe esas alınarak; tasarının 8 inci maddesi
nin, ıtasarıdan çıkarılmasını, anılan Kanunun 52 nci 
maddesinin aynen muhafazasını arz ederiz. 

Yılmaz Hastürk Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul İstanbul 

Halil İbrahim Şahin Muhittin Yıldırım 
Denizli Edirne 

A. Kemal Aydar 
Ankara 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VUR4L 
ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Zaten önceden beyan edilmişti, söz 
isteyen yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum': Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — Ö18İ3 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 6 
nci madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun 7 ve 8 
inci maddeleriyle değişik 51 ve 52 nci madde hüküm
leri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce va
desi geldiği halde ödenmemiş amme alacakları hak
kında da kanunun yürürlük tarihinden itibaren uygu
lanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum: 

— 4 7 8 - -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6183 sayılı Amme Alacakları

nın Tahsil Usulü Hakkında IKanunda (Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısının 9 uncu maddesi
nin aşağıdaki şekilde değişitirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Sadi Abbasoğlu Muhlis Arıkan 
İstanbul Milletvekili Samsun Milletvekili 
Alâeddin Kısakürek ıBerati Erdoğan 

Kahramanmaraş Milletvekili Samsun Milletvekili 
Pertev Aşçıoğlu Gülâmi Erdoğan 

Zonguldak Milletvekili Samsun Milletvekili 
Madde 9. — 61ı83 Sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 6 
madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 6. — Bu Kanunun değişik 51 ve 
52 nci madde hükümleri, 1.3.1984 tarihinden önce 
vadesi geldiği halde ödenmemiş amme alacakları 
hakkında da 1.3.1984 tarihinden itibaren uygulanır. 

Gerekçe: Geçici 6 ncı maddenin 6183 sayılı Ka
nuna eklenecek bir madde olduğu düşünüldüğünde, 
ifadenin değiştirilmesi gerekmektedir. Değişiklik. 
maddenin esası ile ilgili olmayıp, sadece maddenin 
yazılış tekniği bakımından uygulamada yanlış anla
mayı önlemek amacıyla yapılan biçimsel bir düzen
lemeden ibarettir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim önergeye Komisyon ve Hükümet katı

lıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler.., Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişik haliyle oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 10. — Bu Kanun 1.3,1984 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 
Kupaların sıralar arasında gezdirilerek oyların 

toplanılması hususunu oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy pusulası olmayan arkadaşlar, beyaz Kâğıt 
üzerine isimlerini, soyadlarını, seçim bölgelerini, ka
bul ret veya çekimser şeklindeki iradelerini yazar, 
imza eder ve kupaya atarlar. 

Efendim bu arada, Bazı Kamu Kurum ve Kuru
luşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun Ta
sarısının açık oylama neticesi gelmiştir, okuyorum : 

Oy sayısı : 258 
Kabul : 164 
Ret : 83 
Çekimser : 9 
Geçersiz : ' 2 
'Oya katılmayanlar : 141 
Tasarı, böylece kabul edilmiştir efendim. Hayır

lı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Oyunu kullanmayan sayın üyeler lütfen kullansın

lar. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırın. 

(Oyların ayrımı yapüdı) 

BAŞKAN — 21 . 7 . 1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
açık oylamasına 224 sayın üye iştirak etmiş ve netice
de: 

Kabul : 212 
Ret : 9 
Çekimser : 2 
Geçersiz : 1 oy çıkmıştır. 
Oya katılmayanlar : 175 
Böylece Tasarı Kanunlaşmış oluyor. Hayırlı ve 

uğurlu olmasını temenni ederiz. (Alkışlar) 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için 

1 Şubat 1984 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.40 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, fındık 

üreticisine olan borçların ne zaman ödeneceğine iliş
kin sorusu ve Başbakan Turgut Özal'ın yazılı cevabı. 
(7/3) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorunun Sayın Başbakana sunul

masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Doç. Dr. Bahriye Üçok 
Ordu Milletvekili 

Sayın Başbakan 6 Kasım Seçimleri dolayısıyla 
Kurucu Üye olarak bulunduğum Ordu İlinde 4 ay 
sürekli olarak halkla konuşmak, dertlerini dinlemek 
fırsatını buldum. Önce fındıktan başka bir geçim kay
nağı bulunmayan üreticinin, verilen taban fiyatı kar
şısında duyduğu hayal kırıklığına tanık oldum. Ama 
Devletin ihraç edeceği fiyat arttığı takdirde, aradaki 
farkı bir ölçüde de olsa, üreticiye ödeyeceği düşün
cesi köylümüze teselli vermekte idi. 

Ancak günler, haftalar hatta aylar geçtiği halde 
üreticiler F1SKO-BİRLÎĞE teslim edilen fındığın be
delini akmıyorlardı. Fındıktan başka bir ürün yetiş
tirilmeyen, yani bütün kaderini fındığa bağlamış olan 
Ordu'da, bu durum büyük sıkıntılara, bunalımlara ne
den olmaktadır. Şöyle ki : Birkaç yıldan beri artarak 
değişen bu ödeme ertelenmesi, özellikle köylümüzde 
idareye karşı bir güvensizlik yaratmıştır. Çünkü mer
kezden para geldiği haberini aldıkları halde kendileri
ne bir süre ödeme yapılmadığı öne sürülmektedir. 

Bütün bir yıllık ihtiyaçlarım karşılamak için bek
ledikleri mevsim gelip geçtiği halde en gerekli işlerini 
yapamayan üreticiler, borç almak ya da ellerinde kal
mış fındık varsa, taban fiyatının çok altında bir mik
tara razı olarak elden çıkarmak zorunda kalmakta
dır. Kimileri de yüksek faizle borç almak, ya da ge
lecek yılın fındığını bir yıl önceden tüccara vermek 
karşılığında ihtiyaçlarını gidermek yolunu izlemekte
dirler. 

Bu durum köylümüzü yıllar öncesinin yoksulluğu
na doğru götürmektedir. 

Bugün fındık bölgesi piyasası çok durgun bir man
zara almıştır. Esnaf bu durumdan şikâyetçidir. Fın
dıktan para alamayan köylümüz ihtiyaçlarını karşıla
mak bir yana, fındık işçilerinin gündeliklerini bile 
ödeyemez bir haldedirler. 

Sayın Başbakan, kişilere her zaman örnek olmak 
durumunda bulunan Devlet, bu üreticilere borçlarım 
ne zaman ve hangi koşullarda ödeyecektir? 

Ufak ufak miktarlarda ve uzun vadede ödenen 
paralar köylümüzün derdine deva olmaktan çok uzak 
kalmakta ve yukarıda da arz ettiğim gibi köylümüzü 
tefecilerin eline teslim etmektedir. Buna bir hal ça
resi düşünmektemisiniz? Devlet bu yılın tüm borçla
rını en geç ne zaman ödeyecektir? 

Vereceğiniz olumlu cevap ve bu konudaki olumlu 
direktifleriniz fındık üreticilerinin yüzünü güldürecek 
ve onlara çektikleri meşakkatin ağırlığını unuttura
cak, yeni senenin tarım giderlerini (gübre - ilaç gibi) 
karşılama olanağı sağlayacaktır. 

Saygılarımla arz ve rica ederim. 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik 

Dairesi Başkanlığı 26 . 1 . 1984 
Sayı : K.K.T.D. 18/1001-2/01174 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : a) 27.12.1983 tarihli ve 7/3-601/00531 sayılı 
yazınız. 

b) 17.1.1984 tarihli ve 7/3-601/00531 sayılı 
yazınız. 

Hükümetin fındık üreticilerine olan borçlarına da
ir Ordu Milletvekili Doç. Dr. Bahriye Üçok tarafın
dan verilen yazılı soru Önergesinin cevabı ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

Sayın Doç. Dr. Bahriye Üçok'un Yazılı Soruları 
Cevabıdır : 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince 
1983/84 kampanyasında mubayaa edilmiş olan 198 758 
ton ürünün karşılığında üreticiye 34 829 364 000 TL. 
borçlanmıştır. 

Üreticiye, kampanyanın başlangıcı olan 23 Ağus
tos 1983 tarihinden 6 Aralık 1983 tarihine kadar 
18 760 425 000 TL. ödenmiştir. 

Hükümetimizin işbaşına gelişini müteakip, 
27.12.1983 ve 19.1.1984 tarihleri arasında da bakiye 
borç Fiskobirlik emrine ödenmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 
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2. — Erzurum Milletvikili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum ve civarındaki depremin meydana getirdiği 
hasara ve yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân ve Ulaştırma Bakanlarından sorusu ve Ulaştırma 
Bakam Veysel Atasoy'um yazılı cevabı. (7/5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık-Iskân ve Ulaş

tırma Bakanlarından yazılı olarak cevaplandırılması 
için aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla 
26.12.1983 

Hilmi Nalbatoğlu 
Erzurum Milletvekili 

30 Ekim 1983 günü Erzurum ve civarında vuku 
bulan müessif deprem nedeniyle : 

1. Deprem olduğu ilçe ve köylerin depremden 
sonraki kesin durumu tespitlerinin detaylı envanteri
nin bilgi olarak verilmesini. 

a) Yıkılan ev sayısı, 
b) Ölü ve yaralı sayısı, 
c) Yıkılan ahır merek sayısı, 
d) Telef olan sığır ve dayar sayısı, 
e) Sağ kalan vatandaşlar için ne gibi iskân im

kânı temin edildiği, (yerlerinde barmdırılanlar başka 
yerlere nakledilenler) 

f) Yeni barınak yapım faaliyetleri, 
g) Yiyecek ve giyecek yardımları (aynî yardım 

veya nakdî yardım.) v.s. 
2. Yeni geçici konut yapımı faaliyetleri, 
3. Meskenini onarana yardım faaliyetleri, (Bu 

konuda aynî ve nakdî yardımlar) 
4. Bütün bu işler için devlet bütçesinden veya 

ülkemiz içinden veya dışından sağlanan yardımlar, 
5. Bütün bu işler için yapılan sarf miktarları v.s. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 30 Ocak 1984 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Apk : VI-G-1/77-1659 
Konu : Erzurum Depremi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 9.1.1984 gün, Kanunlar ve Kararlar D. Bşk. 

lığı 7/5-615/00722 sayılı yazınız, 
30 Ekim 1983 günü Erzurum ve civarında vuku 

bulan müessif deprem nedeniyle, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun sözkonusu depre
min meydana getirdiği maddî ve manevî acıların sa-
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rılması hususunda Bakanlığımızca bugüne kadar alı
nan tedbirlere ilişkin olarak Başkanlığınıza verdiği 
yazılı önergede değinilen konular incelenmiştir. 

