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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmeleri Hak

lında 3077 sayılı Kanunun, Anayasanın 89 uncu 
maddesi gereğince, bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile, 

'Batı Avrupa Birliği Assamblesi toplantısına, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsilen Anavatan Par
tisinden bir milletvekilinin gözlemci olarak gönderil
mesinin uygun görüldüğü haklkındalki Başkanlık Di
vanı görüşü üzerine ANAP Grubunca Ankara Mil
letvekili Barlas Doğu'nun aday gösterildiğine dair 
Başkanlık tezkeresi,-

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Danışma Kurulunun görüşüne uygun olarak ha

zırlanan : 
Türk Kadın Haklarının '50 nci Yıldönümü olan 

5 Aralık 1984 Çarşamba ıgünü Genel Kurulda bir 
görüşme açılması ve bu görüşmelerin Gündemin 
«Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları» kısmında yer 
almasına, 

5 Aralık 1984 Çarşamba ıgünü Genel Kurulun 
saat 14.00'te toplanması ve aynı ıgünde başkaca bir 
konunun görüşülmemesine, 

Görüşmelerde, 17 inci Dönem kadın milletvekille
rine ve törene davet edilen yabancı ülkelerin kadın 
parlamenterlerinden en yaşlı parlamentere 5'er da'ki-
da süre ile söz verilmesine; 

Dair Başkanlık önerileri kabul edildi. 
Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu' 

na izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi de kabul 
olundu. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda 
açılk bulunan üyeliğe Halkçı Parti Grubunca aday 
gösterilen İstanbul Milletvekili Mehmet Kafkaslıgil, 

Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
Halkçı Parti Grubunca aday gösterilen İzmir Mil
letvekili Hayrullah Olca ve, 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe de Anavatan 'Partisi Grubunca aday 
gösterilen Ordu Milletvekili Nabi Poyraz; 

Seçildiler. 
Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, İhtira Be

ratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin sözlü sorusuna (6/217) Sanayi 
ve Ticaret Balkanı Hüseyin Cahit Aral cevap verdi; 
soru sahibi de cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın (6/187) ve 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/218), 
Sözlü soru önergeleri soru sahipleri izinli olduk

larından, 
İstanbul Milletvekili iBilâl Şişman'ın (6/203) söz

lü soru önergesi soru sahibi ve ilgili bakan Genel 
Kurulda hazır bulunmadıiklarından, 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/212), 
Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın (6/221) ve (6/222), 
Sözlü soru önergeleri ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun söz

lü soru önergesi (6/219) de soru sahibi Genel Kurul
da hazır bulunmadığından bir defaya mahsus olmak 
üzere; 

Ertelendiler. 

Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerimin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden görü
şülmesi ertelendi. 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair (1/493) (S. Sayısı : 177) 
ve, 

il'31'8 sayılı Finansman Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair (1/492) (S. Sayısı : 178); 
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Kanun tasarılarının maddeleri (kabul edilerek tüm
leri açık oya sunuldu; oyların aynım sonucunda ka
bul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alı
mı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nın da (1/616) ı(S. Sayısı : 179) maddeleri ile tümü 
kabul edildi ve kanunlaştı. 

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin 
önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/554) (S. 

Sayısı : 184) tümü üzerindeki görüşmeler tamamla
narak maddelerine geçilmesi kabul edildi. 

4 Aralık 1984 Salı günü saat 15.00'te toplanılmalk 
üzere birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Karal 

Kâtip Üye 
Adana 

Cüneyt Canver 

Kâtip Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

30 a 11 . 1984 Cuma 
* 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun; 

I i 63 sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı Maddele-, 
rrain Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bir Ek Mad
de Eklenmesine ve Bir Maddenin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/180) (Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Ikomisyonlanna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.11.1984) 

2. — Ankara Milletvekili Sururi Baylkal ve 9 Ar
kadaşının; 1475 sayılı tş Kanununun 13 ve 24 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 
(2/181) (Adalet; Sağlik ve Sosyal İşler Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.11.1984) 

Raporlar 
1. — Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 

Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığının 1983 
Malî Yılı Kesinhesabına ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu 
(5/8) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 30.11.1984) 
(GÜNDEME) 

2. — 4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/634) 
(S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 30,11.1984) (GÜN
DEME) 

3. — Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/622) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 30,11.1984) (GÜN
DEME) 

4, — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Ku
ruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ti
careti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu 1(1/630) (S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 
30.11.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Yu

nanistan'a yapılan balık ihracatına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 29.11.1984) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Sedat Turan' 

in, 1984 yılı Kasım ayında yapılan ihtisas imtihanla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından ya
zılı soru önergesi (7/286) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.11.1984) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki yol yapımı çalışmalarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(2/287) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.11.1984) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Ayvalık İlçesindeki Tuzla'da çalıştırılacak 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar balkanlarından yazılı soru önergesi 
(7/288) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.11.1984) 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, zey
tinyağı fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/289) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.11.1984) 
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4 ı 12 . 

Tasarı 
l.; — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve 

Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarıl
ması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi 
Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Ya'bancı As
kerî Personel Hakkında Kanun Tasarısı (1/636) (Mil
lî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonlarına (Başkan
lığa geliş tarihi: 3.12.1984) 

Raporlar 
1. — 1211 Saıyıh Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si va Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hak
k ı n a Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/20) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1984) (GÜNDEME) 

2. — 25.10.1984 Tarihli vfc 3065 Sayılı Katma De
ğer Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma 
tarihi : 4.12.1984) (GÜNDEME) 

3. — Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin öde
me Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/633) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma ta
rihi : 4.12.1984) {GÜNDEME) 

4. — 26.12.1925 Tarihli ve 697 Sayılı Günün Yir
mi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2153 Sa
yılı Kanunla Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilme-

L984 Sah 

si Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayısı : 187) (Da
ğıtma tarihi: 4;12,1984) (GÜNDEME) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin 
16.5.1984 Tarih ve 3006 Sayılı Kütahya İli Gediz İl
çesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanu
na İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/167) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 
(GÜNDEME) 

6. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1984) (GÜNDEME) 

7. — Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci'nin, 
18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kirala
rı Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 
(GÜNDEME). 

8. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) 
(S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) (GÜN
DEME) 
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BIRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvckUİ Abdulhalim ARAŞ 
KATİP ÜYELER : Yavuz KÖYMEN (Giresun), Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

IBASKAN. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
33 üncü Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere geçiyoruz. 

ffl. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Boğaz 

Köprüsü gelirinin satışı konusunda gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Ağrı .Milletvekili Sayın İbrahim Taş
demir, köprü satışı ile ilgili gündem dışı söz istemiş
lerdir. 

Sayın Taşdemir, buyurunuz efendim. 
Sayın Taşdemir, gündemimizin çok dolu olması 

sebebiyle, Başkanlığımıza takdim ettiğiniz yazı çer
çevesi ve müddeti içerisinde konuşmanızı rica edi
yoruz. 

ÎBRAHÎM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bildiğiniz üzere 2983 sayılı Ta
sarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlan
dırılması Hakkındaki Yasa Tasarısı Yüce Meclisin 
29.2.1984 tarihli oturumunda kabul edilmiş ve 17 
Mart 1984 tarihli Resımî Gazete ile yayınlanmak su
retiyle yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu, yasa kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait her nevi .altyapı tesisleri ile ıKamu İktisadî Kuru
luşları ve İktisadî Devlet Teşekküllerine ait tesisler 
için gelir ortaklığı senedi ile Kamu İktisadî Kuruluş
ları ve İktisadî Devlet Teşebbüsleri için hisse senedi 
çıkarılması ve işletme hakkı verilmesi amacım taşı
maktadır. Bu cümleden olmak üzere daha önceden 
Boğaz Köprüsü hisse senetleri' ve bugünden itibaren 
de .Keban Barajına ait hisse senetleri satışa çıkarıl
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin malumu olduğu 
üzere çok tartışmalı ve uzun müzakerelerden sonra 
yasalaşan tasarının Anayasaya aykırılık iddiası ile 
Halkçı Parti Grubu tarafından 15.5.1984 tarihinde 
Anayasa Mahkemesine iptal davası açılmıştır. Dava 
dilekçemizin gerekçesinde, yasanın, Anayasamızda yer 
alan Türk millî menfaatları, Atatürk İlkeleri, Atatürk 
Milliyetçiliği, sosyal' hukuk devleti, Türk Milletinin 

bağımsızlığı, tabiî servet ve kaynakların arama ve 
işletme esasları, bütçenin birlik ve bütünlük prensip
leri, devletin egemenlik hakkı, denetim yetkisinih*Hür-
kiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu ve Meclisin 
murakabe hakkı, Sayıştayın denetim yetkisi ve kamu 
tüzelkişiliğinin kuruluş esaslarını belirleyen ilkelerine 
aykırı olduğu belirtilmiştir. 

(Sözü edilen yasanın Anayasaya aykırı olduğu id
diası ve inancı içinde Yüksek .Mahkemeye dava açar
ken, bir yandan inançlarımızı yasal prosedür içinde 
sonuna kadar savunmak, bir yandan da tarihsel bir 
görev yapmak suretiyle Anayasa Mahkemesinin vere
ceği karar ile iptali istenen yasanın Anayasaya uy
gunluk derecesini tescil etmeyi amaçladık. 

Anayasaya aykırılık iddiası sadece bizim iddiamız 
değildir. Diğer parti gruplarının görüşü ve sözcüle
rinin beyanatları da bu yoldadır. Hatta zamanın Ma
liye ve Gümrük Bakanı Sayın Artkan bile, Meclis
te yapılan görüşmeler esnasında bazı eleştirilere ce
vap verirken, «rBen, muhalefetin Anayasaya aykırı
lık iddiasında bulunacağını sanmıştım» demekle de 
zımmen kendi kanaatinin de görüşülmekte bulunan 
yasanın Anayasaya aykırı olduğunu ifade etmiş idi. 

Bu olay karşısında son sözü elbette ki Anayasa 
Mahkemesi söyleyecektir. Ancak, yüksek mahkeme 
henüz bir karar' vermemiştir. Sayın Hükümet neden 
acele etmekte ve verilecek kararı beklememektedir. 
Bu tutumu hukuk mantığıyla bağdaştırmak mümkün 
değildir. Bunu, kendi mantıkları çerçevesinde olaya 
yaklaştığımızda, iki ihtimalle ortaya çıkarmak müm
kündür. 

Birincisi; Hükümet, ben kendi programımı vakit 
kaybetmeksizin uygularım, eğer mahkeme ileride ip
tal kararı verir ise, yapılan masraflar boşa gider, tah
vil alanların parası da geri ödenir. 

İkinci ihtimal ise şudur : Anayasa Mahkemesi 
olayın muacceliyetine rağmen altı ayda herhangi bir 
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karar vermemiştir, o halde davayı reddedecektir, do
layısıyla beklememize gerek yoktur. 

(Bizler hangi ihtimalle olayı değerlendirirsek değer
lendirelim, çıkan sonuç üzücü ve düşündürücüdür. 
Birinci ihtimale göre, Anayasa Mahkemesi emrivaki 
karşısında bırakılmakta, ikinci ihtimale göre ise de 
yüksek mahkemenin ihsası reyde bulunduğu imajı 
yaratılmaktadır. Bu tablo karşısında Hükümet için 
acele etmek ne kadar sakıncalı ise; yüksek mahke
menin karar vermede gecikmesi de yüksek mahke
menin saygınlığına gölge düşürücü niteliktedir. (HP 
sıralarından alkışlar) 

Dileğimiz odur ki, yüksek mahkemeden karar çı
kıncaya kadar yapılan tahvil satışları durdurulsun. 
(ANAP sıralarından «Bitti bitti» sesleri) İleride köp
rü ve barajzedeler yaratılmasın ve yine umuyoruz ki, 
ANAP iktidarının sürdürdüğü hukuk devletini zede
leyici işlem ve eylemler son bulsun. Aksi takdirde hu
kuk devletinden elimizde avucumuzda fazla bir şey 
kalmayacaktır. 

Saygılarımla. (HP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Milfl. Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 
Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığının 1983 
Malî Yılı Kesinhesabına İlişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
(5/8) (S. Sayısı: 157) (1) 

®AŞK)AN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun, 
Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığının 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabına ilişkin raporları 157 sıra sayısıyla bası
lıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, bu raporları okutup İçtüzüğün 156 ncı mad
desi (gereğince bilgilerinize sunacağım: 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği (Tür
kiye IBüyük Millet Meclisi) 1983 Malî Yılı Kesinhe-
saplarını ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelene
rek kayıt defterlerine uygun olduğu, anlaşılmakla 

(1) 157 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 
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Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Başkanı ve Komisyon üyeleri 

Yüksek Başkanlığa 

iBASjKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Cumhurbaşkanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesaplan-

nı İhtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek kayıt 
def terlerine uygun olduğu, anlaşılmakla Genel Kuru
la arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Başkanı ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Yüksek Başkanlığa 

Sayıştay »Başkanlığı 1983 Malî Yılı kesinhesap-
larını ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 
kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel 
Kurula arz edilmek üzere Yüksek İBaşfcanlığa sunu
lur. 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 
Hesaplarını inceleme Komisyonu 

Başkanı ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

a) Danışma Kurulu Teklifleri 
1. — 1985 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarıları 

ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu tasarılarının 
görüşülme günü ve esasları ile görüşme süreleri hak
kında 26 numaralı Danışma Kurulu önerisi., 

iBAŞKAiN — Danışma Kurulunun önerileri var
dır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağımı; 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunun 21.111.1984 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük MMet Meclisi İBaşkanı 
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ANAP Grup Halkçı Parti Grup 
Başkan vekili Başkanvekili 

Pertev Aşçıoğlu Onura! Şeref Bozkurt 
Zonguldak Çanakkale 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grup Temsilcisi 
iMustafa Çorapçıoğlu 

Balıkesir 

öneriler : 
1. 1985 Malî Yılı 'Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin Özel Gün
dem kısmında yer alması; bütçe görüşmelerine 8 
Aralık 1984 Cumartesi ıgünü saat 10.00'da başlan
ması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil, her 
gün saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'den 20.00'ye ka
dar devam olunması; günlük programın saat 20.00'ye 
kadar bitirilememesi halinde, saat 21.00'de gece top
lantıları yapılarak o günkü programın bitirilmesinin 
sağlanması; günlük program saat, 20.00'den Önce 
bittiği takdire bir sonraki programın görüşmelerine 
devam olunması önerilmiştir. 

2. (Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar 
ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların (Hükü
metin sunuş konuşması hariç) 2 saat 30 dakika (Bu 
süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir), kişisel 
konuşmaların 20'şer dakika ile sınırlandırılması öne
rilmiştir. 

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar 
ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların; Başba
kanlık, Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanlığı, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Gelir Bütçeleri için l'er saat (Bu süre
yi gruplar Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bütçesinde üç, diğer bakanlık bütçelerinde iki konuş
macı ile kullanabilirler), diğer Bakanlık ve daire büt
çeleri için 30'ar dakika; kişisel konuşmaların 10'ar 
dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir. 

4. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve 
Hükümete 1 saat 30'ar dakika süre ile söz verilme
si; (Bu süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir), 
Kişisel konuşmaların 20'şer dakika olması öneril
miştir.» 

BAŞKAN — Şimdi bu dört öneriyi ayrı ayrı oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Birinci öneriyi okutuyorum': 
1. 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 

1983 -Malî Yılı KesMıesap (Kanunu Tasarılarının 
Türkiye IBüyük (Millet Meclisi Gündeminin «özel 
Gündem» kısmında yer alması; bütçe görüşmelerine 
8 Aralık 1984 Cumartesi günü saat 10.00'da başlan
ması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil, her 
gün saat lO'dan 13.00'e ve 14.00'den 20.00'ye kadar 
devam olunması; günlük programın saat 20.00'ye ka
dar bitirilmemesi halinde saat 21.Ö0'de gece toplan
tıları yapılarak o (günkü programın bitirilmesinin 
sağlanması; günlük program saat 20.00'den önce bit
tiği takdirde bir sonraki programın görüşmelerine 
devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci öneriyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci öneriyi okutuyorum: 
2. Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar 

ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların (Hükü
metin sunuş konuşması hariç) 2 saat 30 dakika (Bu 
süre iki konuşmacı tarafından küllanila%i:lir), kişisel 
konuşmaların 20'şer dakika ile miû&n4mkhm öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci öneriyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü öneriyi okutuyorum: 
3 Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar 

ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların; Başba
kanlık, Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ta
rım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile gelir bütçeleri için l'er saat 
(Bu süreyi gruplar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Bütçesinde üç, diğer bakanlık bütçelerinde 
iki konuşmacı ile kullanabilirler), diğer bakanlık ve 
daire bütçeleri için 30'ar dakika; kişisel konuşmala
rın 10'ar dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — 3 öneriyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü öneriyi okutuyorum : 
4. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve 

Hükümete 1 saat 30'ar dakika süre ile söz verilme
si (Bu süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir); 
kişisel konuşmaların 20'şer dakika olması önerilmiş
tir. 
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(BAŞKAN **• 4 üncü öneriyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etineyenter... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bütçe müzakereleri sırasın
da söz akna konusunda Başkanlığımızın bir takdimi 
vardır, onu arz ediyorum: «Bütçenin görüşme prog
ramı sayın üyelere dağıtılmıştır. Program gereğince 
bütçeler üzerinde söz almak isteyen sayın üyelerin 
söz kayıt işlemleri 6 Aralık Perşembe günü saat 
09.00 ila 11 ;O0 arasında Anavatan Partisi Grubu Top
lantı Salonunda, Başkanlık Divanı. Kâtip Üyelerince 
imfea karşılığından yapılacaktır. 

!Bu saaaıtten sonra söz kaydı, Kanunlar ve Karar
lar Müdürlüğünce yapılacaktır. 

Söz kaydını her sayın üyenin bizzat yaptırması 
gerefernefctedir. Başkası adına söz kaydı yaptırılma-
yacâktır. 

Söz kaydı, programdaki sıraya göre rakamla 
tespît edilen bütçeler için yapılacaktır. 

Bilgilerinize sunulur. 
b) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 
/, _ Gündemdeki sözlü soruların görüşmeleri

nin ertelenerek, 2, 3, 4, 5,6 ve> 7 nci sıralarındaki ka
nun tasartlarmın bitimine kadar 4.12.1984 tarihli 33 
üncü Birleşim çalışma süresinin uzatılmasına dair 
Anavatan Partisi Grubu önerisi. 

'BAŞ/KAN — Anavatan Partisi Grubunun, İçtü
züğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önergesi 
vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun, 4.12.1984 tarihinde yaptığı 
toplantıda, parti grupları arasında oybirliği sağlana
madığından, grubumuzun, aşağıdaki önerisinin, İçtü
züğün 19 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca, Ge- : 
nel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili ; 
Pertev Aşçıoğlu 

ÖNERt : 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis

yonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının 2, 3, 4, 5, 6 ve 
7 nci sırasındaki kanun taşanlarının yılbaşından ön
ce çıkması gerektiğinden ve 8 Aralık 1984 Cumarte
si (günü de, bütçe görüşmeleri başlayacağından, Ge
nel Kurulun 4.12.1984 tarihli 33 üncü Birleşiminde 
sözlü soruların görüşmelerinin ertelenerek gündemde
ki tasarıların bitimine kadar çalışma süresinin uzatıl
ması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi «oylarttMZa sunuyorsan: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖMER KUSHAN (Kars) — Sayın Başkan, öne
ri üzerinde tartışma yapmayacak mısınız? 

BAŞKAN — Söz isteseydiniz verirdik erendim. 
ÖMER (KUSHAN (Kars) — Sayın Başkan, Baş

kanlık Divanının bu şekildeki tutumları Meclisteki 
tartışmaların havasını bozmaktadır, grupların bu ko
nudaki görüşleri alınmalıdır. En azından Meclise 
olan saygı ve /Başkanlık Divanının saygınlığı bunu ge
rektirir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım, İçtüzükte nasıl 
söz isteneceği kayda bağlanmıştır. Herhangi bir kim
se söz istemeden söz istiyor musunuz diye söz ver
mek mutad değildir. Söz istediğiniz takdirde her za
man söz vermeye hazırız. Bu itibarla, herhangi bir 
işaret gelmediğine ve söz talebinde bulunulmadığına 
göre önergeyi oylamak mecburiyetindeyim. 

ÖMER KUSHAN (İKars) — Sayın Başkan, «Oku
nan önerge üzerinde söz isteyen var mı?» demek zo
rundasınız. 

BAŞKAN — Siz işaret buyuracaksınız efendim, 
söz istediğinizi işaret buyurarak bildireceksiniz efen
dim. 

ÖMER KUSHAN (Kars) — Başkanlık Divanına 
olan saygımız nedeniyle biz susmayı tercih ediyoruz. 
Biz İnanıyoruz ki, Başkanlık Divanı bu tarafsızlığı
nı sürdürecektir, olmazsa böyle müdahale etmek zo
runda kalırız. 

'BAŞKAN — Siz İçtüzükte nasıl söz isteneceğine 
dair maddeleri okuyun efendim. 

Ç) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara'nın, 

İçişleri Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/62) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa tezkeresi 
vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına ! 

Görevli olduğum İçişleri Komisyonu üyeliğinden 
istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
(Mehmet Kara 

Trabzon 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — ölüm cezasına hükümlü Kenan Doğan ve 

Mustafa özdemir haklarındaki dava dosyasının ge
ri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/622, 
3/647) 
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iBAŞBÖAN — Başbakanlığın, içtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş 'bir tezkeresi vardır, okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : a) 8.11.1984 gün ve 19-301-18321 sayılı 
yazımız. 

b) Millî Sav. Bak. nın 2'2;11J984 gün ve 
1984/901-5 sayılı yazısı. 

T.CJK.'nun 146 ncı maddesini ihlal suçundan ölüm 
cezasına mahkûm edilen Kenan Doğan ve Mustafa 

1. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/554) (S, Sa
yısı : 184) (1) 

BAŞKAM — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

Alınan karar gereğince gündemin 2 nci sırasında
ki 184 sıra sayılı Taşınmaz Mail Zilyetliğine Yapılan 
Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini aldılar. 
Geçen birleşimde tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmış, maddelere geçilmesi oylanarak 
kabul edilmişti. 

Bu itibarla tasarının 1 inci maddesinin müzake
resine geçiyoruz. 

1 inci maddeyi okutuyorum': 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin 

önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun; gerçek veya tüzelkişi

lerin ziîyed bulunduğu taşınmaz mallarla' kamu ida
releri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar 
tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz 
yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mal
lara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idarî ma
kamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa iliş
kin güvenliği ve kamu düzenini sağlar. 

(1) 184 S. Sayılı Basmayazı 29.11.1984 Tarihli 
32 nci Birleşim Tutanağına eklidir, 

4 . 12 . 1984 O : 1 

özdemir haklarındaki dava dosyası ilgi (a) yazımız 
ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 

Hükümlüler vekili Avukat Raci Tanrıverdi, ver
miş olduğu dilekçe ile «Yargılanmanın Yenilenme
si» talebinde bulunduğundan, hükümlülere ait dava 
dosyasının Millî Savunma (Bakanlığına tevdi edilmek 
üzere Başbakanlığa iade edilmesinii arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan 
dosya Hükümete geri verilmiştir. 

•BAŞKAN — Halkçı Parti Grup Başkanvekilli-
ğinden gelen bir tezkere vardır. IBu tezkerede mad
deler hakkında grup adına Sayın Turan Bayezit'in 
konuşacakları beyan edilmiş, yalnız hangi madde
ler üzerinde söz istendiği belirtilmemiş, Söz sırası 
geldiğinde mi belirtilecektir? 

ONUR AL ŞEREF. »OZKURT ((Çanakkale) — 
Efendim, tezkerede arz ettim, istendiğinde ve madde
ler üzerinde diye. 

BAŞKAN — Maddeleri işaret edeceksiniz demek. 
Teşekkür ederim. 
1 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Emmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Görev 
IMİAIDDE 2, — Taşınmaz mallara tecavüz veya 

müdahale edilmesi halinde; taşınmaz mal merkez il
çe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği 
vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar ta
rafından bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine 
karar verilir ve taşınmaz mal yerinde zilyedine tes
lim edilir. 

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

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

3. üncü maddeyi okutuyorum: 
Başvuru 
'MADDE 3. — Taşınmaz malla yapılan tecavüz 

veya müdahalenin önlenmesi için, yetkili makamlara 
başvurmaya, o taşınmaz malın zilyedi, zilyed birden 
fazla ise içlerinden biri yetkilidir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

— 670 — 



T* B. M. M, B : 33 4 s 12 , 1984 O î 1 

ıKamu idareleri, kamu kurumlan ve kamu kuru
luşları ile tüzelkişilerin başvuruları, taşınmaz malın 
ait olduğu idare, kurum, kuruluş ve tüzelkişinin yet
kilisi tarafından yapılır. 

Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya 
(müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de yetki
li makama başvuruda bulunabilir. 

Vali veya kaymakam 'görev alanları içinde bulu
nan kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve kuruluş
larına ait veya bunlar tarafından idare olunan veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahip
siz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz 
mallara tecavüz veya müdahalede bulunulduğunu öğ
rendiklerinde, soruşturmayı doğrudan doğruya yap
tırırlar ve sonucu karara (bağlarlar. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Başvuruda bulunma süresi 
MADDE 4. — Yetkililerin; tecavüz veya müda

halenin yapıldığını öğrendikleri tarihten altmış gün 
içinde, idarî makama başvuruda bulunmaları gerekir. 
Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itiba
ren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda 
bulunulamaz. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yer
lerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara ya
pılan tecavüz veya müdahalalerde süre aranmaz. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz İsteyen 
var mı?' 

iBuyurun Sayın IBayezit 
HP GROBU ADINA 'M. TU1RAN BAYEZİT 

{Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; kanun tasarısının tümünün müzakeresi hak
kındaki maruzatım sırasında açıklamıştım; bu tasa
rı, teknik bir kanun tasarısı, Anadolu'da en çok uy
gulanan ve bazı teknik hatalardan arındırılarak çık
ması 'gereken bir kanun tasarısıdır. 

4 üncü maddenin 2 nci fıkrası; müracaat için, 
Devlete ait ve umumî menfaata tahsis edilmiş mallara 
tecavüzde süre aranmayacağı esasını getiriyor. Bu 
husus, yek nazarda çok iyi bir sistem gibi değerlen-
'dirileibilir; ama bu madde bu şekilde kabul edilirse, 
Anadolu'da ihtilafların ardı arkası kesilmez, Farzı
muhal, bir meraya on sene önce tecavüz etmiş olan 

bir kişi, 10 sene sonra müracaat konusu yapılarak 
kaymakam veya valice tecavüzü men edilebilir; ama 
3u men keyfiyeti, orada mutlaka ve mutlaka asayişi 
bozan bir fiilin meydana gelmesine neden olur. Hu
kukta süre esastır. Hukukta her konuda bir süre var
dır. Bu itibarla, eğer tensip edilirse, Anavatan Par
tili arkadaşlarım uygun görür de bir önerge verir
lerse, bu son fıkrada müracaat için ıttıla süresini, ya
ni 60 günlük süreyi kaldıralım, ama bir yıllık müra
caat süresini koyalım. Eğer tecavüzün vukuundan 
itibaren muayyen bir süre geçtikten sonra da bu ka
bil müracaatları kaymakamın veya valinin men et
mesi imkânını doğuracak bir kanun kabul edecek 
olursak, asayişi temin edelim diye çıkardığımız bir 
yasa asayişi bozucu fiillerin kaynağı haline gelir. 

Lütfen Anavatan Partisindeki idareci, hukukçu, 
daha önceleri bunun uygulanmasına şahit olan arka
daşlarım maruzatımı değerlendirir ve haklı görürler
se lütfen bir önerge versinler; bu son fıkrada 60 gün
lük ıttıla süresini kaldıralım, ama bir yıllık genel 
müracaat süresini muhafaza edelim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın IBayezit. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge de bulunma

dığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Soruşturma 
MADDE 5. — Başvuru üzerine, karar vermeye 

yetkili kişiler veya bunların görevlendireceği bir veya 
birkaç memur tarafından yerinde soruşturma yapılır. 

Soruşturmayı yapan kişilere gerektiğinde teknik 
eleman ve yardımcı verilir. 

Bu Kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden 
açıkça ve kesinlikle anlaşılan başvurular, yerinde so
ruşturma yapılmadan yazılı olarak reddedilebilir. 

Taşınmaz mal, aynı il'e bağlı ilçelerarası sınır an
laşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili kaymakam
lığı vali; iller arası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yer
de ise yetkili valiliği veya kaymakamı İçişleri Bakan
lığı belirler. 

(BAŞKAN — 5 iinci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

5 inci madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Oörüşülmekte olara 184 sıra sayılı Taşınmaz Mal 

Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkın
da Kanun Tasansmm 5 indi maddesinin üçüncü fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirimesini arz ve tek
lif edeniz. 

Recep Ercüment Konukman Ali Topcuoğlu 
İstanbul Kahramanmaraş 

Kabul edilen önerge ışığında 5 inci maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Kalbul edenler.. Etmeyenler... 
5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Şahitlerin dinlenmesi ve karar 
MADDE 6. — Soruşturma memuru, tarafların 

şahitlerini dinledikten sonra gerekli gördüğü tak
dirde tarafsız kişileri ve ilgisine göre Hazine, özel 
idare ve belediye temsilcilerini, köy muhtar ve ihtiyar 
kurulu üyelerini de dinleyebilir. 

Soruşturma en geç 15 (gün içinde tamamlanarak 
karara bağlanır. 

IBAŞKAN Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge vardır, okutuyo

rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 184 sıra sayılı Taşınmaz Mal 
Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının aşağıdaki •şekilde değiştirilmesinıi arz ve 
teklif ederiz. 

Recep Ermüment Konukman Pertev Aşçıoğlu 
İstanbul Zonguldak 

Arif Ağaoğlu Ali Topcuoğlu 
Adıyaman Kahramanmaraş 

İsmail Dayı Ahmet llhami Kösem 
Balıkesir Malatya 

«Soruşturma memuru, tarafların şahitlerini dinle
dikten sonra gerekli gördüğü takdirde tarafsız kişi
leri ve ilgisine göre hazine, özel idare ve belediye 
temsilcilerini, köy muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerini 
de dinleyebilir. İfadeler, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunundaki hükümler dairesinde yeminli olarak alı
nır.» 

Gerekçe: 
Soruşturma memurunun yaptığı inceleme sonun

da düzenlenen evrak, zilyetliğin el değiştirilmesi gibi 
önemli bir sonuç doğuracağından böyle bir karara 
dayanak olacak ifadelerin daha sağlıklı alınmasını te
min bakımından yemin verilmesi esası getirilmiştir. 
Ancak yemin, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
daki hükümler dikkate alınarak verilecektir. Diğer 
bir ifade ile, yakın akrabalık nedenleriyle yemin et
mekten çekinme hakkı olanlara, yaş küçüklüğü ve di
ğer sebeplerb yeminsiz dinleneceklere ve yeminin 
şekline ilişkin hükümlere uyulacaktır. 