İşin koordinatörlüğünü yürütmekte olan eski İmar 
ve İskân Bakanının Başkanlığında yapılan toplantı
larda tespit edilmiş olan konularda Bakanlığımızı il
gilendiren bir 'hususun bulunmadığını bilgilerinize arz 
ederim. 

Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakanı 

3. — Burdur Milletvekili Necip Oğuzhan Artuk-
oğlu'nun, Elektrik İşleri Etüt İdaresinin bazı uygu
lamalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Cemal Büyükbaş'm yazılı cevabı (7/7) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Mevzu : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından, 

Devletin en nazik hizmet kesimlerinden olan, su ve 
enerji kaynaklarının gelişmesi hizmetlerinde (kamu 
ve hususi teşebbüs dahil) devletin elli senedir devam 
eden az gelişmişlikten kurtarılmasını, Devletin itiba -
rının ve menfaatinin korunmasını, hukukun üstünlü
ğünü temin edecek bir adil idarenin en kısa zamanda 
kurulması için ne düşünüldüğü hakkında yazılı soru 
önergesidir. 

Necip O. Artukoğlu 
Burdur Mebusu 

Sayın Cumhurreisimizin, 1983 yılı başlarında, bu 
seneye ait hükümet icraatı ile ilgili açıklamalarına 
nazaran, (Elektrik İşleri Etüt İdaresinde ifa edilmek
te olan çok nazik hizmetlerde, Devleti az gelişmiş
likte tutan, Devletin itibarını düşüren ve iktisadî men
faatini haleldar eden, hukuku ihlal eden, siyasî ve 
keyfî saiklerle tesis edilmiş bulunan, taban yukarı 
silsilei meratip ehramının ıslah edilerek) adil idare
nin kurulmasının 1983 yılı hükümet programı gereği 
olduğu, Başvekâlete 10.6.1983 tarihli bir müracaatta 
arzedilmiş olmasına rağmen. 

Aylık olarak yabancı mütehassıs başına 6000-8000 
dolar ödeyerek bir yabancı firmaya yaptırılan Dicle-
Ilısu Bendi (barajı) ve Sugücü Merkezi (H. E. Sant
ralı) katî projesinde en son fenlerden faydalanılma-
ması sebebi ile yatırım bedelinin 7.5 milyar TL arta
cağı ve yılda 3.5 milyar Kwh elektrik istihsal edecek 
bu tesisin, ilerde iki yıl geç hizmete gireceği, (bun
dan dolayı sınaî imalatta 10 milyar dolarlık bir ek
siklik yer alacaktır), 

Keza, Hakkâri - Zapsuyu planlamasında hâkim 
olan keyfî ve hissî idare saikası ile mühendislik eko
nomisi esasları çiğnenerek, senede 750 milyon Kwh 
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elektrik, istihsali kaybına sebep olacak (bundan do
layı sınaî imalatta yılda 1 milyar dolarlık eksiklik 
yer alacaktır) bir çözümün benimsenip, buna meydan 
vermeyen ve optimum çözüm getiren daha önceki 
bir inceleme raporunun kıskançlık saikası ile basıl-
mayıp imha edilmek üzere mahzene atıldığı, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Vekiline, 29.3.1983 tarihli bir 
müracaatta bütün delilleri ile ortaya konduktan son
ra Bakanın bunu örtmek istemesi üzerine, bu keyfi
yete 26.4.1983 ve 13.5.1983 tarihli müracaatlarla Baş
vekâlet nezdinde itirazda bulunulduğu halde, mesul 
umum müdür ve yardımcısı '(projeci) yerlerinde ka
lırken, (bütün suretleri elimde mevcut) mezkûr mü
racaat evrakında açıkça İfade edildiği veçhile, ger
çekler tahrif edilerek, bu mevzuda hüsnüniyeti' kesin 
olan proje dairesi reisine baskı yapıldığı ve emekli
liğini istemeye mecbur bırakıldığı tespit edilmiştir. 

Adı geçen idarede mezkûr ıslahatın yapılabilme
sinin, ancak mesullerden birinin yerine katî projede 
tecrübeli bir su profesörünün veya kuruluş Kanunu
nun tanıdığı imkândan faydalanılarak yabancı bir 
mütehassısın, diğerinin yerine katî projeci bir elekt
rik mühendisinin getirilmesi ile mümkün olduğu an
laşılmıştır. 

İlgili Vekilin bu hususta ne düşündüğünün bildi
rilmesini arz ederim. Saygılarımla. 

Necip O, Artukoğlu 
Burdur Mebusu 

T.C. 
Enerji ve Tabiî 30 Ocak 1984 

Kaynaklar Bakanlığı 
Genel Sekreterliği 

Sayı : 70-Gensek. 45 
Konu : Sn. N.O. Artükoğlu'nun E.l.E.l. ile ilgili sora 
önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11.1.1984 tarih, 7/7-613/00597 sayılı yazınız. 
ilgi yazınız ekinde gönderilen, Burdur Milletveki

li Sayın Necip Oğuzhan Artükoğlu'nun yazılı öner
gesi incelenmiş, önergede temas edilen hususlarla il
gili cevaplarımız aşağıda arz edilmiştir. 

önergede söz konusu edilen Dicle - Ilısu Baraj ve 
H.E.S. projesi ülkemizin Atatürk, Karafcaya, Ke
ban gibi büyük projelerinden biridir. 

Böyle büyük ve önemli bir jjrojenin yerli imkân
larla yapılması yerine 1977 yılında beynelmilel iha

leye çıkarılmak suretiyle yaptırılması tercih edilmiş
tir. 

ön seçimle tespit edilen 11 firma arasından iha
leyi kazanan firmalar grubunun en kalifiye elemanı
na ödenen ücret 3 500 $/ay mertebesindedir. 

Yaptırılan proje ile yatırım bedelinin 7.5 milyar 
lira artacağı ve tesisin iki yıl geç hizmete gireceği 
konusunda uzmanlarca yapılacak incelemenin uzun 
zaman aldığı aşikârdır. Yaptırılacak çalışmalar so
nucu ayrıca tarafınıza sunulacaktır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1984 yılı 
yatırım programına konulması teklif ©dilen bu proje 
Bütçe imkânlarının yetersizliği nedeni 'ile programa 
alınamamıştır. Ilısu projesinin yıl içinde programa 
alınması için Bakanlığımızca teşebbüse geçilmiştir. 

Hakkâri - Zap Suyu planlaması konusunda 1976-
1977 yıllarında yaptırılan ön istikşaf raporu E.l.E.l. 
de muhafaza edilmektedir. Bu konudaki etütlerin ge
nişletilmesi ve inkişafı mahiyetinde aynı kuruluş uz
manlarınca detay incelemeler yapılmış ve diaha geniş 
kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. 

Hakkâri - Zap suyu konusundaki çalışmalar sür
dürülmekte olup havzanın master planı yapımına 
1985 yılında başlanabilecektir. Master planının yapı
mı sırasında daha önce yapılan bütün çalışmaların ve 
hazırlanan raporların göz önüne alınacağı ve değer
lendirileceği tabiîdir. 

önergede söz konusu edilen proje dairesi reisine 
«baskı yapıldığı ve emekliliğini istemeye mecbur bı
rakıldığı» hususu tespit edilememiştir. İlgilinin ailevî 
nedenlerle ve kendi arzusu ile emekliliğini talep et
tiği öğrenilmiştir. Gerektiğinde bu şahsın kendi ifade
sine başvurulabilecektir. 

Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşlarından bri
fingler alınmakta, faaliyetleri yakından izlenmektedir. 
Bu meyanda E.I.E.t. Genel Müdürlüğünün çalışma
ları da değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerin 
sonuçlarına göre yönetimde gerekli düzenlemeler ya
pılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Bakan 

4. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahitlin, 
Denizli ilindeki anason üreticilerinin sorunlarına iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arı-
kan'in yazılı cevabı. (719) 
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Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygılarımla dilerim 

9.1.1984 
Halil ibrahim Şahin 
Denizli Milletvekili 

Denizli Anason üreticileri halen güç durumdadır. 
Anasonlar alınmamakta, alım yapılanların da para
sı üreticiye ödenmemektedir. Denizli ilinin Çameli, 

Acıpayam, Tavas, Kale ilçelerinde bulunan anasonun; 
1. Ne zaman alınacağının?. 
2. Üreticiye paralarının ödenme süresinin bilin

mesinde faydalar vardır. 
Bu nedenle ilgili Bakanın bu isteğimizi yazılı ola

rak bildirmesini saygıyla dilerin^. 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 25 Ocak 1984 

Bakanlığı 
(Sayı : 4-1-224 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin (Kanunlar 

ve Kararlar D. Bşk.) 11 Ocak 1984 günlü, 7/9-624/ 
00855 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Halil İbrahim Şahin ta
rafından, Bakanlığımıza yönetilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması önerilen, Denizli İlindeki anason 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Vural Ankan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

Denizli Milletvekili Sayın Halil İbrahim Şahin'in 
Denizli Bölgesindeki Anason Alımları ile İlgili 9 Ocak 

1984 Günlü Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır. 
Soru 
Denizli anason üreticileri halen güç durumdadır. 