Arif Ağaoğlu ismail Dayı 
Adıyaman Balıkesir 

Ahmet llhami Kösem 
Malatya 

«Taşınmaz mal, aynı il'e bağlı ilçeler arası sınır 
anlaşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili kayma
kamlığı vali; iller arası sınır anlaşmazlığı bulunan 
bir yerde ise yetkili valiliği veya kaymakamlığı İçiş
leri Bakanlığı belirler.» 

Gerekçe: Tasarı metninin üçüncü fıkrasının son- \ 
dan ikinci satırında yer alan «Kaymakamı» ibaresi
nin, «Kaymakamlığı» şeklinde yazılması gerektiğin- j 
den teklifimizde bu maddî natanm düzeltilmesi j 
önerilmiştir. 

(BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? s 
ADAUET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA, UĞUR ENER (Kütahya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

'(Erzincan) — Katılıyoruz. » 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Önergeye j 

katılmaktadırlar. I 
(İBRAHİM URAL itflstanbul) — «Kaymakamlık» ! 

i 

degll «kaymakam» denilirse daha uygun olur. 
BAŞKAN — Sayın Ural, önerge, belirttiğiniz 

husustan ayrı olarak 3 üncü fıkra üzerinde verilmiş; I 
halbuki bahsi geçen fıkra 4 üncü fıkradır. Bu itibarla l 

-«Kaymakam» olarak düzeltilmek kaydıyla oylarınıza i 
umuyorum.. i 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — ; 
önerge metnindeki ifade daha doğru. , 
BAŞKAN — Komisyon, Sayın Ünal'ın bu görü

şüne katılıyorlar mı, yani «Kaymakam» olarak dü
zeltilmesi görüşündeler mi, yoksa «Kaymakamlığı» ; 

şeklinde kalmasında ısrarlı mı? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UĞUR ENER (Kütahya) — önergeye katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyen- ' 
ler... önerge kabul edilmiştir. ; 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önergeye? 
ADALET KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ MUS

TAFA UĞUR ENER {Kütahya) — Katılıyoruz. 

/BAŞKAN — Hükümet? 
tÇtŞLERl 'BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmaktadırlar. 

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

Maddeyi, kabul edilen önerge ışığında oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UĞUR ONBR '(Kütahya) — Sayın Başkan, bir 
tashih durumu vardı efendim. i(M!P sıralarından «geç
ti artık» sesleri).' 

(BAŞKAN — Başka bir Öneüge verilseydi olabi
lirdi. 

M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — 
Maddî hata. 

İBAŞKAN — Maddî bir hata değildir, tamamen 
bîr teroılh meselesidir. Bu itibarla, Genel Kurulda 
maddeyi kabul ettiğine göre, dönmemize imkân yok. 

7 nei maddeyi okutuyorum: 
Kararların kesinliği 
MADDE 7. — Bu Kanuna göre verilen kararlar 

idarî yargı yolu açık olmak üzere kesindir. Ancak, 
açık olan yazı ve hesap hataları karar yetkili makam
ca kendiliğinden düzeltilir. Taşınmaz mal üzerinde 
üstün sayılabilecek 'bir hakkı olduğunu iddia edenle
rin yargı yoluna başvurması gerektiği kararda belir
tilir. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Tebligat 
MADDE 18. — Soruşturmanın yapılacağı, kara

rın yerine getirileceği yer, tarih ve saat taraflara teb
liğ edilir. Şikâyetçinin, varsa kanunî vekilinin veya 
dilekçesinde ismini belirttiği temsilcisinin; başvuru, 
3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılmış ise 
köy muhtarı veya ihtiyar meclisi üyelerinden birinin; 
soruşturma yapılması ve kararın yerine getirilmesi sı
rasında taşınmaz malın başında bulunması zorunlu
dur. Mütecavize tebligat yapılamaması halinde soruş

turmanın yapılacağı veya kararın yerine getirileceği 
yer, tarih ve saat 3 gün önceden alışılmış usullerle 
taşınmaz malın bulunduğu köy veya beldede ilan 
edilir. Mütecaviz gelmezse soruşturma ve kararın ye
rine getirilmesi yokluğunda yapılır. 

Yetkili makamların, talebin esastan veya süre
den reddine ilişkin karar ve işlemleri, 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere duyurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kararın uygulanması ve güvenlik kuvvetlerinin 

görevi 
MADDE 9. — Tecavüz veya müdahalenin ön

lenmesi hakkındaki kararlar, karar vermeye yetkili 
amirce görevlendirilecek infaz memuru tarafından, 
taşınmaz malın yerinde ve o andaki durumu ile zil
yedine, tüzelkişiliğe veya kamu idareleri, kamu ku
rumları ve kuruluşlarına teslim edilmesi suretiyle ye
rine getirilir. 

Karar gereğinin, kararın infaz memuruna geldiği 
tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yerine getiril
mesi zorunludur. 

Karar vermeye yetkili makamın gerekli göreceği 
durumlarda, in'fâz memuruna teknik yönden yardım
cı olmak üzere yeteri kadar memur görevlendirilir. 

Mahallin en büyük" mülkî idare amirinin yazılı 
emri ile güvenlik kuvvetlerince, gerek soruşturma, ge
rekse kararın yerine getirilmesi sırasında mahallinde, 
gerekli önlemler alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum1: 
Taşınmaz mal üzerindeki ekim, tesis ve değişik

likler 
MADDE 10. — Tecavüz veya müdahalesi önle

nen kişi, taşınmaz mal üzerinde vücuda getirdiği her 
türlü ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı ancak ge
nel hükümler dairesinde yargı yoluna başvurabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?' 

Buyurun Sayın Bayezi't. 
M. TURAN IBAYEZtT ((»Kahramanmaraş) — 

Efendim, bir sual sormak istiyorum. 
Sayın Başkan, 5917 sayılı Yasada, gayrimenkul 

üzerinde herhangi bir ekim veya dikim varsa, bu ıte-
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cavüz men edilip, arazi teslim edildiği kişiye geçerdi, 
açıkça kanunda hüküm vardı. Yine burada mevcut 
fıkra orada da mevcuttu; mahkemeye müracaat eder 
ihak talep ederdi. Şimdi burada birinci fıkranın mev
cut olmadığını görüyoruz; yani üzerindeki ekili ve 
dikili şeyler teslim edilen şahsa geçer, hükmünün 
mevcut olmadığını görüyoruz. Her ne kadar ikin
ci fıkra, dolayısıyla 'böyle 'bir Varsayımı kabul etmiş 
görünüyorsa da, maksat 5917 sayılı Kanundaki mü
esseseyi devam ettirmek midir? 

Komisyon, bu maddede o fıkrayı ilave etmekte 
'bir fayda umar mı? 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu konuyu açık
lar mısınız? 

Sayın IBayezit bu maddenin yazılış tarzından da
ha evvelki mana çıkıyor mu çıkmıyor mu, o hususu 
soruyor zannediyorum. 

M. TURAN, BAYBZtT fCabramanmaraş) — Ve
ya, açıkça, o ilk fıkrayı koymak lüzumunu hisseder
ler mi? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AH-
MIET İLHAMI KOSEİM ^Malatya) — Bir önceki 9 
uncu maddede sarih olarak belirtilmiştir; bu teca
vüzde 'bulunan kişinin elinden alınır, zilyede devre
dilir diye. 

BAŞKAN —Soru cevaplandırılmıştır^ 
Madde üzerinde başka söz isteyen bulunmadığına 

göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Gecikmelerin üst makama bildirilmesi 
MADDE 11. — 6 nci maddenin ikinci fıkrasın

da belirlenen 15 günlük süre içinde karar verilmezse 
veya verilen karar 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında 
belirlenen 5 günlük süre içinde infaz edilmezse durum, 
sebepleri ile birlikte bir üst makama 'bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
jlkinci ve daha sonraki tecavüzler 
MADDE 12. — Taşınmaz mala aynı mütecaviz 

tarafından ikinci defa veya onun yararına başkaları 
tarafından bilerek ilk defa tecavüz veya müdahalelerle 
ilgili başvurularda da birinci başvuruda olduğu gibi 
soruşturma yapılır ve sonucu karara bağlanır,: 
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Tecavüz veya müdahale varsa 9 uncu madde hü
kümlerine göre karar uygulanır, her iki kararla ilgili 
dosya, karar vermeye yetkili makamlarca, 15 inci mad
deye göre işlem yapılmak üzere adlî mercilere gönde
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 12 nci madde kavul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorumı : 
Yürütmenin durdurulması 
MADDE 13. — Bu Kanuna göre verilmiş kararlar 

üzerine idarî yargıya başvurmalarda yürütmenin dur
durulması kararı verilmez, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
İhtiyatî tedbir 
MADDE 14. — Başvuru sırasında, taraflar arasın

daki taşınmaz mal anlaşmazlığı 'hakkında mahkemece 
ihtiyatî tedbir kararı verilmiş veya anlaşmazlık dava 
konusu yapılmış ise bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

l3u Kanuna yöre idarî makam tarafından verilmiş 
bir önleme kararı varken, taraflarca taşınmaz mal an
laşmazlığına ilişkin ıdava açılmadan adlî mercilerce 
ihtiyatî tedbir kararı verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Bu
yurun. 

HP GRUBU ADINA M. TURAN BAYE2İT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 14 üncü madde bu yasanın en önemli madde
lerinden biri, hatta en önemli maddesidir. Maddeyi 
incelediğimizde şunu görüyoruz : 

Başvuru sırasında »(Daha kaymakam veya vali ka
rar vermeden) eğer mahkeme o gayrimenkul hakkın
da bir ihtiyatî tedbir kararı vermişse, veya mücerret 
dava açılmışsa, idarî makam karar veremeyecektir. 

Arkadaşlar, bunun getirdiği şu : Ben falan şahsın 
tarlasına tecavüz ediyorum, haksızım. Kaymakamlığa 
müracaat ettim. O şahıs o gayrimenkul için çok dü
şük bir bedelle mahkemede derhal dava açtı. Mücer
ret bu davanın açılması kaymakam veya valinin ka
rar vermesini önleyecektir. Bu büyük bir hatadır. Tek
rar ediyorum, mücerret dava açılmasıyla kaymakam 
ve valiye olaydan el çektirilmesi büyük bir hatadır. 

İkinci konu ikinci fıkrada yatıyor. Hiçbir suretle 
adlî makamların yetkilerini idarenin kullanmasını veya 
idarî bir tasarrufun adlî makamın yetkisini kullanma
yı önleyici bir nitelik kazanmasını tasvip etmeyiz; ama 
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bu Kanun genelde adliyenin yetkisini idareye veren 
bir kanun. Bu esprinin ışığında değerlendirirseniz 2 nci 
fıkradaki, «Bu Kanuna göre idarî makam tarafından 
verilmiş, bir önleme kararı varken» taşınmaz mal üze
rinde dava açılmadan ihtiyatî tedbir kararı verileme
yeceği hükmünü de değerlendirmek gerekiyor. 

Biliyorsunuz, dava açmak çok kolay olduğu gibi, 
mahkemelerden ihtiyatî tedbir kararı almak da ko
laydır. Yüzde 7,5 teminatını verirsiniz ve malhkeme-
den yüzde 90 ihtiyatî tedbir kararını alırsınız. Bu şek
liyle bir fıkrayı da kalbul ettiğimiz zaman, biz 'baş
langıçta da arz ettim, asayişi önlemek maksadıyla ge
tirdiğimiz bir mevzuatta, asayişi bozucu nedenleri pra
tiğe dökmüş oluruz. 

Genel Kuruldan özür diliyorum, uygulamasını bü
tün meslek hayatımda yapmış olduğum bir yasanın, 
sakat yönlerini 'belirtmek ve mesleğime karşı bir gö
rev ifa etmek zorunluluğuyla huzurunuza geliyorum. 
Bir önergemiz vardır, lütfen değerlendirilsin ve bu 
madde, tensip edilirse önergemizin ışığı altında kabul 
edilsin, 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerince başka söz isteyen?.. 
Yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKJBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bu hu
sustaki görüşlerimizi 'belirtmek istiyoruz. 

'BAŞKAN — Kısaysa yerinizden buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, 
14 üncü maddenin getirmiş olduğu tanzim tarzına iş
tirak ediyoruz. Sayın milletvekillimizin görüşlerini şu 
nedenle kabul edemiyoruz: 

Tatbikatta, bu gibi ihtilafların anında giderilmesi 
maksadıyla idarece verilmiş olan men kararları, mah
kemeye müracaatla mahkeme tarafından kaldırılmak
tadır. Halbuki, bir hadiseye el koyan idare, vatandaş 
üzerinde vermiş olduğu kararla, bir problemi vatan
daş indinde çözmüş bulunmaktadır. Şimdi, ikinci ma
kam olarak mahkemeye gidildiğinde, mahkemenin 
tedbir niteliğinde olan bu kararı, henüz dava yokken, 
yine tedbir mahiyetinde bir kararla kaldırması çok 
daha büyük sürtüşmelere sebep olmaktadır. 

Bu madde ile diyoruz ki, idarenin verdiği men 
karan hiç olmazsa olay mahkemeye intikal edip, da
va açılması halinde, davaya sahip olan, davayı ni
yet eden mahkeme tarafından kaldınlabilsin. Elbet, 
bunu derken de şunu murat ediyoruz: Mahkemenin 
önüne bir hadise gelmiştir, mahkeme dava açıldıktan 

sonra büyük ihtimalle duruşma yaparak ve mahallin
de bir keşif yaparak, tarafları dinleyip, delilleri de
ğerlendirerek bir karar verecek (nihaî karar değil), 
ihtiyatî tedbir mahiyetindeki men kararını kaldırıp, 
kaldırmama hususunda bir karar verecek. 

Böylece konu .ikinci defa süzgeçten geçmiş ola
cak. Eğer mahkeme, idarenin verdiği kararı bu pro
sedür içerisinde kaldırıyorsa, yine tarafları tatmin et
miş olacaktır. O bakımdan, biz bu hususu maddeye 
bilhassa dere ettik; dava açılmadan, mahkemelerin, 
idarenin vermiş olduğu ihtiyatî tedbir mahiyetindeki 
men kararlarını kaldırmamasını bir kanun metni ha
line getirdik. Esasında, geçmişte ve Yargıtay kararla
rında da bu hususta, kanunda açıklık olmamasına 
rağmen, idarenin vermiş olduğu men kararlarının, 
mahkemeler marifetiyle kaldırılmaması lazım geldiği
ne dair talimatnameler ve kararlar vardır. Buna rağ
men, bazı mahkemeler buna uymamakla meseleyi da
ha da sürtüşür hale getirmiş olduklarından, bunun 
önlenmesi açısından bu madde vaz edilmiştir. Mad
denin vaz ediliş tarzı günümüze ve şartlara uygun
dur. 

Bu hususu Yüksek Heyetinizin takdirine arz edi
yorum efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, Sayın Bakandan sonra bana söz düşer mi? 
Çünkü, önerge daha okunmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinin olması sebe
biyle söz veriyorum, buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan bir 
hukukçu gözüyle, ben bir idareci gözüyle olaya yak
laşıyoruz kanısındayım. Çok şükür ki Sayın Bakanla 
gençliğimize aynı kazada kaymakam ve hâkim ola
rak bulunmadık, yoksa o kazanın hali haraptı, birbi
rimize düşerdik. 

Arkadaşlar, bu madde Anadoluda kaymakamlar
la hâkimleri karşı karşıya getirecektir. Bu madde Sa
yın Bakanın izah ettiği faydayı sağlamaktan uzaktır. 
Sayın Bakan, «Böyle bir madde 5917 sayılı Kanun
da yokken kaymakamların verdiği (idarî makamın 
verdiği) men kararına karşı mahkemeler, Hukuk Mu
hakemeleri Usulü Kanunundan kaynaklanan yetkile
rine dayanarak tedbiri ihtiyatî kararları verirdi, sür
tüşmeler çıkardı ve Yargıtay bu hallerde tedbiri ihti
yatî kararı verilmemesi yolunda tavsiyelerde bulun
duğu halde (ki, bunun altını çizin, demek ki Yargı
tay bunun zorunluluğunu hissetmiş) mahkemelerin 
bir kısmı buna uymazdı» buyurdular yanlış anlama-
dımsa. 
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Arkadaşlar, madde şu haliyle Sayın Bakanın izah 
etmiş olduğu faydayı getirmiyor, benim arz ettiğim 
endişeyi getiriyor. Lütfen dikkat buyurun, mücerret 
dava açılmasını, idarî makamın işe el koyamaması 
nedeni olarak kabul ediyoruz, bu olur mu arkadaş
lar? Siz bir olayı önlemek istiyorsunuz, hadiseleri ön
lemek istiyorsunuz, kötü niyetli şahıs bu hakkını kul
lanıyor dava açıyor ve «Hâkime gitti, mücerret da
va açtı» diye idarî makam el koyamıyor. Bu madde 
bu esası getiriyor; lütfen dikkatle okuyalım madde
yi. 

Maddenin ikinci fıkrasında da arz ettiğim mah
zur vardır. Biz, Anadoluda hâkimlerle kaymakamla
rı karşı karşıya getirmeyelim? önerge lütfen bu ma
ruzatımızın ışığında değerlendirilsin. Takdir sizlerin
dir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
184 sıra sayılı Tasarının 14 üncü maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
«Madde 14. — Başvuru sırasında taraflar arasın

daki taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında mahkeme
ce ihtiyati tedbir kararı verilmişse, bu karar yürür
lükte olduğu sürece bu kanun hükümleri uygulan
maz. 

Bu kanuna göre, idarî makam tarafından veril
miş bir önleme kararı varken adlî mercilerce ihtiyatî 
tedbir kararı verilemez.» 

M. Turan Bayezit ibrahim Ural 
Kahramanmaraş istanbul 
Hüseyin Aydemir Salim Erel 

izmir Konya 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılıyorlar mı? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UĞUR ENER (Kütahya) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul 
edilmiştir. 
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15 inci maddeyi okutuyorum : 
İKINCI BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

ikinci tecavüze ilişkin cezalar 
MADDE 15. — Mahkeme kararıyla kendisine 

teslim edilmeksizin aynı taşınmaz maia ikinci defa 
yapılan tecavüz veya müdahale, ister tecavüz veya 
müdahalesi önceden önlenen kimse tarafından, ister
se başkaları tarafından birinci mütecaviz yararına 
ilk defa yapılmış olsun, fiil daha ağır bir cezayı ge
rektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bu suçu 
işleyenler hakkında; 

a) Taşınmaz mal, kamu kurum veya kuruluşla
rına ait bulunuyorsa veya Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan sahipsiz veya umumun menfaa
tine ait yerlerden ise altı aydan iki yıla kadar; şayet 
taşınmaz mal diğer tüzelkişilere veya gerçek kişilere 
ait ise üç aydan bir yıla kadar hapii cezasına hük
molunur. 

b) Tecavüz veya müdahale silahlı bir kişi veya 
silahsız olsalar dahi birden fazla kişiler tarafından 
yapıldığı takdirde (a) bendindeki cezalar bir kat artı
rılarak hükmolunur. 

c) Tecavüz veya müdahale taşınmaz malı arala
rında paylaşmak veya ortaklaşa kullanmak amacıyla 
iki veya daha çok kişinin birleşmesiyle işlenirse (b) 
bendi ile artırılan ceza ayrıca üçte bir oranında artı
rılır. Bu amaçla birleşen kişilerden en az birisinin si
lahlı olması halinde ise (b) bendi ile artırılan ceza 
ayrıca yarı oranında artırılarak hükmolunur. 

IBAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kuşihan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 

değerli üyeler; ben özellikle maddenin (a) bendi üze
rinde durmak istiyorum, 

Tasarının (a) bendinde, taşınmaz mal kamu ku
rum veya kuruluşlarına ait olursa böyle bir halde 
müdahalenin vuku bulması sonucu verilecek ceza 
yüksek, eğer müdahaleye konu olan mal özel kişi
lere veya tüzelkişiye ait ise o zaman onun yarısı ka
dar ceza hükmedilecek. Bu mülkiyet ister Devlete ait 
olsun, ister şahsa ait olsun, ister tüzelkişilere ait ol
sun, yasa karşısında korunması gereken eşitlik ilke
sini bozucu bir maddedir. Binaenaleyh, burada hük
medilecek olan ceza miktarlarının; birisinde iki katı, 
birisinde onun yarısı kadar olması prensibini kanu
nun eşitlik ilkesini bozucu gördüğümüz için, mutla-
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ka değiştirilerek buradaki eşitliğin sağlanmasını öne
riyoruz. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Sayın Sabahattin Eryurt, buyurun. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bendeniz bu Gayrirnen-
kule Tecavüzün Meni Hakkında Kanun, eski deyi
miyle, yeni deyimiyle de Taşınmaz Mal Zilyetliğine 
yapılan Tecavüzün önlenmesi Hakkındaki Kanunun 
15 inci maddesinin yazılış şeklinin kanun tekniğine 
uygun bulunmadığını ifade etmek ve onları düzelte
bilmek için 'bir önerge vermeyi uygun gördüm ve bu 
hususta görüşlerimi arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, demin arkadaşlarımın te
mas ettiği bir konu var, bu çok mühim. Tabiî bizim 
hukukî anlayışımızla, idare hukukunun anlayışı ara
sındaki farkları tebarüz ettirmesi bakımından oraya 
da biraz değinmek istiyorum. Hakikaten idare teca
vüzün menine karar verip de men ettikten sonra, bir 
vatandaş eğer adliyeye müracaat eder de hâkimden 
meni müdahale kararı alırsa, o zaman bu iki çelişki
nin halledilmesi güçleşiyordu. Bugün getirilen kanunla 
bu çelişkiler, bu zorluklar bertaraf edilmiş duruma 
girmiştir. Zaten kanunun esasında ne diyoruz; zilyed-
liğe yapılan tecavüzün meni. Yani gayrimenkulun 
mülkiyetine, esasına ilişkin değil. Kimin elinde ise, ona 
karşı bir tecavüz vaki olmuşsa onun önlenmesi için 
bir-tedbirden ibarettir idarenin verdiği bu karar. Mül
kiyeti halledecek şüphesiz ki, adliye mercileridir. 

Dava açılmış ise zaten idarî tedbir mevzubahis 
olmaz, adliye mercilerinden bu kararlar ittihaz olu
nur. Dava açılmak için bir bahane ittihaz edilir gibi 
bir görüş ifade buyuruldu. tdare bir tedbir kararı ver
dikten sonra, meni müdahale kararı verdikten sonra 
vatandaş adliyeye başvurabiliyordu hakikaten. Adli
yeye başvurduğu zaman da müdahalenin menine ka
rar verdiği zaman hâkim, iki karar arasında çelişki 
oluyordu. Bunu suiniyet sahibi kimseler hakikaten uy
guladılar; ama kanunda bunun bir yeri var. Suiniyet 
sahibi kimse 10 gün içerisinde dava açmazsa, kanu
nun esas deyimiyle, verilen karar mürtefi olur; yani 
ortadan kalkar. Üç beş günlük bir farkı ifade eder bu. 
Dava açmışsa zaten mülkiyet için esaslı olan dokü
manlarını tebliğ edecektir; karşılıklı dava, iddia, mü
dafaa nazarı itibare alınacak ve mahkeme kararını 
verecektir. 

Şimdi buna işaret ettikten sonra, kanunun yazılış 
şeklinde şöyle bir hatalı durum var arkadaşlarım. 
Kanunlar daima cezaların hafifinden başlar, ele alır 

ve ağırına doğru gider. Burada bir ters uygulama var 
dikkat buyurursanız. Bu 15 inci maddenin (a) fıkra
sında; «Taşınmaz mal kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait bulunuyorsa veya Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan sahipsiz veya umumun menfaatına 
ait yerlerden ise 6 aydan 2 yıla kadar» diyor, «Şayet 
taşınmaz mal diğer tüzelkişilere veya gerçek kişilere 
ait ise 3 aydan 1 yıla» denilmiş. Bakın, yukarıda 6 
aydan 2 yıla, aşağıda 3 aydan 1 yıla. Burada bir çe
lişki var; ters uygulama oluyor, ters bir düzenleme 
olnyor. Bu düzenlemenin değiştirilmesi için bir önerge 
takdim ettim, tabiî takdir Heyeti âliyenindir. 

Esasen şunu da vurgulayayım, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümetin de iştirak edeceklerine inanıyorum, 
zira İçişleri Komisyonunun tespit ettiği ilk şekilde de 
benim dediğim gibi evvela az cezadan başlanılmış, 
büyük cezaya doğru intikal ettirilmiştir. Yani İçişleri 
Komisyonunun teklifi de bu istikamettedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz iste
yen?.. Yok. 

Bu madde ile ilgili olarak verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin 

inlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 15 inci mad
desinin (a) bendinin aşağıda yazılı şekilde değiştiril
mesini arz ederim. 

a) Taşınmaz mal gerçek veya tüzelkişilere ait ise, 
üç aylan bir yıla kadar; Kamu Kurum veya Kuruluş
larına veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan sahipsiz veya umumun menfaatine ait yerlerde 
ise; altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Sabahattin Eryurt Mustafa Çorapçıoğlu 
Erzurum Balıkesir 

Hilmi Biçer Rıfat Bayazıt 
Sinop Kahramanmaraş 

Turgut Sera Tirali Fenni Islimyeli 
Giresun Balıkesir 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UĞUR ENER (Kütahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Efendim, müsaadeniz olursa kısa bir 
izahat vermek istiyorum. Netice itibariyle katılamıyo
ruz, söylenilenle bizim getirdiğimiz metin arasında 
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bir farklılık yok; fakat söyleneni kabul etmememiz 
için de bir sebep yok, ancak redaksiyon bakımında^ 
zorluk var. Türk Ceza Kanununun buna mümasil bazı 
maddelerinde aynı düzenlemeler yapılmış. Mesela, bu 
maddelerden 127, 128, 129, 132 ve bunun gibi diğer 
maddelerde de aynı düzenleme var; yüksek cezadan 
aşağıya doğru gidiş. 

Sayın milletvekilinin dediği husus prensip itiba
riyle kabul edilebilir, fakat kaleme alış tarzı, redaksi
yon bakımından zorluk arz ettiği için bu şekilde ge
tirdik, bu şekle getirilmesi de büyük bir mahzur de
ğil, örneği Türk Ceza Kanununda var. 

Bu bakımdan katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

15 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 15 inci mad
de kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Suçüstü hükümlerinin uygulanması ve görevli 
mahkeme 

MADDE 16. — Bu Kanunda belirtilen suçları iş
leyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuştur
malar, yer ve zaman kaydına »bakılmaksızın, 3COI5 sa
yılı Meşhut Suçların Muhakeı. e Usulü Kanununa 
göre yapılır. Görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkeme
sidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenlt< 

Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Soruşturma ve infaz giderleri 
MADDE 17. — Soruşturma ve infaz memurları 

ile infaz memuruna teknik yönden yardımcı olarak 
görevlendirilecek memurların yevmiye ve taşıt gider
leri, başvuruda bulunanlar tarafından maliye vezne
sine yatırılır. 

Yukarıda belirtilen görevli memurlara, göreve 
gittikleri günler için sürelerine ve görevin belediye 
sınırları içinde veya dışında yapılmış olmasına bakıl
maksızın, Harcırah Kanununa göre verilmesi gere 
Jeen yevmiyeler tam olarak Ödenir, 

Üçüncü maddenin son fıkrasına göre görevlendi
rilecek soruşturma ve infaz memurları ile infaz me
murlarına teknik yönden yardımcı olarak görevlen
dirilecek memurların yevmiye giderleri, taşınmaz ma-
'lın ait olduğu kamu idareleri, kurumları ve kuruluş
larınca karşılanır. 

Birden çok iş, mümkün oldukça aynı günde ya
pılır. Bu durumda görülen işler aynı yerde ise, yev
miyeler ve taşıt ücreti başvuranlar arasında eşit ola
rak paylaştırılır, tşler ayrı yerlerde ise, yevmiyeler 
eşit olarak paylaştırılmakla birlikte taşıt ücreti uzak
lıkla orantılı olarak bölüştürülür. 

Soruşturma sonunda tecavüz veya müdahalenin 
önlenmesine karar verilirse, masrafların mütecaviz
den tahsili de, kararda belirtilir. Bu masrafların tah
liline ait karar fıkrası tcra Dairesince yerine geti 
rilir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiş
tir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Vergi, harç ve resimler 
MADDE 18. — Bu Kanuna göre verilen kanu--

lar hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler.., 

etmeyenler.... 18 inci madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 

'MADDE 19. — 'Bu kanunun uygulama şekli ve 
esasları içişleri Bakanlığınca altı ay içinde çıkarıla
cak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir. 
20 inci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan Kanun 

MADDE 2ÜL — 16 Nisan 1952 günlü ve 5917 sa
yılı Gayrimenkul© Tecavüzün Defi Hakkında Ka
nun kaldırılmıştır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenleri.. 20 nci madde kaJbuI edilmiştir, 
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21 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz iste

yen?,.. Yok. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiş
tir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDF 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
22 nci maddeyi oylar-inıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 22 nci madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarı açık oylamaya tabidir* 
AYÇAN ÇAKTROĞULLARI (Denizli) — Açık 

oylama değil Sayın Başkanım, gündemde öyle bir 
şey yok. 

BAŞKAN — Efendim, harç ve vergiden muaf 
jlduğu hususu var ya 18 inci maddede, o sebeple 
açık oylamaya arz. ediyoruz. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaş
tırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Açık oylama, kupa
ların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapıla
caktır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
2. — Çay Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı : 221) (1) 
BAŞKAN — Gündemin 3 üncü maddesindeki, 

Çay Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunma 
sini kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu 
runun okunmamasına karar verilmiştir. 