Anasonları alınmamakta, alım yapılanların parası üre
ticiye ödenmemektedir. Denizli ffi'nin Çameli, Acıpa
yam, Tavas, Kale İlçelerinde bulunan anasonun, 

1. Ne zaman alınacağının, 
2. Üreticiye paralarının ödeme süresinin, 

Bilinmesinde faydalar vardır. 
Cevap 
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, rakı imalâ

tında kullandığı anasonu serbest piyasa koşullarına 
göre satın almaktadır. Dolayısıyla, anason bir tekel 

maddesi olmadığı gibi, 'destekleme ürünü de değildir. 
Buna rağmen, yıllık anason ihtiyacının tam ve 

noksansız olarak temini için, geerkli tedbirler alınır
ken, üreticilerin yanlış yorum ve davranış içerisine 
girerek, herhangi bir zarara uğramamalarını teminen, 
0 yıl Tekelce uygulanacak anason alım politikası ve 
anasona verilecek kgr./TL. fiyatı, TRT aracılığıyla 
bütün anason üreticilerine ve ilgili köy muhtarlıkları
na duyurulur. Nitekim, 1983 yılında da 14 Mart 1983 
tarihinden itibaren bir hafta müddetle, böyle bir du
yuru yapılmıştır. 

Ancak, anason fiyatının üreticilerce cazip bulun
masından ötürü, Tekel İdarelerinden tohumluk alma
yan veya alamayan bir çok üretici de dışardan tohum 
bulmak suretiyle, anason ekmiştir. Hatta, anason eki
mi bu yıl, mutad olmayan bölgelere dahi taşmış ol
duğundan, ihtiyacın çok üzerinde bir üretimin ger
çekleşmesine sebebiyet verilmiştir. Tekel'in kendi ih
tiyacını temin için, sözleşme yaptığı üreticilerin dı
şındaki anason ekiminde bulunan üreticilere müda
hale etme hakkı veya genelde anason üretimini plan
lama gibi herhangi bir görevi veya yetkisi yoktur. 
Bu nedenle, anason ekiminde bulunan üreticilere mü
dahale edebilmesi mümkün değildir 

Tefcel'dn yıllık anason ihtiyacı, belli bir güvenlik 
stoku dahil 4 000 - 4 950 ton/yıl'dır. Buna rağmen, 
üreticilerin mağdur olmaması için, Türkiye genelin
de % 22 fazlasıyla 6,039 ton anason alınmış, bedeli 
1 275 580 569,— TL.'nın tamamı ödenmiştir. Bu 
miktar anason, bir buçuk yıllık stok demektir. 

Oysa, anason ürününün özelliği itibariyle, her
hangi bir malla depolanmasınin mümkün olmaması 
nedeniyle, yarattığı depolama güçlüğü yanında, de
polarda uzun süre beklemesi halinde, esansını kaybet
mesinden ötürü de, imâl edilen rakıların kalitesini 
menfi yönde etkilemektedir. 

Anasonla ilgili bu genel izahattan sonra, Bakan
lığımıza tevcih edilen yazılı önergenin, söz konusu 
cevabına gelince : 

1. Denizli tl'i'nin, merkez dahil, Çameli, Acıpa
yam, (Tavas ve Kale'deki anasonlar Acıpayam alım 
merkezi kanalıyla alınmıştır.) İlçelerinden toplam 
1 324 261 Kg. anason alınmış, bedeli 277 768 811,— 
TL.'nın tamamı ödenmiştir. 

'Şuna ilaveten, Denizli iline bağlı, Çardak, Göl-
h'isar, Tefenni, Yeşilova alım noktalarından da 
2 335 570 Kgr. dolayısıyla, Denizli vilayetinden top
lam 3 659 835 Kgr. anason alınmış, bedeli 777 577 996 
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TL.'nın tamamı ödenmiştir. Bu miktar, Türkiye ge
nelindeki anason alımının '% 61'ine tekabül etmekte
dir. 

2, Yukarıda belirtildiği üzere, anason alımların
dan dolayı üreticilere herhangi bir borç kalmamıştır. 
Ürün bedelleri, alımları müteakip derhal ödenmiştir. 

1. — Adalet Komisyonuna intikal ettirilen genel 
af ilam isteklerine ilişkin dilekçeler hakkında Ada
let Bakanlığı yazısı. 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 27İ.1984 

Bakan 
89 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cezaevlerimizde bulunan hükümlü ve tutuklular
dan bazıları ile muhtelif vatandaşlarımızdan aldığı
mız genel af ilanı isteklerini kapsayan 461 adet dilek
çe, Anayasamızın 87 inci maddesine göre genel af 

Kaldıfci, Tekel'in 1983 yılındaki diğer alımlarından 
dolayı da üreticiye herhangi bir borcu kalmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim!. 

Vural Arıkan 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

itK VE TEMENNİLER 

ilanı, yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bu
lunmakla ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Ek : 461 adet dilekçe 
İçtüzüğün 54 üncü maddesine göre ilan tahtasına 

asılan ve tutanağa eklenecek olan bu yazıya bağlı 
(461) adet dilekçe, TBMM Adalet Komisyonuna in
tikal ettirilmiştir. 

T.B.M.M. 
Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı 

VII. — TEŞEKKÜR, TEİ 
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Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün ANbayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçli 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Delliceoğlu 

AFYONKARAHÎSAR 
Metin Bakbey 
Hamdıi özsoy 
Nihat Türker 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Necdet Cah> 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AK Dizdaroğlu 
Sudi Ne'şe Türel 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

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

400 
258 
164 

83 

9 
2 

141! 

1 > 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşiu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekİn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
AH Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GÎRESUN 
Burhan Kara 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman , 
İbrahim Tufan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamiıt Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtaıa Mihriban Erden 
Muslfcafa Kemal Togay 
îbraihto Fevzi Yaman 

İÇEL 
îbrahıim Aydoğan 
Hükme* Biçentüirk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bahiç Sadi Abbasoğlu 
Yaşar Albayrak 
M. Vehbi Dinçerler 
Haynettlin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Alltan Kavak 
R. Brcümenıt Konuikman 
Tungut Özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehİivanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

— 485 



KAYSERÎ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 

AFYONKARAHİSAR 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni tslimyeli 

T. B. M. M. B : 28 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail Özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranh 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
İsmet Tavgaç 

ÇORUM 

Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

31 . İ s 1984 O : 1 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

TEKÎRİDAĞ 
Ahmet Karaevli 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necaiti Cengiz 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kasaroğhı 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Mehmet Kara 

URFA 
Osman Doğan 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

Feridun Şakir öğünç 
Kemal Özer 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Turgut Sunalp 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

(Redde 
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KIRLARELÎ 
Şükrü Babacan, 

KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 

ANKARA 
H. ibrahim Karal 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

İSTANBUL 
Tülay Öney 

1 MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

ORDU 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
1 Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TRABZON 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

(Çekimserler) 

1 MARDİN 

Süleyman Çelebi 

MU$ 

Nazım önder 

(Geçersiz 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

NİĞDE 

Emin Alpkaya 

ORDU, 

Ali Mazhar Haznedar 

Oylar) 

SİVAS 
Şevki Taştan 

1 URFA 
Vecihıi Ataklı 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

SİNOP 

Halit Barış Can 

TOKAT 

Enver özcan 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYONKARAHİSAR 
Abdullah Altıntaş (İz.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sanoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
İsmet Özarsl'an 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Sururl Baykal 
Göksel Kalaycıoğlu 

Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Eskıin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 

(flOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
M. Memduh Gökçen 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arakan 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
FeyzuMah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Tevfik Bilal 
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Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 

İÇEL 
Ali Ihisan Elgin 
Mdhmelt Kocabaş 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürdk 
Mucip AtaMı 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferrulh tlter 
Mehmet Ksafkaslıgil 
Leyla Yemıiay Röseoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ayhan Fırat 
Ahmet llhami Kösem 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mustafa İzci 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem (B.) 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU " 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Aydın (B.) 
Süleyman Yağcıoğlu 

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

SİNOP 
Hilmi 'Biçer 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
M. 'Mükerrem Taşcıoğlu 
(B) 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman (Bahadır 
Necmettin Klaraduman 
(Başkan) 
Fahırettin Kunt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelik) 

BİNGÖL : 1 

» > • • -
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21 . 7 . 1953 Tarihli ve 6183 Sayıh Anime Alacaklarının Tahsil UsuHi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısına verilen oylarm sonucu: 

(Kanunlaşmıştır.) 

• 

ADANA 
Ahmet Akgün Aîbayrak 
Ledin Barlas 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçli 
Ahmet Şevket Gedik 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Mhat Türker 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer, 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Bari as Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
İsmail Saruhan 

Üye Sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Geçersiz Oy : 
Oya katılmayanlar 
Açık Üyelik : 

400 
24 

212 
9 
2 
;li 

175 
! 