Tasarının (tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hayri Osman-
lıoğlu; buyurun efendim. <HP sıralarından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA M, HAYRI OSMANLIOĞ-
LU (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; gündemin 221 sıra sayısında yer alan Çay Ka

fi) 221 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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nunu Tasarısı hakkında Halkçı Parti Grubunun gö
rüş ve düşüncelerini dile getirmek üzere huzurunuz 
4a bulunuyorum. Önce hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çay, bugün 
halkımızın fakir sofrasının baş köşesinde yerini al
mış olan bir gıda ve içecek maddesidir. Eskilerin «Bir 
fincan kahvenin kırk. yıl batın vardır» sözü artık 
çok gerilerde kalmıştır. Bugün çay tüketimi zengin 
ve fakir her kesimin rağbet ettiği bir içecektir. Yıl
lar yılı Tekel maddesi olarak üretilen ve satılan ça
yır işletmesinin özel sektöre açılışını gündeme geti-
*en bu yasa korkarız ki, sadece çaydaki işletmeciliği 
hedef almakla kalmayacaktır, çayda bugün kabul 
edeceğiniz özel sektör işletmeciliği ister istemez hem 
üreticiyi, hem de tüketiciyi menfi yönden etkileyecek
tir, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin bil
diği gibi çay, Doğu Karadeniz yöremizin geçim 
kaynağı olan ve yöre halkını gurbetçiliktıeD koruyan 
bir tarım ürünüdür. Cav üretimi Türkiiv/:'de 1924 yı
lından bu yana ekioloîik şartların en uygun olduğu 
Rize tli çevresinde gittikçe yavgıîıîaşan ve Türkiye' 
Vİ çay ithalinden kurtararak hatta ihraç imkânları 
da yaratarak; fakat en azından tüm Türkiye'nin tü
ketimine yeterli üretimin yapıldığı bir seviyeye ulaş
mıştır. Bir zamanların Tekel ürünü olan çay, 1973 
yılından itibaren ibretim ve işletmesi İktisadî Devlet 
Teşekkülü Statüsündeki Çay işletmeleri Genel Mü
dürlüğünce yönetilmiştir. Daha sonraları, Genel Mü
dürlük 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
KİT statüsüne dönüştürülmüştür. Bugün ise serbes* 
pazar ekonomisinin kuralları içinde özel teşebbüsle 
yan vana hizmet verecek bir kuruluş olarak görevine 
devam ekmesi kendisinden beklenmektedir. Görülü
yor ki, HüVümet kendi felsefe ve programına uygu» 
olarak- Devle' işletmeciliğinden özel sektör işletmeci 
ligine kayma olgusunu çay üretim ve işletmelerinde 
gündeme koymaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çay tarımı 
tıpkı tütün tarımında olduğu gibi bir aile tarımı
dır. Küçük büyük ailenin tüm fertlerinin emek ve 
alınterinin sonucu olan çok zor ve zahmetli bir uğ
raş işidir. İşte bu nedenlerle üreticinin mutlak ola
rak korunmam gerekmektedir. Ayrıca, sadece üreti
ciyi değil tüketiciyi de korumak, ona sofrasının baş 
girdisi haline gelen çayı rahat ve ucuz içilebilecek 
bir gıda olarak sunmak da şarttır. 

Sayın Baş'tan, sayın milletvekilleri; işte bu neden
lerle çayın fiyatı yıllar yılı bu yöre halkının fakir
likten, çaresizlikten kurtulması için Devletçe saptan* 
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mıştır ve bu saptamada sosyal amaç büyük ağırlık 
taşımıştır. 

Şimdi Devletin, tüm Cumhuriyet Hükümetlerinin 
çay üreticisi için yıllarca takip edegeldiği bu politika
lardan vazgeçilmekte, bura halkı için yıllar yılı uy
gulanan sosyal himaye kaldırılmak istenmektedir. 
Artık çay üreticisi özel sektörün acımasızca uygula
yacağı kâr amacı için feda edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; korkumuz 
odur ki, bundan böyle çay üreticisinin emeği, artık 
karşılığını bulamayacak ve çay üreticisi aç karnına 
özel sektörün para babalarının hırsını tatmin etmek 
pahasına çalışacaktır. Emeği, alın teri sanayicinin, 
sermaye sahibinin celbine girecektir. Ayrıca, çayı tü
keten tüm Türk halkı da ucuz kalan tek gıda mad
desi olan çayı artık ucuz içemeyecektir. Çünkü ka
liteli çay çok pahalı olarak, ucuz çay da çok kali
tesiz olarak halka sunulacaktır. Böylece her yönüy
le tüketici halk mağdur edilecektir. Hem üreticiyi, 
hem tüketiciyi mağdur edecek olan bu yasaya Halkçı 
Partililer olarak karşı olduğumuzu arz eder, saygılar 
sunarım. (HP şıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Fehmi Memişoğlu; buyurunuz efendim. 

MDP GRUBU ADINA FEHMİ MEMİŞOĞLU 
(Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına he-

.pinizi saygılarımla selamlıyorum. Görüşülmekte olan 
Çay Kanunu Tasarısıyla ilgili görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte 
olan Çay Kanunu Tasarısı hakkında kritik noktala
rı dile getirmeye çalışacağım. 

Bilindiği üzere çay, tropik ve sübtropik iklim
lerde yetişen bir bitkidir. Çay tarımı, ülkemizde mer
kezi Rize olmak üzere Doğu Karadeniz sahil şeridi 
boyunca Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu İlimize 
kadar uzanmaktadır. 

Ülkemizde çay yetiştirilebileceği, ilk defa Hal
kalı Yüksek Tarım öğretim üyelerinden Ali Rıza 
Ertem tarafından 1918'de Rusya'ya yaptığı bir seya
hat dönüşünden sonra ileri sürülmüştür. Daha sonra 
çaycılığı da içeren bilgileri, 1924'te yazlığı «Şimalî 
Şarkî Anadolu ve Kafkasya'da Tetkikatı Ziraiye» adlı 
bir kitapta toplamıştır. 

Harp yıllarından sonra Doğu Karadeniz'de, özel
likle Rize ve çevresinde had safhada görülen eko
nomik bunalım ve sosyal sorunlara bir çözüm bul
mak üzere zamanın hükümeti tarafından görevlendi-
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rilerek Rize'ye gönderilen Ziraat Yüksek Mühendisi 
Zihni Derin, bölgede çay yetiştirilebileceğini görmüş 
ve işe dört elle sarılarak 407 sayılı Yasanın çıkarıl
masına önayak olmuştur. 1924"te tekrar Rize'ye ge
lerek bugünkü Çay Araştırma Enstitüsünü kurarak 
yoğun bir faliyet göstearmiştir; ancak, çay konusuna 
halk gereği şekilde ilgi göstermeyerek arzu edilen ne
tice alınamamıştır. 1933'lerde çay konusu tekrar gün
deme gelmiş ve uzun süre tetkiklerden sonra 1937 yı
lında Zihni Derin'i çay yetiştiriciliği işini yılmaz 
bir iradeyle yeniden yüklenmiş ve kendini bu işe 
adamış olarak görmekteyiz. 

2 Nisan 1940 yılında çıkartılan 3788 sayılı Çay 
Kanunu ile çaycılık yasal güvenceye kavuşturularak 
hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. 1939 yılında 1547 
dekar olan çay dikim alanı, bugün 640 bin dekara 
ulaşmıştır.: 

IBugün Zihni Derin, Rizelilerin gönlünde yerini 
almış ve kurduğu Çay Araştırma Enstitüsü önünde 
heykeli dikilmek suretiyle ebedileştirilmiştir. Çaycı
lığı ekonomik güvence altına alan ve 1940 yılında 
çıkartılan bu 3788 sayılı Yasa ile de yetinilmemiş-
tir. Zamanın hükümeti ve Tekel Bakanı Sayın Hay
dar Özalp döneminde çıkartılan 6.12.1971 tarih ve 
1497 sayılı Çay Kurumu Kanunuyla kısaca Çay-Kur 

. teşkilatı büyük ölçüde modernize olmuş, sadece yö
reyi daha çok ekonomik güvence altına almakla kal
mamış, halkımıza kaliteli ve ucuz çay içim zevkini 
vermenin yanında, ülkemizin kuru çay ihtiyacını kar
şılamak ve daha fazla üretmek suretiyle de ihracat 
yaparak ülkemize döviz kazandırmayı hedef almış
tır. Bu yüzden çay müstahsili zamanın hükümetine 
ve Sayın özalp'a bu gayretlerinden dolayı şükran 
borçludur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi biraz da çay tarımı
nın başlangıcından bugüne kadar yaş çay alım fi
yatları hakkında bilgi vermek istiyorum : 1938-1940 
yıllarında kilogramı 60 kuruş idi, 1944-1948 yılla
rında 180 kuruş, 1950-1953 yıllarında 160-190 kuruş, 
1955 yılında 185-210 kuruş, 1959-1965 yıllarında 3 lira, 
1975'te 7,5 lira, 1980'de 25 lira, 1982'de 55 lira, 1983' 
te 72,5-75 lira ve 1984'de 101 lira olarak yaş çay 
yaprağına fiyat biçilmiştir. 

Ülkemizde fert başına içilen çay 1957'de 83 gram 
iken 1970'de 522 gram, 1983'te 1 923 gram, 1984'te 
ise bin gram civarındadır. 

Dış ülkelerde ise; 1980 yılı içinde İngiltere'de 
3 140 gram, Rusya'da 600 gram, Katar'da 6 520 
gram, Arabistan'da 1 580 gram, Pakistan'da 780 gram 
çay içilmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, bugün çay sanayii ekolojik 
ve ekonomik koşulların elverişli bulunduğu bir gıda 
sektörüdür. Halen bugünkü Çay Kurumunun 1983 
yılında 6 milyar Türk Lirası, 1984 yılında ise 15 mil
yar civarında kâr ettiği ifade edilmektedir. 

Ekim yapıldığından itibaren 5 yıl içinde kemale 
gelmekte olan çay tarımı, arazinin hazırlanması, eki
mi, bakımı, budanması, gübrelenmesi, hasat edilmesi 
ve alım yerlerine kadar sırtta taşınması, yağışlı hava
larda suyun, rutubetin içinde uğra§ verilen son dere
cede meşakkatli bir aile ziraatidir. Doğu Karadeniz-
de arazi son derece de kıttır. Fert başına faydalı ara
zi bir dönümden de azdır. Karadenizde çay zengini 
bulmak da mümkün değildir. Yüce Allah'ın verdiği 
bu nimet ve Devletimizin şefkatü eü sayesinde Do
ğu Karadenizli göçten, gurbetten kurtarılmış, bir lok
ma ekmek karşılığında yuvasında, çoluk ve çocuğu
nun yanında barınabilmektedir. Özellikle Rize'de çay 
müstahsili yaşamını sadece çay tarımına istinat ede
rek sürdürmektedir. Başkaca hiçbir geliri de yoktur. 
Sebzesini, ekmeğini, velhasıl her şeyini çarşıdan sa
tın almaktadır. 

Bugün kaliteli ve ucuz çay üretimi, tarımdan fab
rikasyona, paketlenip ambalajlanmasına, pazarlanıp 
nakledilmesine kadar modern teknolojinin uygulan
ması halinde mümkündür. Bugün kalitenin yeterli ol
mayışının büyük sebebi, yani anasebebi, mevcut fab
rikaların toplam kapasitesi, bahçelerde yetiştirilen 
çay kapasitesinin çok altında bulunuşundadır. izdi
hamı önlemek için, kemale gelmiş sürgünün, zorunlu 
kontenjan usulü uygulanarak dalında bekletilmesi ve 
büyük oranda yapraklar kartlaştıktan sonra fabrika
ya götürülüp işlenmesi tabiî ki kaliteyi düşürmekte
dir. 

Getirilmiş bulunan bu Çay Kanunu tasarısı ile 
şimdiye kadar bunca gayret ve uğraşılarla, daha çok 
sosyal amaçlı olarak meydana getirilmiş Devlet -
Üretici işbirliği sistem ve düzeni altüst olmakta ve 
Devlet birdenbire aradan çıkmakta ve desteğini geri 
çekmektedir. Bu durumda çay müstahsili, muhteme
len faaliyetini aşırı kâr zihniyeti üzerine kuracak olan 
özel sektörle karşı karşıya bırakılmaktadır. Oysa çay 
müstahsilinin özel sektör karşısında direnme ve pa
zarlık gücü de yoktur. Zira, diğer ürünler gibi olma
yıp kemale gelmiş yaş çay yaprağı bahçede dalında 
bekletilemez, koparıldıktan sonra da stok edilemez 
ve en geç iki gün içerisinde fabrikaya intikali ve iş
lenmesi şarttır. Aksi halde yaş çay yaprağı bozulur, 
çürür ve evsafını tamamen kaybeder, elden çıkar. 

Bu sebepledir ki, Devlet desteğinden ve güvencesin
den mahrum bırakıldığı takdirde çay müstahsilinin 
ve çay tarımının istikbali meçhullere sürüklenir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde çay, sıcak aş ola
rak, özellikle fakir, fukara sofralarında çorbanın ye
rini almaktadır. Fert başına çay içimi sene be sene 
artmaktadır. Dış memleketlerde çaya talep çoğalmak
ta, ihracat imkânları açık bulunmaktadır. Bu itibar
la, Devletin ihtiyacı karşılayacak yeterli sayıda fab
rika yapmayı ve modern teknolojiyi getirmede yeter
li olamadığı veya ekonomik imkânları elvermediği 
sürece, özel sektörün devreye girmesini ve kalite re
kabetinin doğmasını, bu suretle katkıda bulunmasını 
biz de arzu etmekteyiz ve asla özel sektörün karşı
sında değiliz. 

Ancak, Anayasamızın 45 inci maddesinin son 
paragrafında açık olarak belirtilen tedbirler bu tasarı
da yer alamadığından, çay müstahsilini ve çay ürü
nünü Devlet güvencesi altına alamadığından dolayı 
bu kanun tasarısına katılamayacağımızı belirtiriyoruz 
ve bu arada, mevcut çay fabrikalarının ve tesisleri
nin, çay müstahsilinin, özellikle Doğu Karadenizlinin 
teminat altına alınması bakımından, Devletin güven
ce sağlaması bakımından bugünkü Çay - Kur mües
seselerinin muhafaza edilmesini arzu ediyoruz. Bu 
tasarı ile, bu çay müesseselerinin, Devletin fabrika
larının zamanla el değiştirerek özel sektöre veya ki
ralamak suretiyle elden çıkarılması hedefleniyor ise, 
Karadenizlinin istikbali karanlıktır. Eğer böyle bir 
ihtimal varsa, böyle bir niyet varsa, şunu ifade etmek 
isterim ki, bütün kalbî temennilerimizle bu fabrika
ların, bu müesseselerin satın alınmasında bürokrasi
den hiçbir yetkili, Hükümet ve Devlet erkânından 
hiçbir yetkili veya yakınları bu satın alma ve el de
ğiştirmede bu fabrikaların muhtevasında yer almasın 
ve elaltından bu ortaklığa dahil edilmesin; Devlet is
tismar edilmesin ve üreticinin istikbali hakkında ku
mar oynanmasın. 

Hepinizi en derin saygılarımla selamlarım. (HP 
ve MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğ-
lu. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizden evvel Ankara Milletvekili 
Sayın İsmail Saruhan söz istemişlerdi; size de söz ve
receğim. 
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Buyurun Sayın Saruhan. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Çay Ka
nunu Tasarısı, üreticinin yararına ve tüketicinin lehi
ne olan bir kanun tasarısıdır. 50 milyon insanın tü
ketim maddesi olan çayın, bu kanun tasarısı ile Dev
let tekelinden çıkarılarak ve Devlet kendisine rakip. 
yaratarak, çayın gerek üretim ve gerekse kalite ba
kımından düzeleceğinden hiç şüphemiz yoktur. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Böy
lece holdingler de köşeyi dönecektir. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Türkiye'de 
çay üretimi bakımından geçmişte 50 milyonun şikâ
yetçi olduğu bilinmektedir. Oysa Türkiye'deki çay 
üretiminde gerek Devletin bu konuya yatırımı az 
yapması ve gerekse tüketicinin ürettiği malı zama
nında alamaması sonucu hem üretici zarar görmekte 
ve hem de Devlet millî bir zararla karşı karşıya kal
maktadır. 

Devlet, bu kanun tasarısıyla geçmiş yıllarda üre
ticiden satın aldığı çay yaprağının denize dökülme
sini önleyecektir. Arzu edilen üretimin artırılmasın
da bu tasarının üreticinin zararına olacağını düşün
mek cidden yanlıştır. Bu konu yalnız Türkiye için 
yabancı olarak görülmektedir, oysa dünyada örnek
leri olan ve bugün için Türkiye açısından da faydalı 
olacak bu yolla böyle bir adımı atmaya mecburuz. 

Bu itibarla, sadece Devlet, kurmuş olduğu çay fab
rikalarının kapasite yetersizliği sebebiyle, yenilerini 
yapamıyorsa, çay üreticisinin bundan böyle mağdu
riyetleri de devam edecekse, o zaman çay üreticisini 
korumak şöyle dursun, onların giderek daha da za
rarla karşı karşıya kalacağı bilinmelidir. 

Türkiye'de bilinen bir husus vardır; özel sektör
den sürekli korkulmuş,. kaçınılmaya çalışılmıştır. Oy
sa, özel sektörün kamu sektörü kadar bu ülkede ya
rar sağladığını, büyük hizmetler verdiğini bilmemek 
ve inkâr etmek mümkün değildir. Onun için de özel 
sektör, ileride görülecektir ki, satın alacağı kaliteli 
yaprağa daha fazla bedel ödeyeceği gibi, benden ön
ce konuşan çok değerli milletvekillerinin belirtmiş ol
dukları hususlarda, Devlet devre dışı kalmayıp, yine 
devrede kalıp hizmetine devam edecektir. Bu konu 
içerisinde ülkemizde hür teşebbüs yeni imkânlara, 
yeni yatırımlara teşvik edilecektir. Türkiye yeni tesis
ler kazanmaya mecburdur, işsizliğe böyle çare bulu
nur. 

Onun için de bu kanun tasarısının, ülkemize, çay 
tüketicilerine büyük yararları olacağını belirtmek is
terim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Onural Şeref Boz-
kurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; şimdi size görüşmekte olduğumuz ta
sarıyı yakınen ilgilendiren bir konuda bir belge su
nacağım. Belge Başbakanlık Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Başkanlığının 
başlığını ve yine altında Teşvik ve Uygulama Başka
nının imzasını ve resmî mührünü ihtiva etmektedir. 
Belge «Yatırım teşvik» belgesidir. Tarih ve numara
sını arz ediyorum; tarih 16 Kasım 1984, numarasını 
arz ediyorum; 12693. Bu teşvik belgesiyle Devlet 
Planlama Teşkilatı (AKFA) Akpınar Ziraî istihsal 
ve Konvervecilik Anonim Şirketine yapacağı bir ya
tırımla ilgili olarak, yatırım teşvik belgesi vermekte
dir. Yatırım sektörü imalat ve gıda, uğraşacağı konu 
çay üretimi. 

Verilen bu teşvik belgesiyle yatırım yapacak olan 
şirkete - aynen ilgili bölümden okumak suretiyle arz 
ediyorum - yatırımın faydalanacağı teşvik tedbirleri : 

1. Yatırım indirimi yüzde 40. 
2. Gümrük muafiyeti yüzde 100. Yatırım malı 

makine ve teçhizatın ithalinde 6/12585 sayılı Karar
name gereğince. 

3. Faiz farkı iadesi; bu yatırımda kullanılacak 
uzun ve orta vadeli yatırım kredisine ikraz sözleşme
sinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Bakanlar 
Kurulu kararında belirtilen nispet üzerinden uygula
nır. 

4. Vergi, resim ve harç istisnası; bu yatırımda 
kullanılacak yatırım kredisine ikraz sözleşmesinin ya
pıldığı tarihte yürürlükte bulunan Bakanlar Kurulu 
Kararı gereğince uygulanır. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Devam edin, devam edin. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Oraya da geleceğim, Sayın Bakanım, izin verin ben 
konuşmamı bitireyim, zatı âlinizin de söz hakkı var. 
(HP sıralarından alkışlar). 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üye
leri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 7 nci mad
desi, yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye 
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Büyük Millet Meclisine ait olduğunu ve bu yetkinin 
devredilemeyeceğini emretmektedir, öte yandan, yi
ne Anayasamızın 8 inci maddesi, «Yürütme yetkisi 
ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tara
fından Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kulla
nılır ve yerine getirilir» hükmünü öngörmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, halen Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin gündeminde yer alan ve görüşmekte 
olduğumuz çay konusundaki tasarı kanunlaşmamış-
tır. Anayasamızın ve İçtüzüğümüzün öngördüğü pro
sedüre göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Ge
nel Kurulunun tasvibine ve kabulüne iktiran ettikten 
sonra, yine Anayasanın belirlemiş olduğu şekil ve 
çerçeve içerisinde Yüce Cumhurbaşkanı tarafından 
imza edilecek; onu takiben Resmî Gazetede yayın
landıktan sonra ve kanunun meriyet maddesi de bu
nu öngördüğü için ancak o zaman kanuniyet kesbe-
decek; o zaman kanun vasfını kazanacaktır. 

Şu anda çay konusunda üretim yapma, çayı işle
me konusu kanunla Devlet tekelinde olan bir konu
dur. Kanunla Devlet tekelinde olan bir- konu hilafı
na, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu bir başka 
kanunla değiştirmediği müddetçe Bakanlar Kurulu, 
kanunlara ve Anayasaya uygun olarak yürütme gö
revini yerine getirmekle yükümlü olan Bakanlar Ku
rulu veya Devletin diğer bir teşkilatı, bu konuda de
ğil bir teşvik belgesi vermek, herhangi bir ufacık dav
ranışa dahi tevessül etmekten şiddetle ve özenle çe
kinmek durumundadır. Bu, hukuk devleti anlayışı
nın, bu hukuk devleti prensibinin, bu Anayasamızın 
hepimize yüklediği ve hepimizin göz ardı edemeye
ceği emredici bir kuraldır. (HP sıralarından alkışlar). 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Hol
dingler için başka. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Oysa Özal Hükümeti, özal iktidarı, ANAP iktidarı 
şimdiye kadar sergilemekte olduğu felsefenin yeni 
ama çarpık örneğini daha sergilemek durumunda
dır. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Saptırıyorsunuz, saptırıyorsunuz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, bakın saptırıyor muyum, sap
tırmıyor muyum? Yoksa saptıran sizler misiniz, onu 
arz edeceğim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Din
leyin Sayın Bakan, gitmeyin. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Yatırımın süresi... (ANAP sıralarından gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz arz ediyo
rum. Teşriî görevimi ifa ediyorum. (ANAP sıraların
dan «ANAP»lılar burada» sesleri). 

BAŞKAN — Devam edin efendim, o kadar olur. 
(ANAP sıralarından «Kendi arkadaşı söz atıyor» 
sesleri). 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Teşvik belgesinin tarihi 16 Kasım 1984'tür. Henüz 
görüşmekte olduğumuz Çay Yasasının görüşüldüğü 
tarih 3.12.1984'tür. Yani, 20 gün evvel bu teşvik bel
gesi verilmiştir. (ANAP sıralarından «Tabiî verile
cektir» sesleri). 

Teşvik belgesinin yatırım süresine ilişkin kaydını 
arz ediyorum : Yatırım süresi, başlama tarihi 
1.12.1984; yani, Yüce Meclisin bu tasarıyı görüşme
ye başlamasından üç gün evvel bu teşvik belgesiyle 
yatırımın başlaması, fiilen gerçekleşmesi öngörülmek
tedir. 

SALIM EREL (Konya) — istim sonradan gelir. 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, süreniz dolmak üze

re, toparlayın. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 

Toparlıyorum efendim. 
Şimdi, bu konuda Plan ve Bütçe Komisyonunda 

Halkçı Parti üyesi arkadaşlarımın uyarısı üzerine Sa
yın Bakan buyurmuşlardır ki, «Bu teşvik belgesi şar
ta muallaktır» ve özellikle savunmasında temel da
yanak yaptığı şartı arz ediyorum : 

«Özel şartlar: Yatırımla ilgili Maliye ve Gümrük 
Bakanlığından alman izin belgesinin teşkilatımıza ib
razı halinde belge geçerliliğini muhafaza edecektir» 
demektedir ve Sayın Bakan bu maddeye dayanarak 
teşvik belgesinin şartlı olarak verildiği iddiasındadır. 
Devlet Planlama Teşkilatından gelen değerli millet
vekilleri ve inanıyorum ki, tüm arkadaşlarım bunun 
bir şart olmadığını yakınen ve pekâlâ bilmektedirler. 
Bilmektedirler ki, yatırımda faydalanılacak teşvik 
tedbirleri arasında olan yatırım Jndiriminin, ancak 
Maliye Bakanlığı tarafından tescil edilmesi, her teş
vik belgesinde aranılan bir unsurdur. Yani, sırf bu 
teşvik belgesi için öngörülmüş ya da buraya dercedil-
miş bir madde olmanın ötesindedir. 

Değerli arkadaşlarım, maddenin lafzı dahi şarta 
muallak olmadığını kanıtlamaktadır. Nitekim, demek
tedir ki; «Maliye Bakanlığının vereceği izin belgesi
nin teşkilatımıza ibrazı halinde belge geçerliliğini mu
hafaza edecektir.» Yani, belge geçerlilik kazanacak
tır değil; belge, esasen mevcut olan geçerliliğini fiilen 
de muhafaza edecektir. (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi size soruyorum : Yü
ce Meclis olarak lütfen yetkilerinize sahip çıkınız. 
Şimdi, neyi görüşüyorsunuz, niçin görüşüyorsunuz'/ 
Sizin namınıza zaten görüşenler görüştü onu. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, şah

sım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsı adına iki milletvekili söz is

temiştir efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Halkçı Partiden bir 

tek milletvekili şahsı adına konuştu, ben ikincisiyim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kaydedelim efendim, sura gelirse 
veririz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Lütfedersiniz, teşek
kür ederim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, bilahara konuşmak üzere söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki çfendim. 
Sayın Kuşhan, size söz veremeyeceğiz; çünkü, iki 

milletvekili söz istemiş ve konuşmuşlar, bu itibarla 
size söz veremiyorum efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 
tek milletvekili konuştu; diğerleri grup adına konuş
tular. İçtüzüğümüze göre, bir konuda iki milletvekili 
konuşabilir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bu konuda İçtüzük 
hükümleri size söz verebilmem için uygun değil efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Peki Sayın Başkan, 
sıraya giriyorum, Sayın Bakandan sonra konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Hükümet söz alırsa tabiatıyla, söz 
sırası kimdeyse, son söz hükmüne göre söz veririz. 

Buyurun. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benden 
önce konuşan değerli arkadaşımın burada fevkalade 
heyecanlı bir şekilde ifade ettiği konu, aslında önem
li »bir konu değildir. (HP sıralarından «Bravo» ses
leri, ANAP ve HP sıralarından alkışlar) Aynı konu, 
bu Kanun Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonun
da görüşülmesi sırasında yine aynı partiye mensup 
bir milletvekili tarafından dile getirilmiştir. Ben bu
nun şarta bağlı bir teşvik belgesi olduğunu ifade et-
miştimdir ve bilahara da arkadaşlarımın arzusu üze

rine bu teşvik belgesinin suretini alıp Başkanlığa ib
raz etmişimdir. Şu anda belge diye size burada gös
terdiği şey, aslında benim Komisyon Başkanlığına 
ibraz ettiğim o belgedir. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Çaldık deme-
dik ki efendim, 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Ben de demedim. 

Sayın milletvekilleri, oradaki ifademi burada tek
rar etmek durumundayım, Aslında Sayın Bozkurt 
haklı olarak, belki .kendi açısından haklı olaraık, bu 
meseleyi fevkalade önemli ibir mesele imişçesine bu
rada ifade etmişlerdir, buraya gelmeden önce de bu 
konuyla ilgili olarak basın toplantısı yapmışlardır. 

Şimdi, çayda devlet tekelinin kaldırılması konu
sunda Meclis kararı vardır. Beşinci Beş Yıllık Pla
nın içerisindeki ilke kararı bu Meclisin kararıdır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK istanbul) — ilke 
kararı ayrı, Meclis kararı ayrı Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Müsaade edin. Beşinci Beş Yıllık Plan 
bu Meclisin onayından geçmiştir, orada ilke kararı 
vardır; «Çayda devlet tekeli kaldırılacaktır» der. 
Akabinde 1985 Yılı Uygulama Programı vardır; 
orada da 1985 yılı içerisinde kesin olarak bu uygu
lamanın başlatılacağı ifade etdilmiştir. Ayrıca teşvik 
tablosunda da çay sektörü yer almıştır. 

Şimdi bu hukukî prosedür içerisinde, bu hukukî 
manzume içerisinde Devlet Planlama Teşkilatının 
yaptığı şudur: Yatırımın zamanlamasını dikkate al
mak suretiyle yatırım teşvik belgesini vermiştir. Ya
tırım teşvik belgesi, sizin yanlış olaraık ifade et
tiğiniz gibi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının otoma
tik vizesine tabi olan ve Devlet Planlama Teşkilatı 
ilgili dairesinin de üzerinde uzun boylu inceleme ya
pıp verdiği bir belge niteliğinde değildir. Bu bir ön-
belge niteliğindedir ve şartlıdır. Şartı da kendileri 
burada okumuşlardır. Bu, ilgili bakanlık; yani Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının iznine bağlı olarak 
geçerlilik kazanacak olan bir belgedir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK ıÇtstaribul) — Ge
çerliliğini muhafaza edecek mi? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Bu Kanun Tasarısı bugün bu Mecliste ka
bul edilmediği takdirde, o belgenin de geçerliliği 
söz konusu değildir. Mesele bundan ibarettir. {HP 
sıralarından «Bu Kanuna da gerek yok» sesleri, gü
rültüler) 
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Sayın miEetvefldlleri, Sayın Bozkurt burada, «Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının izin yazısı bir forma
liteden ibarettir. Bütün belgelerde bu vardır» dedi
ler. Ben aksini söylüyorum. Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı da beni teyit ediyor oradan. Bu sadece, ilgili 
bakanlık olması sebebiyle bu belgeye; yani bu sek
törde yapılacak yatırımlara ilişkin belgeye has bir 
durumdur. Bir nihaî izin niteliğindedir. O iznin şartı 
da, bu Kanunun burada kabul edilmesidir. Kanun ıka-
bul edilmezse, bu belge geçerliliğini yitirir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ya
zık olur. 

M. TURAN BAYEZÎT '(Kahramanmaraş) — Sö
zünüz kâfi, bu 'bir ikrardır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, arkadaşınız 
burada konuştu, Balkan da cevap veriyor. Cevaba 
cevap verme imkânını hazırlamanın ne manası var? 
Lütfen sükûnetle dinleyelim. 

Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Maruzatım bundan ibaret Sayın Başkan. 
Teşekkür ederim (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkanım, Sayın Bakana bir sual sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, görüşmeler bitsin, şahsı 
adına... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Açık
lamalarıyla ilgili bir sual sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Görüşmeler ıbitsin, sualinize imkân 
vereceğim efendim. 

Buyurun Sayın Kuşhan; «Son söz milletvekilinin-
dir» hükmüne göre söz veriyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
Tanrı, bu Meclisin bütün üyelerinde yaşayan heye
canı dindirmesin, Heyecanın bittiği yerde her şey 
biter sayın milletvekilleri. Hele bu heyecanın altın
da millî duygular yatıyorsa, o zaman heyecan dağ
lar gibi kükremeli. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz, 
çay ürünü üzerinden Devlet tekelini kaldıracak olan 
kanunla ilgili arkadaşlarım birçok şeyler söylediler. 

Neden 'böyle bir kanun gelmeden evvel veya han
gi yetkiyle böyle bir kanun gelmeden ve çıkarılma
dan evvel Türkiye Büyük Millet Meclisini yok farz 
etmek suretiyle 'bugüne kadarki, icraatının bir yeni 
örneğini sergileyen Sayın Hükümetin ve kendisinden 

sıkı talimat almaktan başka kesinlikle fonksiyonu ol
mayan, bu şartlar içerisinde imkânı varsa güya Tür
kiye'nin ekonomisini, Türkiye'nin geleceğini plan
layacak olan Devlet Planlama Teşkilatının Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin iradesine ipotek koymak su
retiyle veya bu eğilimli gösterme cesaretini kendisin
de bularak, kanun henüz Türkiye Büyük Millet Mec
lisli Başkanlığına yeni verildiği ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gündemine alınmadan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde tartışılmadan sayın milletvekil
leri, sizlerin millet adına izhar edeceğiniz irademizin 
hiçbir manası yokmuşçasına daha evvelden böyle 
bir teşvik belgesinin verilmesini, Sayın Bakan, bü
tün hitabet kabiliyetinize, rağmen, ortaya koymak is
tediğiniz.... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, Meclise hitap 
edin, şahıslara ve Bakanlara hitap etmeyin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, özür dilerim. 