(Kabul Edenler) 

Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AK Dizdaroğlu 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 

M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şehmuz Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
M. Hayri Osmanüoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M, Muraıt Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Aıtaman 
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Faıtima Mihribaın Erden 
Musitatfa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

tÇEL 
İbrahim Aydoğaın 
Hükmet Biçenttüılk 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL1 

ıBöhiç Sadi Abfoasoğlu 
Yaşar Alfoaıyrafc 
imren Aylkult 
Sabit Batumlu 
Ötaer Necaiti Cengiz 
M. Vehbi' Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhaın Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Alltan Kavaik 
R. Ercümenıt Konulfcman 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Turgult özal 
İbrahim Özdemir 
Günseli Özkaya 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Fazıl Osman Yöney 

ÎZMlR 
Mahmut Akkılıç 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 

Yılmaz Önen 
özdemıir Peihlivanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçmkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyik 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 

Emin Fahrettin özdıilek 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz ŞakranU 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİNOP 
Halit Barış Can 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Mehmet Kara 

UıRFA 
Osman Doğan 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

(Reddedenler) 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

İZMİR 

Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

TEKİRDAĞ 
Salih Akan 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
İsa Vardal 
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(Çekimserler) 

ERZURUM 
HilmS Nalbantoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

(Geçersiz Oy) 

KARS 
Ömer Kuşhan 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYONKARAHISAR 
Abdullah Altıntaş (îz.) 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(t, A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
îsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

.ANKARA 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran tnan 
Faik Tarımcıoğlu 

IBOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
M. Memduh Gökçen 
A. Sabahattin Özbek 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal' 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 

Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldırır , 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demirtaş 

İÇEL 
Ali tJbJsan Elgin 
Mehımeit Kocabaş 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 

Mucip Aıtaıkk 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz îhlsan Hastürk 
Ömer Ferruh lliter 
Mehmet Kafikaslıgil 
Doğan KasaroğUu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Kemal özer 
Namık Kemal Şentürk 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Ibrahkn Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Musa Öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 

Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 



KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Abdullah Tenekeci (B.) 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroglu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin! 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mustafa İzci 
Münir Fuat Yazıcı 
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MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Nejat Eldem (B.) 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 

BİNGÖL 

31 s 1 , 1984 O : 

Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Mehmet Aydın (B.) 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroglu 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Hilmi 'Biçer 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlü 
(B.) 
Şevki Taştan 

TEKÎRİDAÖ 
Ali Rıfkı Atasever 

Üyelik) 
.: ,1 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Fahri Karakeçili! 
Aziz Bülent öncel 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar' (1. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

28 ÎNCÎ BİRLEŞİM 

31.1.1984 Salı 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri. 
2. — TBMM Başkanlığı Tezkeresi. 
3. — Meclis Araştırması önergesi. (10/1) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ tSORULAR 

1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Malat
ya yöresinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeyece
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/6) 

2 . — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, kayısı 
ürününe taban fiyatı verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/7) 

3. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu'nun, pancar taban fiyatına ve pancar üreticile
rinin 1983 yılından kalan alacaklarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/8) 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÎŞLER 

(X) 1. — Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/439) (S. Sayı
sı : 5) (Dağıtma tarihi: 26.1.1984) 

(X) 2. — 21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarınım Tahsil Usulü Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapıimasma Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu. (1/444) (S. Sayısı : 6) (Da
ğıtma tarihi: 26.1.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

. . .>... >o< ...... 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 5 

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(1/439) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 12 < 1 .- 1984 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1559/01024 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurlunca 9.14984 tarihinde kararlastınlan «Ban Kama Karom ye Kuru
luşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanon Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimi 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

BİR KISIM KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA 
KANUNA İLİŞKİN GEREKÇE 

Tasarının Tümüne İlişkin Gerekçe : 
Bilindiği üzere, Bütçe kanunlarının, «özel otomatik ödenek» başlığı altındaki maddesi, genel bütçeli 

daireler, katma bütçeli idareler, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, TC. Merkez Bankası arasındaki borç - alacak 
ilişkilerinin takas/mahsup işlemi yolu ile tasfiyesi konusunda Maliye Bakanlarını yetkili kılmış bulunmak
tadır. 1981 yılına kadar bu kapsama belediyelerin ceryan bedelinden olan borçlan da dahil bulunmakta idi. 
Bu maddeye göre, Maliye ve Gümrük 'Bakanı, bu takas ve mahsup işleminin gerekli kıldığı ödeneği büt
çelere kaydetmeye ve buna ilişkin gelir ve gider kayıtlarım yapmaya yetkili bulunmaktadır. 

Anlaşılacağı üzere, bu madde bütçe yapma anlayışı ve yasama organının verdiği yetki ile çelişmekte ise 
de, nakit ve özellikle ödenek yetersizliklerinin! ortaya çıkardığı aksaklıklar ile ilişkilerdeki tıkanmaları ka
mu kesimi çerçevesiinde açma imkânını da vermektedir. Bu şekilde, kâğıt üzerinde ve özde sağlıksız dahi 
olsa, KİT'lerin vergi borçları, belediyelerin elektrik borçları, Devletin akaryakıt, hububat alımlarından do
ğan borçları tasfiye ohmabilmiştir. 

Bu maddenin mevcudiyeti nedeniyle ekonomide zaman zaman ihtiyaç duyulan konsolide etme, tahkime 
tabi tutma zorunluluğu daha az hissedilir olmuştur. 

24 Ocak 1980 tarihli İstikrar önlemlerinin tabiî sonucu, ekonomide birikmiş, kronikleşmiş hesabi iliş
kilere hk sünger çekilmesi anlamına geleibilecek tahkim işlemi olmakla beralber, bu gerek şimdiye kadar 
yerine getirilememişitir. Ancak, yalnızca T.C. Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
olan bir kısım borçlarıma, Hazineden ve bazı kuruluşlardan olan alacakları karşılığında tahkimini öngören 
30.12.1981 tarih ve 2569 sayılı Kanun lile dar kapsamlı bir işlem gerçekleştirilebilmiştir. 

Hazırlanan tasarı tahkim işlemim geniş kapsamlı olarak ve 31.10.1983 tarihi itibari ile gerçekleştirme
yi ve kronikleşmiş hesabi ilişkileri tasfiye etmeyi amaçlamaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlar : 
Sosyal Sigortalar Kurumunun kamudan olan prim alacakları belediyelerden ve bir kamu iktisadî teşeb

büsü olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan kaynaklanmaktadırB 
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Vergi borçları : 
Hazinenin vergi borcu olarak Kamu İktisadî Teşebbüslerinden, belediyelerden ve Tekelden alacağı bulun

maktadır. Tasarı (bu alacakların KİT'lerde Hazinenin sermaye borcuna, Tekelde Hazinenin döner sermaye 
borcuna mahsubunu öngörmektedir. Belediyelerde ise, vergi borçları, borçlu belediyelere doğrudan bir Ha
zine yardımı şeklinde değerlendirilecektir. 

Tarımsal destekleme kredisi borçları : 
Madde politikasının takibi ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla (bir 'kısım tarımsal ürünler Devlet adı

na destelkleme kapsamına alınmaktadır^ 
Tekelin tütün ve Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alımları için ihtiyaç duyacakları finansman im

kânı Merkez Bankasından kendi kanunlarının öngördüğü üzere Hazine kelafetini haiz bonolar ile karşı-
lana gelmiştir. Bu iki kuruluşumuza 'ilaveten şeker pancarı (Türkşeker), pamuk (Sümerbank), çay (Çay - Kur), 
canlı hayvan (Et - Bahk Kurumu) ve Süt (T. Süt Endüstrisi Kurumu) alımı için bütçe kanunlarının verdiği 
imkân ile bu kuruluşların düzenledikleri 9 ay vadeli bonolara da Hazine kefaleti verilmek suretiyle Mer
kez Bankası kaynakları herekete geçirilmiştir. 

1981 yılından itibaren destekleme alımlarının finansmanının reeskontabl kredilerle bankalar sisteminden 
karşılanması uygulamasına başlanılmış olup halen sadece Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tekele hububat ve 
tütün alımlarının finansmanında T.C. Merkez Bankası kaynaklı destekleme kredisi kullandırılmaktadır. 

Tasarı ile stoklara intikal etmiş değerlerin karşılığı olan bu borçlar Hazinece devralınmaktadır. 
Hazine kısa vadeli avans borcu : 
Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bütçe kanunlarının verdiği yetki çer

çevesinde Hazine, bütçe gelirlerinin yer ve zaman içinde giderler karşısındaki uyumsuzluğunu giderebilmek 
amacıyla cari yıl bütçe ödeneklerinin % 15'i oranında Merkez Bankası kaynaklarına başvurabilmektedir. 
Bütçe kanunlarına göre, bir önceki yıl alınıp da kapatılmamış olan tutarlar, cari yıl borçlanma limitlerin
den düşülecektiı. 1982 bütçe yılı sonu itibariyle avans limiti 261,9 milyar olup, bunun 233,8 milyar lirası 
kullanılmış olup, 28,1 milyar liralık bir imkân söz konusudur. 
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Hazine kısa vadeli Avansına ilişkin hesapdan alacak 6.12.1960 tarih ve 154 sayılı Kanun ile tahkime tabi 
tutulmuş ve bu ilişki 1962 yılından itibaren yeniden işlemeye başlamıştır. Bu ilişkinin yıllar itibariyle seyri 
aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971i 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Bütçe 
ödeneği 

(Yıl Sonu) 

7 449 
9 195 
10 327 
12 487 
14 070 
15 774 
17 644, 
19 908 
23 670 
27 774 
34 610 
49 281 
59 217 
76 950 
98 906 
145 528 
210 073 
327 988 
456 192 
745 512 

1 326 096 
1 819 074 
2 022 839 

% 15 
Avans 
Limiti 

1 117 
li 379 
1 549 
1 873 
2 110 
2 366 
2 646 
2 986 
3 550 
4 166 
5 191 
7 392 
8 882 
11 542 
14 835 
21 829 
31 510 
49 198 
68 428 
111 826 
198 914 
272 861 
303 425 

Avansları 
Kullanım 
Birikimli 

— 
—. 
340 
420 
622 

1 134 
1 455 
1 937 
2 301 
3 892 
3 846 
6 885 
7 553 
7 932 

11. 874 
16 597 
23 546 
46 912 
65 501 
92 036 
195 182 
233 783 
266 199 

Kullanım 
Oranı (%) 

21,5 
22,4 
29,4 
47,9 
54,9 
64,8 
64,8 
93,4 
74,0 
93,1 
85,0 
68,7 
80,0 
79,6 
74,7 
95,3 
95,7 

• 82,3 
98,1 
85,6 
87,7 

Hazine kısa vadeli avansı hesabına ilişkin olarak yapılacak bu tahkim işlemi, Hazinenin ,Merkez Bankası 
kaynağına başvurması imkânını artırıyor intibaını vermekte ise de, gerçekte hesap ilişkilerini saflaştırmak 
ötesinde bir amaç ve niteliği bulunmamaktadır. 

Uygulamada T. C. Merkez Bankası, yazılı olarak bildirilen meblağları DYB nezdlndeki Fona DYB'da 
finansman ihtiyacı bulunan kuruluşlara ödemektedir. DYB işlemlerden binde 2 oranında komisyon ücreti al
maktadır. 