Sayın milletvekilleri, bu memleket 'bizimdir, 'bu 
memlekete sahip olmak mecburiyetindeyiz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Aksini söyteyen mi 
var?. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, [istirham ediyorum; bu mukaddes çatı altında 
her şey söylenir, her şey tartışılır ve söyleme yeri bu
rasıdır sayın milletvekilleri. Söyleyecek sözünüz var
sa, lütfen buraya teşrif ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, mani olan yok, de
vam edin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
müdahaleler inşam son derece rahatsız ediyor. Baş
kanlık Divanı olarak müdahale edin lütfen. 

LEYLA YENİAY KÖSEO0LU (İstanbul) — Siz 
de Bakana müdahale ettiniz, 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, Devletlin elinde bulunan çay üretimini rekabete 
açmak suretiyle (sizin mantığınızla olaya bakarak ko
nuşuyorum), kalitesini yükselteceksiniz. Devlet kendi
li, memleketine ve milletine vermesi gereken hizme
tin idrakinde değil, kendi kendini kontrol etmekten 
aciz, Osman Efendinin şirketi gibi çalışıyor (tabirimi 
mazur görünüz) ve ondan sonra da, kendi kendini 
kontrol edemiyor, otokontrolu kurup kaliteyi yüksel
temiyor, bir başka şirkete, bir başka holdinge veya 
bir başka şahsa fabrika kurma yetkisini veriyor; o 
kaliteyi yüksek tutacak, Devlet de onunla rekabet 
etmek için kalitesini yükseltecek.,. Ne fcadar mana-
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sız ve ne kadar mantıksız 'bir düşüncenin (mahsulü 
bu. 

DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Antalya) — 
Size göre öyle. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bu nedir biliyor 
musunuz sayın milletvekilleri? Devletin kendisine gü-
vennıesidir, Devletin kendisine inancının olmaması
dır. Devlet her şeye muktedir sayın (milletvekilleri. 
Kalite yükselmesi gerekiyorsa, Devlet yükseltebilir 
bunu. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (istanbul) — 
Devlet burada, Devlet burada. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Tek elde de bu
lunsa yükseltebilir, çift elde de bulunsa yükseltebilir. 
Devlet otokontrolunu yapamıyorsa, özelliğini yitirmiş
tir. Devlet kendi kendini kontrol edebilmelidir. Falan 
yerde filan şirketin kuracağı çay fabrikasıyla kalite 
kontrolünü yaptıracağım veya kalite mücadelesini 
yaptıracağım diye otokontrol sistemi kurulmaz sa
yın milletvekilleri. Çok açık söylemek gerekirse, ben, 
bu kanun geldiğinde şöyle tetkik ettim ve neden böy
le bir kanuna ihtiyaç duyulduğunu, inanınız merak 
ettim. 

DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Antalya) — 
Beş Yıllık Planda var. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Gerçi Beş Yıllık 
Planda bu var Sayın Bakan; Beş Yıllık Planda var 
da, yalnız Beş Yıllık Plana konulmuş olmasının öte
sinde izah edilmeye muhtaç çok karanlık noktalar 
var; onları açtıktan sonra Beş Yıllık Planın neticesi
nin ne olacağı veya çıkarmakta olduğumuz yasanın 
hangi manada üzerinde durulması gerektiği ortaya 
çıkacaktır. 

Sayın milletvekilleri, devlet tekelini çayın üze
rinden kaldıracağız. Devlet tekelini çayın üzerinden 
kaldırdığımızda ne yapacağız biliyor musunuz?. Ben 
bugün Doğu Anadolu'dan geldim; Allah nasip eder
se çok yakın bir gelecekte sizlere orada gördüğüm 
manzarayı dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışa
cağım ve sizler, öyle zannediyorum ki, benim duy
gularımı size aktarabildiğim ölçüde o bölgeye gide
cek, araştırma yapmak ihtiyacını duyacaksınız. 

LEYLA YENlAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Biz 
de oradan yeni geldik. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hanımefendi, 
Doğu Anadolu'ya bir teşrif ederseniz, eminim ki, 
böyle konuşamazsınız. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 
Efendim, üç defa gittim. 

3 12 , 1984 0 : 1 

I BAŞKAN — Sayın Yeniay Köseoğlu, lütfen, aı-
I kadaşımız sözlerini tamamlamak üzeredir. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (istanbul) — 
özür dilerim, bir sene içinde üç defa gittim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, zamanlama çok güzel dikkate alınmıştır. Sa
yın Hükümetin bugüne kadar sergilemiş olduğu bir 

I yıllık icraatında da, nasıl olsa Türkiye Büyük Millet 
I Meclisinde benim parmak çoğunluğum vardır, na-
I sil olsa Sayın Başbakan milletvekillerine baktığın-
I da güzel, tılsımlı ifadelerle hangi tarafta oy kullan-
I dırtacağını biliyor; binaenaleyh, Türkiye Büyük Mil-
I let Meclisinden bu kanunun yüzde 100 çıkacağını da 
I o düşünce içerisinde getirmek suretiyle evvela kanu

nu sizlere getirmeye ihtiyaç duymadan teşvik belge-
I sini verebiliyor; ondan sonra da, islimi arkasından 

gelsin misali âdet savmaJk veya formaliteyi ikmal et-
I mek için kanun tasarısını getiriyor... Dikkatinizi bu 

noktaya çekiyorum sayın milletvekilleri : Milletin adı-
I na iradenizi izhar ediyorsunuz, böylesine ipotek al-
I tına alındığınızda, milletin iradesini böylesine ipo-
I tek altına aldırdığınızda, yarın bunun hesabını ver-
I mek biraz zorlaşır. 
I Sayın milletvekilleri, ben bu meseleyi burada bı-
I mkayırn, biraz da bir başka açıdan bakayım konuya, 
I müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, vaktiniz doldu, lüt-
I fen toparlayınız. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
I Sayın Başkan. 
I Doğu Karadeniz Bölgesindeki İnsanlar yıllar yı-
I lı (ben, bundan 50 sene evvelini hatırlıyorum) Doğu 
I Anadolu'da, tç Anadolu'da veya Batı Anadolu'da 
I kendilerine bir geçim imkânı ararlardı ve büyük ıs-
I tıraplar çekerlerdi; erkekleri dışarıda, hanımları ise 
I içeride çalışırlardı. Hâlâ da o gelenek devam etmek-
I tedir. Sonradan Tanrı onlara bir ihsanda bulundu; 
I çay ürünü yetişmeye başladı. 
I Biraz önce bir Doğu Karadenizli sayın milletve-
I kili buraya çıktığında, mensubu bulunduğu gruba 
I rağmen, «Olamaz; siz bunu yapamazsınız» diyecek 
I diye beklerken, savunduğunu gördüm!, üzüldüm1. 

I Sayın milletvekilleri; Doğu Karadeniz Bölgesinde 
I yaşayan benim o insanıma, artık gurbetçi olmaktan 

kurtulup kendi bölgesinde yaşama- imkânını bulma-
I sini çok mu gördünüz?. 

Çayı serbest rekabete açtığınız takdirde, Dev-

I
1 letin fabrikalarını götürüp de özel teşebbüse sattığınız 

takdirde, Doğu Anadolu'daki hayvan üreticisini bu-
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gün bıraktığınız vaziyette bırakacaksınız çay üretici- i 
sini de. 

Devlet olarak göreviniz vardır sayın milletvekille
ri, sayın Hükümet; Devlet olarak ortaya koymalı- | 
smız bu görevinizin gereğini. 

ATİLLA SIN (Muş) — Demagoji yapmayın. 
BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sayın Kuşhan; 

lütfen efendıkn. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

vaktim dolduğu için ikazınıza teşekkür ediyorum. 
Maddelerde konuşmak üzere sözümü burada kesi
yorum. I 

Saygılar sunanın efendim. (HP sıralarından alkış
lar.) 

ATİLLA SIN (Muş) — IDoğu Karadeniz'deki 
Mercedes sayısını da söyleyin lütfen. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kuşhan. 
184 sıra sayılı Kanun tasarısının açık oylamasında 

oyunu kullanmayan sayın üye var mı?... Yok. 
Oylama işlemi 'bitmiştir. 
(Oyların ayrımına başlandı.) 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — So

rum vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — IBuyurun Sayın Hastürk. | 
Sayın Hastürk, sorunuz lütfen soru mahiyetinde 

olsun ve şahsî fikrinizin 'konuşma adabı ve ölçüsü 
içerisinde olmasını rica ediyorum'. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — So
ru mahiyetinde olacak. Müsaade ederseniz yerimden 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Aca
ba Devlet Planlama Teşkilatının bu türden daha ev
vel, ıbir yasa konusu olup da yasa çıkmadan verdiği 
tek bir teşvik belgesi var mıdır ve Sayın Bakan bunu 
açıklayabilirler mi?. Birinci sualim bu. 

İkinci sualim de; AKFA Akpmar'ın ortaklarını 
açıklayabilirler mi?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Efendim, be

nim de bir sualim var, müsaade eder imlisiniz?. 
BAŞKAN — iBuyurun efendüm. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Efendim ben 

Sayın Bakana şöyle bir soru sormak istiyorum : 
Teşvik belgesi 16 Kasımda verileceği yerde, bir 

ay bekletilseydi, kanun çıktıktan sonra verilseydi aca
ba ne gibi ıbir sakıncası vardı?. ıSayın Bakan bu hu
susu açıklarlarsa memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka soru sormak isteyen var mı?. Yok. 
Sayın Bakan, soruları cevaplandırmak ister mi

siniz?. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu belge ben
zeri başka bir belgenin daha önce verilip verilmediği 
hususunu şu anda cevaplandırmam mümkün değil; 
araştırıp, arkadaşımın bu (konudaki merakını gider
meye çalışacağım. 

Bahis konusu şirketin ortaklan konusunda da şu 
anda bilgi verebilecek kadar geniş malumata sahip 
değilim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ara ve
relim, görüşülsün, cevap gelsin efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın AkJkılıç'm yönelttiği: soru konusunda 
da şunu söylemek isterim : 

Burada, Devlet Planlama Teşkilatının verdiği ve 
benim ifade ettiğim gibi, aslında bir önbelge olan, 
ancak Maliye ve Gümrük Bakanlığının iznine bağlı 
olarak geçerlilik kazanacak olan belge ile rizikoya 
girmiş olan müteşebbisin kendisidir. Bu önbelgeye 
üslbinadem yapacağı bütün harcamalar müteşebbMn ni-
zikosudur. (HP sıralarından gürültüler.) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir soru da ben sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Soru sorulmuştur. Bu (itibarla soru 
konusu halledilmiştir efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bir soru da bana lütfeder misiniz?. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel, usul hükümle
rine göre, soru soranlar tespit edilir. Biz soru so
ranları tespit ettik, sonra soruya cevap verildi. Aksi 
takdirde bu devam' eder, belki bir saat, iki saat sü
rer; Bu itibarla soru da bir usule tabidir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın IBataanın açıklamalarından sonra bir soru sor
mak herhalde hakkımdır efendim?. 

BAŞKAN — Efendim, soru soruyu davet eder. 
Ben bu hususa imkân vermemek için, açıklık kazan
dırmak için rica ettim. «Arkadaşlar soru sormak is
tiyorlar mı?» dedim; fakat soru soran olmadı ve so
ru konusunu kapattık dedim. Bu itibarla onu başka 
bir zaman sorabilirsiniz; bütçe müzakereleri geliyor. 

— 687 — 



T\ Bs M, M, B ; 33 4 â 12 , 1984 0 : 1 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — I 
Sayın Bakanımın konuşmaları soruları celbedici ma
hiyettedir efendim. 

BAŞKAN — Şimdi sizin bu sorunuza karşı baş
ka bir arkadaşımız başka bir soru hatırlayacak, baş
ka birlisi başka bir sioru... Yani, soru soruyu daivdt 
ederse ne yalpalım? (HP. sıralarından güriiilitüler.) 
* ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Gayet doğal değil midir böyle bir yöntem Sayın Baş
kan?... 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

İçtüzükte bunu engelleyici bir büktüm var mı? (HP 
sıralarından gürültüler.) I 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza I 
sunuyorum : Tasarının maddelerine geçilmesini ka- I 
bul edenler... Etmeyenler... Tasarının maddelerine ge- I 
çihnesi kabul edilmiştir. I 

1 inci maddeyi okutuyorum : I 

Çay Kanunu Tasarısı I 

MADDE 1. — Çay tarımı, üretimi, işletmesi ve I 
satışı bu Kanun hükümleri dairesinde serbesttir. I 

Gerçek ve tüzelkişiler yaş çay işleme ve çay pa- I 
ketleme fabrikaları kurup, işletebilirler, ihtiyaçları I 
olan yaş çay yaprağını doğrudan üreticiden satın ala- I 
'bilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... I 
Buyurun Sayın Kuşhan. I 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 
değerli üyeler; kanunun 1 inci maddesini okuduğu- I 
muzda görmekteyiz ki, biraz önce vurgulamaya ça- I 
lıştıŞım gibi bugüne kadar Devlet tekelinde olan ve I 
Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan, çoluğundan I 
çocuğundan ayrı uzun yıllar gurbette ömrünü geçir- I 
mek mecburiyetinde bulunan, hayatını idame ettire- I 
bilmek için uzun yıllar gurbette çalışmak zorunda I 
olan özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi insanının 
gurbette geçirdiği günlere son veren bu çay üreti- I 
minin, bu sefer de Devletin fabrikalarının özel te- I 
şebbüse devri suretiyle, diğer üretim alanlarında üre- I 
itimde bulunan kimselerin, fabrikatörler yeya serma- I 
ye çevreleri karşısında düştükleri durumun bir baş- I 
ka örneğine düşmek suretiyle yine gurbete çıka- I 
cakları günler yaklaşıyor endişesi içerisinde sözümü j 
söylemek istiyorum. I 

Sayın milletvekilleri, Doğu Karadeniz Bölgesini do
laştığınızda görürsünüz ki, gerçekten yeşil halı gibi I 
her tarafı kaplayan çay, oradaki insanın ıhayatına | 

bir başka renk, bir başka şekil vermiştir. Doğu Ka
radeniz insanı çay üretimi başladıktan sonra ger
çekten mutludur, gerçekten kendi bölgesinden dışa
rıya çıkmaya ihtiyaç duymadan hayatını çok güzel 
şekilde idame ettirmektedir; fakat kötü bir talih, bel
ki teşekkülünde kendisinin de katkısı bulunan bir 
iktidarın getirmiş olduğu böyle bir kanunla, çay üre
ticisi, çay ürünü Devlet tekelinden çıktıktan sonra 
özel 'teşebbüsle rekabet etme olanağı bulunamaya
cağı için; diğer taraftan mümkündür ki, biraz za
man geçtikten sonra satma, savma eğiliminde bir 
hayli heyecanlı olan sayın iktidarımızın çay fabri
kalarını da özel teşebbüse satma gibi bir temayülü 
ile karşı karşıya kaldığımızda, ıbelki o kanunun da 
çıkmasına mani olma olanağımız olmayacak par
mak sayımız yetmediği için; ama ondan sonra çay 
üretici doğrudan doğruya özel teşebbüsle karşı kar
şıya kalacak, özel teşebbüsün istediği şartlar içeri
sinde üretecek ve özel teşebbüsün istediği şartlar içe
risinde malını pazarlayacak veya elindeki ürününü 
satacak. Devlet bunu neden çok görür bu üretici
ye? Yani çay ürününden başka bir geliri olmayan 
Doğu Karadeniz insanına Devlet neden çok görür 
bunu? 