Bu kaynaktan kuruluşlara sağlanacak imkânın sınırları her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenmiştir. 1974 -1980 
yıllarında toplam 86 653 milyon TL. fondan kaynak sağlanmış bulunmaktadır. 1978 yılı sonu itibariyle ku
ruluşların Fona olan 30 881 milyon TL. tutarındaki borçları, 4 yılı ödemesiz devre olmak üzere ve 1.1.1982 
tarihinde ödemelere başlamak üzere % 05 faizli olarak 20 yılda itfa edilmek üzere ödeme planına bağlanmış 
bulunmaktadır. 1.1.1982 tarihinden itibaren vadesi gelen borçlar Genel Yatırım ve Finansman Programı Çer
çevesinde kuruluşlarca ödenmekte, ancak 1978 yılından sonra sağlanan kaynaklar için vade bitimlerinde bo
no değiştirilmesi yoluna gidilmektedir. 

Doğrudan Merkez Bankası kaynaklarına dayalı bu finansman vadeli 1980 yılında asgariye indirilmiş, 1981 
yılında Bütçe Kanununun öngördüğü imkâna rağmen fiilen kullanılmamış ve 1982 bütçe yılından itibaren 
de hukukî dayanağı da kaldırılmıştır, 

Tasarı ile kuruluşların Merkez Bankası sistemine olan bu borçlan Hazinece üstlen'ilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ŝ  Sayısı : 5) 
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KİT'lerin 20 Sayılı Fon Borçları : 
Uluslararası petrol piyasasındaki gelişmelerin ödemeler dengemize yapacağı olumsuz etkileri önlemek ama

cıyla, ülkemizdeki petrol aramalarını hızlandırmak, arama alanlarını geliştirmek ve benzeri her türlü faaliye
ti finanse etmek üzere 1567 sayılı Yiasanın 6258 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Ku
rulunun 31.12.1973 tarih ve 7/769 sayılı Kararıyla T. C. Merkez Bankası nezdinde «Petrol Arama ve Petrol
le ilgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu» kurulmuştur. Söz konusu Fon, Türk Parası Kıymetini Koruma mev
zuatı içerisinde. 20 sayılı Karar olarak geçmektedir. 31.12.1973 tarihli Fon Kararnamesi bugüne kadar Bakan
lar Kurulunun 17.3.1979 tarih ve 7/17320 sayılı Kararı ile tamamen ve 24.1.1980 tarih ve 8/172 sayılı Balkan
lar Kurulu Kararı ile de 4 üncü maddesi değiştirilmiştir^ 

Fon Kararnamesi 3.11.1983 gün ve 83/7312 sayılı Kararla tamamen değiştirilmiş ve uygulamadaki aksak
lıkların giderilmesi sağlanmıştır. 

Yürürlükteki fiyatlar sisteminin sonucu olarak yerli petrol ve ürünleri maliyetlerinde bir artış olmaması
na karşın, ithal petrol ve ürünleri fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla 31.12.1973 tarihinden sonra behren fiyat 
artışları nedeniyle yerli hampetrol ve her türlü ürünlerinden her ne suretle olursa olsun, sağlanacak ek hâsı
lat kısmı fonun kaynağım oluşturmaktadır. Üretilen hampetrol ve bundan elde edilen ürünlerin maliyetinde 
31.12.1973 tarihindeki maliyete göre meydana gelen artışlar hesaplanan ek hâsılat kısmından mahsup edilir. 

Fonda biriken tutarlar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Türkiye Petrol Kurumu 
ve bağlı ortaklıklarının petrol arama, inkişaf, üretim, depolama, taşıma faaliyetlerine tahsis edilmektedir. 

Tasarı, kuruluşların 20 sayılı Fona olan borçlarının Hazine tarafından sermaye borcuna karşılık olmak 
üzere devralınmasını öngörmektedir, 

KİT'lerin 25 Sayılı Fon Borçları : 
Bakanlar Kurulunun 24.1.1980 gün ve 8/167 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Ko

ruma Hakkında 25 sayılı Kararın 5 inci maddesi ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kurulmuştur. Bilaha-
ra 28.12.1983 tarih ve 83/7541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 28 sayılı Karar yürürlüğe konmuş ve 25 sa
yılı Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Fonun kaynakları, desteklemeye tabi ürünlerin ihracından iç ve dış fi
yatlardaki gelişmeler nazara alınarak bu maddelerin beher kilosundan adet veya kıymetinden «prim» adı al
tında alınacak paralardır. Hangi ürünlerden ne tutarda fon primi kesileceği Para ve Kredi Kurulunca tespit 
edilmektedir. 

Uygulamada Fon, esas itibariyle Yapay Gübre Tedarik ve Finansman Programları uyarınca Sunî Gübre 
dağıtıcısı kuruluşların (T.Z.D.K. ve T. Şeker Fabrikaları A.Ş.) gübre üreticisi kuruluşlardan tedarik ettikleri 
sunî gübrenin finansmanı amacıyla ikrazen kullandırılmaktadır. Bu şekilde Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 
ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ne 1980 -1982 yıllan da toplam olarak 180.4 milyar lira ikraz edilmiş 
bulunmaktadır. 

1980 1981 1982 Toplam 

T.Z.aK. 26 005 64 572 65 200 155 777 milyon TL. 
Şeker 5 000 9 220 10 427 24 647 milyon TL. 

Toplam 31 005 73 792 75 627 180 424 milyon TL. 

Diğer taraftan, Hazinenin her iki kuruluşa gübre satış fiyatlarının Hükümetçe tespit edilmesi nedeniyle 
görev zararı borcu bulunmaktadır. 

Tasarı, her iki tutar arasında ilişki kurulmasına, birbirine mahsubuna imkân tanımaktadır. 
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T.C. Ziraat iBankası'nın Tarım Satış (Kooperatifleri (Birlikleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına borcu ile Hazinenin bu Birliklere olan Destekleme Zararı Borcu 

Bindiği üzere, tarım üreticisini fiyat hareketlerinden korumak ve desteklemek amacıyla Tarım Satış Koo
peratifleri ve Birlikleri Hakkındaki 2834 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri, doğacak zarar Hazine'den karşılanmak üzere, Devlet nam ve hesabına destekleme alımları ile 
görevlendirilmekte, bu alımların finansmanı ise kararnamelerde öngörülen limitler çerçevesinde T.C. Ziraat 
Bankası aracılığı ile sağlanan reeskont kredileri ile karşılanmaktadır. 

Son olarak 30.12.1981 tarih ve 2569 sayılı Kanun ile bu ilişkilerin 1J1.49S2 tarihi itibariyle olan tutarları 
tahkime tabi tutulmuş idi. Bu kere, bütün diğer ilişkilerde olduğu gibi 31.10.1983 tarihli tutarlar tahkime 
esas alınmaktadır. Bu çerçevede, TC. Ziraat Bankacının Türkiye Cumhuriyet Merkez 'Bankasına olan Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri avans borçlarının 31.10.1983 tarihli tutarları Hazinece devralınıp Hazi
nenin Kooperatif ve Birliklere olan destekleme görev zararı borçları ile mahsup edilmektedir. 

Kamu îktisadî Teşebbüslerinin Kâr Payı Borçları 
(Bilindiği üzere Hazine ortak olduğu Kamu tktisıdî Teşebbüslerinden, ilgili faaliyet dönemlerinde oluşan 

kârlar nedeniyle hissesi oranında alacaklı durumda bulunmaktadır. Tasarı, Hazinenin bu kuruluşlara olan 
sermaye borcu karşılığında bu alacaklarının mahsubunu öngörmektedir. 

KİT'lerin Özel Fon Borçları 
«özel (Fon» 26.2J1974 tarih ve 1798 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince tesis edilmiştir. 14.1.1970 

tarih ve 1211 sayılı Kanunun 40 inci maddesi gereğince birikmiş olan meblağın yüzde ellisine kadar olan kıs
mı ile Fonun ödediği ve tahsil ettiği faizler arasındaki farklardan oluşan meblağlar özel Fonun kaynağını 
oluşturmaktadır. Kamu îktisadî Teşebbüslerine yaurım ve işletme faaliyetleri için kaynak sağlayan Fon, 
DYiB nezdlnde kurulmuştur. Kanun gereği olarak Fonun idaresi Maliye Bakanına verilen yetki çerçevesinde 
düzenlenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun amaç ve kapsamım belirlemektedir. 
Madde 2. — Maddeye göre kanuna ekli cetvelde yeralan daire, idare, teşekkül banka kurum ve kuruluş

ların 31.10.1983 tarihi itibariyle birbirlerine olan boralarının takas ve mahsup suretiyle tasfiye edilmesi ve 
bundan sonra bu borçların (Hazinece devralınmak suretiyle tahkime tabi tutulması öngörülmektedir. Tahki
me tabi tutulan borçlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosunda aktifleştirilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında takas ve mahsuba, itfaya, devire ve aktifleştirmeye tabi tutulacak borç mik
tarlarının tespit şekli ve süresi belirlenmektedir. 

Üçüncü fıkra lile de bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılan borç ödemelerinin geri talep edileme
yeceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile bu kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin gerektirdiği miktarı aşmama* 
üzere özel tertip tahvil çıkarma ve hütçelendirme yetkisi düzenlenmektedir. 

Madde 4. — Kanunun uygulamayla ilgili istemlerine vergi muafiyeti getirilmesi amaçlanmaktadır. 
Madde 5. — Kanunun yürürlük tarihini göstermek edir. 
Madde 6. — Yürütme konusunu düzenlemektedir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

TC 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 25.1.1984 
Esas No. : 1/439 

Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 12.1.1984 tarihinde T.B.M.M. Başkanlığına sunulan ve 13.1.1984 tarihinde komis
yonumuza sevkedilen «Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarı
sı» 18 ve 25 Ocak 1984 tarihli birleşimlerde, Hükümet Temsilcilerinin de katılmasıyla incelenmiştir. 

Tasarının, bazı kurum ve kuruluşların, birbirlerine olan borçlarının tahkimi suretiyle, ekonomik ve malî 
istikrar tedbirlerinin etkinliğini artırmak ve faaliyetlerini daha etkin sürdürmelerine imkân tanımak düşünce
siyle hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi, her yıl Bütçe Kanunlarına konulan «özel Otomatik ödenek» başlığı altındaki madde ile 
genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler ve diŞer kamu iktisadî teşebbüslerinin birbirlerine, hazineye, 
belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik idare ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yaltıom Bankasına ve 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına, her çeşit işlemlerden doğan tüm borç ve alacaklarıyla ilgili mah
sup işlemlerini yapmaya, Maliye Bakanı yetkili kılınmakta ise de, bu maddenin bütçe yapma anlayışı ile Ya
sama Organının verdiği yetki açısından zaman zaman çelişecek şekilde kullanılmaya mecbur kalınması, so
runun köklü bir şekilde çözümünü gerekli kılmaktadır, 

Yukarıda belirtilen sakıncaları ortadan kaldırmak, ekonomik ve malî istikrar tedbirlerinin etkinliğini 
sağlamak amacıyla hazırlanan tasarı ile gerekçesi, Komisyonumuzca da benimsenerek, maddelerin görüşül
mesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının borçlarını düzenleyen Tasarının 2 nci maddesinde yer alan «30.11.1983» 

tarihi; kurum ve kuruluşlarının bilanço döneminin 31.12.1983 tarihi olması ve hesap mutabakatları sağlana
rak kesinlik arz eden borçları ile alacaklarının tasfiyesinin, bu tarih itibariyle yapılmasının uygun düşeceği 
nedeniyle «31.12.1983» olarak değiştirilmiştir. 

Yine, tasarının aynı maddesinde yer alan «... birinci maddede söz konusu borçları» ifadesinden sonra, uy
gulamada yanlış bir anlayışa mahal vermemek düşüncesiyle «... (Hazine kısa vadeli avansı hariç)» şeklinde 
bir ilavenin yapılması uygun görülmüş, ayrıca tasarının 2 nci maddesinin ilk paragrafının son cümlesindeki «ta
bi tutulmuş» deyimi «tabi tutulur» ve «blançosunda aktifleştirilmiştir» deyimi de «blânçosunda aktifleştiri-
lir» olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi ile «Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına verilen tahvil çıkartma yetkisi, 
Anayasanın mevcut hükümleri gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi karşısında Bakanlar Kurulunun muha
tap alınması zorunluluğunu öngörmesi nedeniyle, «Başbakan»a verilmesi ifade edilerek düzeltme yapılmıştır. 

Tasarının 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının yürütmeye ilişkin 6 nci maddesi ise, «Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür» şek

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

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

(Konya 

Başkanvekilt 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

t 

Ahmet Akgün Albay rak 
Adana 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 
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Aydın Güven Gürkan 

Antalya 
imzada Bulunamadı 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Muhalefet Şerhim eklidir. 

İsmail Şengün 
Denizli 

Tümüne karşıyım 

Metin Yaman 
Erzincan 

İmzada Bulunamadı 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Nazmi önder 
Muş 

H. Barış Can 
Sinop 

Nabi Sabuncu 
Aydıın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Bundur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 
Muhalifim 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayrı Osmanlıoğlu 
Gaziantep 
Muhalifim 

Tülay öney 
İstanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

İmzada Bulunamadı 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Tokat 

Ferit Melen 
Van 

İkinci Maddeye muhalifim 

M. Fenni îsl'imyeli 
Balıkesir 

İmzada Bulunamadı 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Muhalifim 

Fikret Ertan 
izmir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

Fehmi Memişoğlu 
Rıize 

İkinci Maddeye muhalifim 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

MUHALEFET ŞERHİ 

Sosyal Sigortalar Kurumunun Tasarı Kapsamına giren diğer kuruluşlara nazaran farklı bir nitelikte ol
ması, Hükümetlerin bu ıkuruluşun kaynakları üzerinde tasarrufta bulunurken daha dikkatli ve özenli bir 
tutum izlemeleri gerektiği, öte yandan kurumun halen içinde bulunduğu malî sorunları nedeniyle alacakları
nın acilen tahsili lazım geldiği, oysa tasarıda yer alan yöntemle tahsilatın uzun bir yadeye bağlı olarak it
fası söz konusu edildiğinden tasarıya sadece Sosyal Sigortalar Kurumu alacakları açısından muhalifim. 

Onural Şeref BOZKURT 
Çanakkale Milletvekili 
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HÜKÜMETİN (TEKLİFİ 

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlanrtrn Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Ekonomik ve malî istikrar tedbir lerinin etkinliğini artırmak amacıyla bu Kanun kapsamı
na giren tüm kurum ve kuruluşların birbirlerine olan borçları bu Kanun esasları çerçevesinde tahkim olunur. 

Banka hüviyetindeki kuruluşların; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına olan borçlarından yalnız bu Ka
nun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarla ilgili olanları tahkime tabi tutulur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının borçları 

MADDE 2. — Bu Kanuna ekli cetveldeki daire, idare, teşekkül, banka, kurum ve kuruluşların 31.10.1983 
tarihinde birbirlerine olan birinci maddede söz konusu borçları takas ve mahsup yoluyla tasfiye edildikten 
sonra Hazinece devralınarak tahkime tabi tutulmuş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosunda 
aktifleştirikniştir. 

Takas ve mahsuba, itfaya, devire ve aktifleştirilmeye tabi tutulacak borç miktarları ilgili kuruluş, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde tespit edilir. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılan borç ödemeleri geri talep edilemez. 

Tahvil çıkarma ve bütçelendirme yetkisi' 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanması nedeniyle işlemlerin gerektirdiği miktarları aşmamak kaydıyla; 
özel tertip tahvil çıkarmaya ve tahvil şartlarını tespit etmeye, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı; yılı Büt
çesinde mevcut ya da açılacak yeni tertiplere gereğine göre ödenek, gelir ve gider kaydetmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Vergi muafiyeti 

MADDE 4. — Bu Kanun uyarınca yapılacak işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

, Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe giraf. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 5) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun Tasana 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının borçları 

MADDE 2. — Bu Kanununa ekli cetveldeki daire, idare, teşekkül, banka, kurum ve kuruluşların 
31.12.1983 tarihinde birbirlerine olan birinci maddede sözkonusu borçlan (Hazine kısa vadeli avansı hariç) 
takas ve mahsup yoluyla tasfiye edildikten sonra Hazi nece devralınarak tahkime tabi tutulur ve Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası bilançosunda aktifleştirilir. 

Takas ve mahsuba, itfaya, devire ve aktifleştirilmeye tabi tutulacak borç miktarları ilgili kuruluş, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde tespit edilir. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılan borç ödemeleri geri talep edilemez. 

Tahvil çıkarma ve bütçelendirme yetkisi 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanması nedeniyle işlemlerin gerektirdiği miktarları aşmamak kaydıyla; 
özel tertip tahvil çıkarmaya ve tahvil şartlarını tespit etmeye, Başbakan; yılı bütçesinde mevcut ya da açı
lacak yeni tertiplere gereğine göre ödenek, gelir ve gider kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Vergi muafiyeti 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 5) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanunu Devlet Bakanı ve Baş bakan Yardımcısı ve Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 

9.1.1984 

Başbakan 
T. Özd 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. OJcsay 

Devlet Bakam 
A. M, Yılmaz 

Devlet Bakam 
S.. Nt Türel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
İt Özdağlar 

Devlet Bakanı 
A._ K._ Alptemoçin 

Adalet Bakanı 
M. N.. Eldem 

Mili Savunma Bakam 
Z, Yavuztürk 

içişleri Bakam 
A,. Tanrıyar 

Dışişleri Bakam 
V, Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Mililî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Bayındırkk ve iskân Bakanı 
M. V.. Dinçerler İt St Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Aydın, 

Ulaştırma Bakam 
V.. Atasoy 

Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanı 
HK H._ Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
HL C, Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. Af. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 5) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Tasarıya ekli liste aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 5) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Tasarıya Ekli Liste 

1. Hazine 
2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
3. T.C. Ziraat Bankası 
4. Sosyal Sigortalar Kurumu 
5. Belediyeler 
6. Tekel işletmeleri Genel Müdürlüğü 
7. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
8. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
9. Sümerbank 

10. T. Çimento Sanayi T.A.Ş. 
11. T. Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
12. S.E.K.A. 
13. Etibank 
14. Türkiye Elektrik Kurumu 
15. Petkim - Petrokimya A.Ş. 
16. Türkiye Petrolleri A,Ş. 
17. Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu 
18. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 
19. Azot Sanayi T.A.Ş. 
20. Et ve Balık Kurumu 
21. Toprak Mahsulleri Ofisi 
22. T. Süt Endüstrisi Kurumu 
23. T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 
24. T. Ziraî Donatım Kurumu 
25. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
26. D.B. Deniz Nakliyatı AŞ. 
27. T. Denizcilik Kurumu 
28. T.C.D.D. 
29. T.H.Y. 
30. Tarım Satış Kooperatifleri 
31. Tarım Kredi Kooperatifleri 
32. Petrol Ofisi A.Ş. 
33. P.T.T. 
34. D.Y.B. 
35. TÜPRAŞ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 5) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 6 

2 1 . 7 . 1 9 5 3 Tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1 /444) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20 Ocak 1984 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 
18/101-1675/01193 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.1.1984 tarihin
de kararlaştırılan «21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1. Mükellef sayısındaki devamlı artışlar Vergi Dairelerini yoğun iş yüküyle karşı karşıya bırakmaktadır. 
özellikle tahsilat aşamasında bir yandan Vergi Dairelerinin iş yükünü hafifletmek, öte yandan mükellefle
rin, Vergi Dairelerinde sırf ödemede bulunabilmek için uzun 'kuyruklar oluşturmaları nedeniyle 'karşılaştıkları 
zaman kaybını ve güçlükleri giderebilmek için, yaygın bir biçimde postaneler ve bankalar vasıtasıyla ödeme 
yapılabilmesini sağlayıcı düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenlerle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun özel ödemeye ilişkin mad
delerinde değişiklik öngörülmüştür. 

2. Diğer taraftan, postane ve bankaların verginin tahsilinde devreye sokulmasıyla birlikte nakit yerine 
çe'kle yapılacak ödemelerin yaygınlaşacağı, böylece çek kullanma alışkanlığının artacağı hususu da gözönünde 
bulundurulmuştur. 

3. ötedenberi yürürlükte bulunan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer 
almakla birlikte, ihtiyarî bir müessese oluşu nedeniyle bugüne kadar uygulamaya konulamayan vergi cüz
danlarına ilişkin madde hükümlerinde, gerekli değişik '̂kler yapılarak, bu cüzdanların kullanılmasının sağ
lanması amaçlanmıştır. Böylece Vergi Cüzdanlarının kullanılmaya başlatılmasıyla mükelleflerin kolaylıkla 
ödeme yapabilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, bu cüzdan1 ar yapılan ödemelerin ispatında yeterli belge olarak 
kabul edildiğinden ödemenin yapılıp yapılmadığı konusundaki ihtilafların ortadan kalkacağı da düşünülmüş
tür. 

4. Diğer taraftan, yapılan inceleme sonunda çok zor durumda olmadıkları tespit edilen mükelleflerin te
cil taleplerinin reddedilmesi gerekmektedir. Ancak, incelemelerin zaman alması nedeniyle idarenin karar ver
mekte gecikmesi sonucu tecil talepleri reddedilmesi gereken mükellefler gecikme zammına muhatap olmakta
dırlar. Oysa, idaredeki gecikme nedeniyle mükelleflere kusur atfedilemeyeceğinden, gecikme zammına muhatap 



__ 2 — 

olmalarından kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi icabetmektedir. Bu nedenle, tecil talebi reddedilmesi 
gereken mükelleflere idarece 30 güne kadar ödeme süresi tayin edilerek tecili talebedilen borca gecikme 
zammı yerine tecil faizi uygulanması öngörülmüştür. 

5. Yapılan diğer bir düzenleme ile artan piyasa fa;z hadleri ve buna paralel olarak daha önce yükseltilen 
tecil faiz oranı da dikkate alınmak suretiyle mükellef terin vergilerini ödemeyerek, finansman kaynağı olarak 
kullanmalarım önlemek amacıyla gecikme zammı oranı yükseltilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin sonuna beş fıkra eklenmektedir. 
Bilindiği üzere, mükellefler vergilerini ödeyebilmek için vergi dairelerinde uzun kuyruklar oluşturmakta 

ve büyük güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bunun için postaneler ve bankalar vasıtasıyla ödeme yapılabilmesi
ni kolaylaştırıcı ve yaygınlaştırıcı tedbirler alınmaktadır. 

Buna paralel olarak 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin sonuna eklenen bu fıkralarla mükelleflerin 
ödeme yapacakları bankaların yöneticilerine sorumluluk getirilerek, bankalarca tahsil edilen paraları süre
sinde T.C. Merkez Bankasına aktarılmasının sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 2. — Kanunun 43 üncü maddesinde yapılan değişiklikle maddeye, «çekin bankaya verildiği tarih
le veya en çok bir gün evvelki tarihle tanzim edilmiş olması» hükmü ilave edilmektedir. Bu suretle mükel
leflerce çekle yapılacak ödemelerde çekin sadece tahsil dairelerine değil bankalarada verilebilmesi sağlan
maktadır. 

Madde 3. — Kanunun 44 üncü maddesinde yapılan değişiklikle çekin bankaya verildiği gün ödemenin ya
pılmış olduğu kabul edilmektedir. Böylece mükelleflerin borçlannı bankalara çekle ödemelerinede imkân ta
nınmıştır. 

Madde 4. — Kanunun vergi cüzdanları ile ilgili 45 inci maddesinde değişiklik yapılarak bu cüzdanlara iş
lerlik kazandırılması amaçlanmıştır. 

Yapılan değişiklik ile mükelleflere, vergi nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş olan borçlarını ve bu borç
larına karşı yapacakları ödemelerin miktarını kolayca hesap ve takip edebilmeleri imkânı verilmektedir. 

Vergi cüzdanları, 'borçlarını ödemek isteyen mükel'eflerin tahakkuk kayıtlarına bakmak, eski, yeni vergi 
kayıtlarını buldunmak ve kendilerinden yapılan tahsilata ait makbuzların ibrazının istenmesi işlemlerini or
tadan kaldırmaktadır. Ayrıca mükelleflerin cüzdandaki kayıtlar ile yaptıkları ödemeleri ispat etmeleri mümkün 
bulunmaktadır. 

Madde 5. — Kanunun 46 ncı maddesinde yapılan değişiklikle mükelleflere yaptıkları ödemeleri vergi 
cüzdanlarındaki kayıtlar ile ispat edebilme imkânı verilmektedir. 

Vergi cüzdanları bu şekliyle yapılan ödemelerin ispatında yeterli belge olarak kabul edildiğinden ödemenin 
yapılıp, yapılmadığı konusundaki ihtilaflarda ortadan kalkacaktır. 

Madde 6. — Bu maddeyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere bir fıkra eklenerek çok zor durumda olduklarını ileri sürerek tecil talebinde bulunan mükelleflerden, 
durumlarına göre kendilerine normal bir tecil süresi verilemeyen ancak idarece tebliğ tarihinden itibaren 
30 güne kadar verilecek sürede borcunu ödeyenlerin bu borçlan ödendiği tarihe kadar faiz alınmak sure
tiyle tecil edilerek idarenin inceleme nedeniyle karar vermekte gecikmesinden doğan mağduriyetlerinin ön
lenmesi sağlanmaktadır. 

Madde 7. — 6183 sayılı Kanunun 2347 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 51 inci maddesinde 
yapılan değişiklikle, vadesinde ödenmeyen amme alacağına tatbik edilen gecikme zammının oranı artırılmak
tadır. Böylece artan kredi maliyetleri karşısında mükelleflerin vergilerini vadesinde ödemeyerek finans
man kaynağı olarak kullanmaları eğiliminin engellenmesi amaçlanmıştır. Diğer taraftan amme alacağının 
tahsil imkânsızlığı veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğa anlaşıldığı takdirde 500 li-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 6) 
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raya kadar olan alacaklaıın aynı Kanunun 106 ncı maddesine dayanılarak terkin edilmekte olması nedeniy
le gecikme zammının da bn miktardan az olmaması gerektiği düşünülmüştür. 

Ayrıca, amme alacağının aynı Kanunun 103 ve 104 üncü maddelerindeki zamanaşımını kesen ve durdu
ran haller nedeniyle 5 yıllık tahsil zamanaşımı süresinden sonra da tahsil edilmesi mümkün olduğundan, 
gecikme zammının tatbik olunduğu amme alacağının bir mislini geçemez hükmü madde metninden çıkarıl
mıştır. 

Madde 8. — Kanunun 52 nci maddesinde yapılan değişiklikle gecikme zammının tatbik müddeti yeniden 
düzenlenmiştir. Buna göre. haciz tatbikinde veya teminat alınması halinde gecikme zammının tatbik müddeti 
sona ermeyecektir. 

Bilindiği üzere, vadesinde ödenmeyen amme alacağının takip ve tahsili için mükelleften teminat alın
makta veya mal varlığına haciz tatbik edilmektedir. Mevcut hükümlere göre bu durumlarda gecikme zam
mının tatbik müddeti sona ermektedir. Ancak, teminat alınan veya haczedilen malların paraya çevrilmesi uzun 
bir zaman almakta ve mükellefler gecikme zammının da kesilmiş olması nedeniyle satışın yapılacağı güne 
kadar borçlarını ödemekten kaçınmaktadırlar. 

Yapılan değişiklikle maddenin devamlı hazine aleyhine işlemesi önlenmiş olacağı gibi mükelleflerin borç
larını süresinde ödemeleri de teşvik edilmiş olunmak tadır. 

Madde 9. — Bu maddede Kanunun yürürlük tarihi belirlenmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 25 Ocak 1984 

Esas No. : 11444 
Karar No. : 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 21.1.1984 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 23.1.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «21.7.1953 Ta
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı» Komisyonumuzun 25.1.1984 tarihli 7 nci Birleşiminde Hükümet'temsilcilerinin de katılmalarıy
la görüşüldü. 

Bu tasarı ile, vergi dairelerinin iş yükünü hafifletmek, tahsilatı hızlandırmak, vergi dairelerinin gereksiz 
zaman kaybını önlemek, mükelleflerin vergi ödemedeki zorluklarını ortadan kaldırmak ve güçlükleri gidere
bilmek, amacıyla yeni düzenlemeler getirilmektedir. 

Esasen, mükellefler 6183 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı olarak borçlarını postane ve bankalara çek usu
lüyle ödemek hakkına sahip oldukları bilinmektedir. Ancak, bu Kanunun ödemeye ilişkin maddelerinde 
yapılan değişiklikler ile mükelleflerin nakit yerine çekle ödeme alışkanlığının yaygınlaştırılması ve artırılması 
öngörülmektedir. 

Bunlara paralel olarak yapılan düzenleme ile de mükelleflerin yapacakları ödemelerin süresinde ve ge
cikmeksizin TC Merkez Bankasındaki hesaba aktarılması amacıyla banka yöneticilerine sorumluluk getiril
miştir. 

6183 sayılı Kanunda yer almakla birlikte isteğe bağlı olması nedeniyle pek uygulama imkânı bulamayan 
vergi cüzdanlarına ilişkin madde hükümlerinde gerekli değişiklikler yapılarak, bu cüzdanların kullanılması
nın sağlanması istenmiştir. Böylece vergi cüzdanlarının kullanılmaya başlanmasıyla, mükellefler hem kolaylık
la ödeme yapabilecek, hem de bu cüzdanlar yapılan ödemelerin ispatında yeterli belge olarak kabul edilece
ğinden, ödemenin yapılıp yapılmadığı konusundaki uyuşmazlıklar büyük oranda ortadan kalmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 6) 



— 4 — 

Ayrıca, mükellefler vergi çeşitlerine göre tahakkuk ettirilmiş olan borçlarını ve yapacakları ödemenin 
miktarını kolayca hesap ve takip edebilme imkânına da sahip olacaklardır. 

Borcunun tecil olmasını talep eden mükelleflerin taleplerinin incelenmesi uzun zaman alacağından, tecil 
talepleri reddedilen mükellefler ayrıca gecikme zammı ödeme zorunda kalmaktadır. İdarenin işleyişindeki 
gecikmeden mükellefler sorumlu tutulamayacağından mükelleflerin bu mağduriyetlerinin önlenmesi için, te
cil talepleri reddedilenlere idarece 30 güne kadar ödeme süresi tayin edilerek, tecili talep edilen borca gecik
me zammı yerine tecil faizi uygulanması öngörülmüştür. 

Yapılan diğer düzenleme ile artan piyasa faiz oranları ve buna paralel olarak daha önce yükseltilen tecil 
faiz oranı dikkate alınmak suretiyle mükelleflerin vergilerini ödemeden kaçınarak, bunları finansman kay
nağı olarak kullanmalarını önlemek amacıyla gecikme faiz oranı da yükseltilmiştir. 

Mükelleflerin borçlarını öderken karşılaştıkları bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, ödemelerin 
kolaylaştırılması ve çabuklaştırılması ile iyi niyetli mükelleflerin korunması amacını taşıyan Kanun Tasarısı 
Komisyonumuzca incelenip, tümü benimsenerek mad delerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında redaksiyon değişikliği yapılarak, «aktarılmamasından» 
kelimesi çıkartılarak yerine «aktarılmasından» kelimesi konulmuştur. 

Tasarının 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki «borçlulara» kelimesi «mükelleflere» olarak değiştiril
miştir. 

Tasarının 6 ncı maddesinde tebliğ tarihine bir açıklık getirmek amacıyla «reddin tebliği» ifadesi maddeye 
eklenmiştir., 

Vadesi kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gelen alacaklara yeni hükümlerin, önce gelen alacak
lara ise eski hükümlerin uygulanmasını temin etmek amacıyla düzenlenmiş bulunan bir metin tasarıya çer
çeve 9 uncu madde olarak eklenmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesi «Bu Kanun 1.3.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girer» şeklinde ve 10 uncu 
madde olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 2, 3, 5, 7 ve 8 inci maddeleri aynen, 10 uncu maddesi ise 11 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

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

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

İsmail Şengün 
Denizli 

İlhan Araş 
Erzurum 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı. 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 6) 
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Mustafa Rıfkı Yaylalı 

Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

İmzada bulunamadı. 
Mehmet Budak 

Kırşehir 
İmzada bulunamadı. 

Nazmi önder 
Muş 

İmzada bulunamadı. 

H. Barış Can 
Sinop 

M. Hayri Osmanlıoğîu 
Gaziantep 

Tülay öney 
İstanbul 

ibrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

İmzada bulunamadı. 

Enver Özcan 
Tokat 

Ferit Melen 
Van 

İmzada bulunamadı. 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Fikret Ertan 
İzmir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 6) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkmda Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. T— 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. , 

«Bankalarca tahsil edilen paraların T.C. Merkez Bankasına aktarılması süresi, tahsil edildikleri tarihten 
itibaren azamî 7 gündür. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu süreyi aşmamak üzere Bankalar itibariyle farklı süreler tayin etmeye 
yetkilidir. 

Bankalar tahsil ettikleri paraları süresinde T.C. Merkez Bankasına aktarmadıkları takdirde, söz konusu ka
mu alacağı, gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir. 

Bankaların yöneticileri, tahsil edilen paraların belirlenen sürelerde T.C. Merkez Bankasına aktarılmama-
sından sorumludurlar. , 

Bu görevi süresinde yerine getirmeyen sorumlulardan aktarılmayan amme alacağının % 10'u nispetinde 
ayrıca ceza tahsil olunur.» 

MADDE 2. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 43 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştirv 

«Çeklerde tanzim tarihi : 
Madde 43. — Çekler tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildiği tarihle veya en çok bir gün evvelki 

tarihle tanzim edilmiş olmalıdır. Daha eski tarihli çekler kabul edilmez.» 

MADDE 3. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 44 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«41 inci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildiği, para
nın bankaya veya postaneye yatırıldığı, münakale emrinin bankaya veya postaya verildiği gün ödeme yapıl
mış sayılır.» 

MADDE 4. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 45 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Vergi Cüzdanları : 

Madde 45. — Vergi, resim gibi belli bir amme alacağı ile devamlı surette mükellef tutulanlar adına ta
hakkuk ettirilen amme alacakları ile bunlardan yapılan tahsilatı göstermek üzere vergi cüzdanları düzenlenir. 

Vergi cüzdanlarının fiyatını, ihtiva edeceği bilgileri, cüzdan almaya dair şekil ve esasları, hangi vergiler hak
kında uygulanacağını, kimlere verileceğini ve uygulama zamanını tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yet
kilidir. Diğer amme idareleri, alacaklarının i mahiyetine uygun olarak bu cüzdanların şeklinde ve kullanılış tar
zında değişiklik yapabilirler. 

Vergi cüzdanı borçlulara bedeli karşılığında verilir. 
Vergi cüzdanlarındaki her türlü bilgiler tahsil daireleri tarafından, tahsile dair kayıtlar ise tahsil daire

leri, postaneler veya bankalar tarafından yazılır, imzalanır ve mühürlenir. 
Tahsil daireleri, bankalar ve postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yapılan kayıtlar Damga Vergisinden 

muaftır.» 

MADDE 5. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 46 ncı maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Amme alacağının ödendiği, salahiyetli ve mesul memurlar tarafından verilen makbuzlar ile tahsil dai
releri, bankalar veya postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yazılarak, imzalanıp mühürlenen tahsile ait 
kayıtlarla ispat olunabilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 6) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

21.7.1953 Tarihli ve 6183 Saydı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6138 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Bankalarca tahsil edilen paraların TC. Merkez Bankasına aktarılması süresi, tahsil edildikleri tarihten 
itibaren azamî 7 gündür. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu süreyi aşmamak üzere bankalar itibariyle farklı süreler tayin etmeye 
yetkilidir. 

Bankalar tahsil ettikleri paraları süresinde T.C. Merkez Bankasına aktarmadıkları takdirde, söz konu
su kamu alacağı, gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir,. 

Bankaların yöneticileri, tahsil edilen paraların belirlenen sürelerde T.C. Merkez Bankasına aktarılma-
' sından sorumludurlar. 

Bu görevi süresinde yerine getirmeyen sorumlulardan aktarılmayan amme alacağının % 10'u nispetinde 
ayrıca ceza tahsil olunur.» 

MA0DE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 6138 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 45 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi cüzdanları : 

Madde 45. — Vergi, resim gibi belli bir amme alacağı ile devamlı surette mükellef tutulanlar adına 
tahakkuk ettirilen amme alacakları ile bunlardan yapılan tahsilatı göstermek üzere vergi cüzdanları dü
zenlenir. 

Vergi cüzdanlarının fiyatını, ihtiva edeceği bilgileri, cüzdan almaya dair şekil ve esasları, hangi vergiler 
hakkında uygulanacağını, kimlere verileceğini ve uygulama zamanını tespitte Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
yetkilidir. Diğer amme idareleri, alacakalarının mahiyetine uygun olarak bu cüzdanların şeklinde ve kul
lanılış tarzında değişiklik yapabilirler. 

Vergi cüzdanı mükelleflere bedeli karşılığında verilir. 
Vergi cüzdanlarındaki hertürlü bilgiler tahsil daireleri tarafından tahsile dair kayıtlar ise tahsil daireleri, 

postaneler veya bankalar tarafından yazılır, imzalanır ve mühürlenir. 
Tahsil daireleri, bankalar ve postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yapılan kayıtlar damga vergisin

den muaftır.» 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 6) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine 
1 inci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiştir. 

«Borcunun tecilini talebeden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu borç
larını tebliğ tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde 
bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur.» 

MADDE 7. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 2347 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesiyle değişik 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gecikme zammı, nispet ve hesabı : 

Madde 51. — Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vade gününü takip eden 
günden itibaren ilk bir aylık müddet için % 10, müteakip her ay için % 4 gecikme zammı tatbik olunur. 
Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. 

Gecikm ezammı 500 liradan az olamaz. 
Ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca gecikme zammı uygulanmaz.» 

MADDE 8. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 2347 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesiyle değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gecikme zammında tatbik müddeti ve diğer hükümler : 
Madde 52. — Gecikme zammının tatbik müddeti, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas ha

linde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan müddettir. 
Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez. 
Aslın ödenmiş olması gecikme zammının takip ve tahsiline mani değildir.» 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
t K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

içişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. V. Dinçerler 
Ulaştırma Bakanı 

V. At as oy 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

H. C. Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve iskân Bakam 
1. S. Giray 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 

20.1.1984 

Devlet Bakam 
A. Af. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

İ. özdağlar 
Millî Savunma Bakam 

Z. Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

V. Arıkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

Af. Aydm 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

Af. Kalemli 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Af. Af. Tasçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 6) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 6. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine 
1 inci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiştir. 

«Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu 
borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedik
leri takdirde bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur.» 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 6 nci 
madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun 7 ve 8 inci maddeleriyle değişik 51 ve 52 nci madde hükümleri, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce vadesi geldiği halde ödenmemiş amme alacakları hakkında da 
kanunun yürürlük tarihinden itibaren uygulanır.» 

MADDE 10. — Bu Kanun 1.3.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

)>0<i 
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