Sayın milletvekilleri, biraz önce milletvekili ar
kadaşlarımdan bir tanesi kaliteye değindiler. Daha ev
vel demiştim, Devlet her şeye muktedirdir. Kalitesin
den şikâyetçi isek onu da düzeltebiliriz, onu da yük
seltebiliriz. 

Miktarını fazla alıp da kaliteyi düşürmenin öte
sinde; kârdan başka gayesi olmayan özel teşebbüs 
kaliteyi yükseltecek de, Devlet yükseltemeyecek... Bu
na siz inanıyor musunuz? Evvela o işe yatlrım ya
pan kimse cebini düşünecektir sayın milletvekilleri 
ve çok yakın bir gelecekte Doğu Karadeniz Bölge
sindeki insanım tekrar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 
kendisine hayatını idame ettirecek parayı kazanmak 
için yerler aramak mecburiyetinde kalacak. Ben şim
diden onun üzüntüsünü çekiyorum ve Doğu Karade
niz Bölgesinden seçilerek gelmiş olan milletvekilleri
nin bu kürsüde nasıl feryat etmediklerine de ger
çekten hayretler içerisinde bakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız kaleme alındı
ğında, Anayasayı kaleme alanlar; yani kanun ko
yucu 45 inci maddenin birçok bölümlerinde Devletin 
himayesine ihtiyaç duyulan konularda Devletin üre
ticiyi himaye etmesi mecburiyetini getirmiştir. Şimdi 
biz, çıkaracağımız bu Kanunla Anayasanın bu mad
desine de bir noktada ruhen de olsa aykırı hareket 
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ediyoruz/Devletin himayet etmek istediği üreticiyi 
biz, doğrudan doğruya mücadele etmesine imkânı 
olmadan özel teşebbüsün eline teslim ediyoruz. 

O 'bakımdan, biz, bu Kanunu özellikle eleştiriyor 
ve kesinlikle bu Meclisten çıkmaması gereken bir 
kanun 'olarak mütalaa ediyoruz ve kesinlikle sizle
rin de 'bu Kanuna bayır demeniz inancıyla hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. {HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fahrettin Kurt, buyurun. 

FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte 
olan, çaydan Devlet tekelinin kalkması ve özel te
şebbüse açılması ile ilgili yasa tasarısı üzerinde ben
den önce söz alan arkadaşlarımdan bazılarının maa
lesef, yasanın getirmek istediklerini anlayamadıkların
dan olacak, çayı 'bardakta gören insanlar gibi burada 
çay konusunda ahkâm kesmelerini son derece yadır
gamış olduğumu belirtmekle sözlerime başlamak isti
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'Ellerine teşvik belgelerini alıp kürsüden sallayan
ların, yatırımdan anlamadıklarını, teşvik belgesinin ne 
olduğunu bilmediklerini, burada Meclis Genel Ku
ruluna göstermeleri, ayrıca üzerinde düşünülmesi ge
reken bir husustur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teşvik belgesinin, 
yatırım belgesinin nasıl istismar edildiğini bilmiyoruz, 
öbürlerini biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, siz konuşurken, 
bir-iki kişi söz attığı takdirde feveran ediyorsunuz; 
ama genellikle de siz sayın hatiplere sataşıyorsunuz. 

Bu itibarla sizden ve diğer üyelerden istirhamım, 
hitabet kürsüsünde bulunan arkadaşların konuşma
larına saygı göstermeleridir. 

Buyurun devam edin Sayın Kurt. 
FAHRETTİN KURT (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, 'bu yeni getirilecek olan tedbirler, Doğu Ka
radenizlinin en önemli geçim kaynaklarından biri ve 
alın terinin ürünü olan çayın daha iyi bir şekilde de
ğerlendirilmesinin en önemli delili ve göstergesidir. 
Şöyle ki : 

Çay tarımı özel teşebbüse açıldığı zaman yeni fab
rikalar kurulacak, dolayısıyla çay üreticisi geçiminin 
ikinci bir unsuru olan gurbetçilikten, istihdam saha
ları, yeni iş alanları açılması suretiyle kurtulacaktır. 

Yakın çevremizde bulunan İran, Irak gibi Orta
doğu ülkelerinin yıllardan beri bizden talep ettikleri 
çay konusunda yeni imkânlar doğacak, dolayısıyla 
hem ülkemiz döviz kazanacak, hem de yöre insanı 
alın terini daha iyi değerlendirmiş olacak. 
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Demin, çayı bardakta görenler olarak nitelendir
diğim bazı arkadaşlarımın konuşmalarına değindim. 
Çayın, hepimizin malumu olduğu veçhile, son yıllarda 
kalitesi düşmüş, âdeta vatandaşlarımıza odun satar du
ruma geimişizdir. 1984 yılında 135 bin ton kuru çay 
üretildiği söylenmektedir. Bunun 30 hin tona yakın 
kısmı, zamanında ürün alınamadığından, yedi yap
rak kesildiğinden, kartlaştığından, odun parçasıdır. 
Yeni sistemle, iki paket çayla bir ayını geçiren va
tandaşımız, bundan böyle bir paket çay alarak bir 
ayım geçirmiş olacaktır^ 

Doğu Karadenizlinin meşakkatli hk şekilde üret
tiği ve Türk ekonomisine sunduğu çay ürünü, bun
dan böyle hem tüketici tarafından iştahla içilecek, 
hem de bu ürünü üretenler 'bundan 'büyük çapta is
tifade edeceklerdir. 

Dünyada tespit edilen 60 çeşit çay vardır. Bizim 
ülkemizde yalnız bir çeşit çay ekilmekte ve ondan 
mahsul alınmaktadır. Rekabete açılmasıyla araştırma 
organları gelişecek, dolayısıyla yurdumuzun diğer 
bölgelerinde de çay tarımı yapılması mümkün hale 
gelecektir, 

(Sözlerimi bitirirken hepinizi saygı ve sevgiyle se
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, Sa

yın Kuşhan'ın konuşmasıyla ilgili bir soru sorabilir 
miyim? Sayın Bakana bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Üğdül, şahıslar hedef 
alınarak şüphesiz soru sorulmaz. Bu itibarla böyle 
bir soruya imkân veremem. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Yok Sayın Baş
kanım, şahıs ismi kullanamayacağım, Sayın Bakanı
ma bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Hayır efendim; burada konuşan 
bir milletvekilinin konuşmasını hedef alarak sorula
cak bir soruya imkân veremiyorum. Buyurun efen
dim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Yok Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Başka konuşmak isteyen yar mı 
Yok, 

Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bir şey sormak is

tiyorum Sayın Başkanım. Çayda Devlet desteği kal
kacak mı, kalkmayacak mı? Ben Sayın Bakana onu 
sormak istiyorum. 
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BAŞKAN — O halde böyle soruyu elbette sor
dururum; ama sayın milletvekillerini hedef alarak 
başlarsanız o takdirde söz veremem. 

Sayın Bakan, «Çaydan Devlet desteği kalkacak 
mı, kalkmayacak mı?» diye sormaktadır sayın mil
letvekili arkadaşım. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun 
tasarısının kanunlaşması halinde çayda Devlet des
teğinin kalkması söz konusu değildir. Aslında bu 
kanun tasarısıyla biz üreticiye munzam bir imkân 
sağladığımızı; yani üreticiyi destekleme politikasını 
daha da kuvvetlendirdiğimize inanıyoruz. 

Şu anda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tara
fından üreticilere verilmiş olan çay ruhsatnameleri 
aslında üreticiyle Çay - Kur arasında bir zımnî akit 
niteliğindedir ve üretici için bir nevi alım garantisi 
teşkil ederler, yani, diğer bir ifadeyle Çay işletmeleri 
Genel Müdürlüğü kendisine üreticinin getirdiği bü
tün çayı evsafa uygun olmak kaydıyla almak yü-
kümlülüğüyle karşı karşıyadır. Bu yükümlülük de
vam edecektir. Yani bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra da Çay - Kur kendi esasları dahilinde, kendi
sine gelen bütün çayı almakla yükümlüdür. Biz özel 
sektöre, bu sektöre girme imkânı vermekle üretici 
açısından munzam bir imkân getiriyoruz, munzam 
bir kolaylık getiriyoruz ve takdir edeceğiniz gibi, özel 
sektörün üreticiden çay alabilmesi ancak çay işlet
melerinin sağladığı şartlardan daha iyi şartlar sağ
laması halinde söz konusu olacaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakana çok kısa bir soru sorabilir miyim, müsaa
de eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun, sizden sonra Sayın Altuğ 
ve Sayın Islimyeli'ye soru için söz vereceğim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, «Dev
let desteği çay üreticisinden kaldırılmayacaktır» bu
yurdunuz; saygı duyuyorum. Yalnız siz ilânihaye ba
kan değilsiniz. Temenni edeyim çok uzun süreli gö
rev yapasınız... 

BAŞKAN — Şimdi sual şeklinde lütfedin efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tamam efendim, 
sual. 

Biraz evvel ifade ettiğiniz şekilde, kanunda çaya 
Devlet desteğinin devam edeceği şeklinde bir ibare, 
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| bir ifade, bir açıklık yok. Bunu neyle sağlayacaksı
nız? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SEFA GİRAY (İstanbul) — Şimdi hangi kanunda 
var bu? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Aksi olmadıkça bu geçerlidir sayın milletvekili. 
Sizin söylediğiniz ters bir yoldur. Biz mevcut duru-

1 mu değiştirmiyoruz; şu andaki destek politikasını de-
I vam ettiriyoruz. Niye yeni bir düzenleme yapalım? 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Buyurun Sayın Yılmaz Altuğ. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim Çay -
Kur'un 43 fabrikası bulunmaktadır. Sayın Bakanın 

I izahatından anladığıma göre, özel sektör bu 43 fab
rikaya ilave tesisler yapacak; yani bu 43 fabrika ve
ya tesis özel sektöre devredilemeyecek. Bunu böyle 
anlamak kabil mi Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Bu tasarıyla sizin kasdettiğiniz anlamda bir şey 

getirmiyoruz. Biz sadece özel sektöre bu alana girme 
imkânını sağlıyoruz; ama Çay - Kur'a ait işletmele
rin ileride özel sektöre devri, uzun vadede zaten bi
zim Hükümet Programında yer almıştır; diğer bütün 

I devlet işletmelerinde olduğu gibi. Ama, o gelişme açı
sından bu kanun yeni bir şey getirmiyor. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Islimyeli. 

,FENNİ IfSUMYELl (Balıkesir) — Sayın Başka
nım, Sayın Bakandan şunu öğrenmek istiyorum: Fil
hakika bu kanun tasarısı mevcut işletmelerin devrine 
ait bir hüküm getirmemektedir. Ancak, daha evvel 
Meclisimizden çıkan Tasarrufların Teşviki ve Yatı
rımların Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

I esasen Ibu kabil teşekküllerin özel sektöre devrine im
kân vermektedir. Bu kanun uygulanacak mıdır çay 
istihsali ve çay işletmeleri konusunda? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Zannederim bu konuya cevap lüt
fetmişlerdi Sayın Islimyeli. İleride Hükümetin prog
ramı gereğince tatbikat yapılacağını bildirmişlerdi; 
ama Sayın Bakan ayrıca cevap arz etmek isterse bu-

j yursun. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, aynı şeyi tekrarlamak durumunda
yım. Esasen o kanunî imkân şu anda mevcuttur; 
Hükümet gerekli gördüğü şartlarda ve zamanlarda 

| bunu kullanacaktır, 
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Hükümet Programındaki bir hususu, daha açık
lık getirmesi açısından burada ifade etmek isterim. 
Biz Hükümet Programında Devletin, sanayi ve tica-1 
ret anaprensip olarak girmemesini, İstisnaî olarak 
geri kalmış bölgelerde sınaî tesisler kurabilse de bu 
teşebbüsleri kısa zamanda millete devretmesini, sa
nayi ve ticarette Devletin esas rolünün tanzim ve teş
vik edici olmasını, iktisadî faaliyetlerde de vatanda
şın rakibi değil, aksine ona hizmet eden, gelişmesi
ni kolaylaştırıcı ve yardımcı olmasını kabul etmişiz
dir. Uygulamamız bu yönde olacaktır; ama bunun 
zamanlamasını Hükümet takdir edecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 221 sıra saydı Çay Kanunu 
tasarısının 1 inci maddesinin sonuna 3 ve 4 üncü 
paragraf olarak; 

Anayasamızın 45 inci maddesinin 2 nci paragra
fında olan ifadeye uygun olarak aşağıda belirtildiği 
Şekilde ilave edilmesini arz ederiz. 

Fehmi Memişoğlu Turgut Halit Kunter 
Rize Rize 

Mustafa Murat Sökmenoğlu Ali Bozer 
Hatay Ankara 

Fenni îslimyeli Ferit Melen 
Balıkesir Van 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Devlet, çay ürününün değerlendirilmesi ve ger
çek değerinin üreticinin eline geçmesi için gereken 
her türlü tedbiri alır. 

Yaş çay yaprak fiyatlarının alt sınırı, her yıl 
Bakanlar Kurulu kararıyla en geç 30 Nisana kadar 
ilan olunur. 

BAJŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KILt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?, 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze)— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 

katılmıyorlar, önerge üzerinde söz istiyor musunuz? 
FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Evet Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

FEHMt MEMİŞOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Doğu Karadenizlinin hakika
ten, burada tartışıldığı üzere, bu çay tasarısının daha 
önceden çıkacağı haberi duyulduktan sonra, büyük 
bir endişeye ve büyük bir paniğe kapıldığı hususun
da ben de yakından bilgi sahibiyim. 

O yörenin çocuğu olan, bizim gibi oradaki insan
larımızın hak ve hukukunu korumakla mükellef bir 
değerli hemşerimin burada Hükümeti temsilen ka
nun sözcüsü olarak bulunmuş olması, esasen benim 
burada konuşmamı da Zorlaştırmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, çay üreticisinin endişelerini 
izale etmek ve muhtemel gelişmeleri; yani menfî ge
lişmeleri önlemek bakımından bu önergeyi vermiş 
bulunuyorum. 

önergemde birinci fıkra olarak ilave edilmesini 
istediğim ifadeyi, Anayasanın 45 inci maddesinin son 
paragrafından aynen alarak intikal ettirdim. Bu hu
sus, üreticiye, bir devlet güvencesini, bir ölçüde ya
saya intikal ettirmek gibi bir avantaj sağlamak anla
mındadır. 

İkinci paragrafı, Çay-Kur Kanununun 24 üncü 
maddesinde ifade edildiği şekilde aynen almış bulu
nuyorum. Orada da, «Çay yapraklarının en alt sı
nırını Bakanlar Kurulu ilan eder» der. 

Tabiî ki, Sayın Devlet Bakanının izah ettiği üzere, 
Çay-Kur, destek alım fiyatlarını tespit edecek ve üre
tici de Çay-Kur Müessesesine bu fiyatlardan yapra
ğını satacaktır. Ancak, Çay-IKur Teşkilatı, kendisini 
bağlayan fiyatı tespit edecektir, özel sektörü bağla
madan, tamamen serbest bırakmak suretiyle, özel
likle çayın *izdiham zamanlarında Devletin alamaya
cağı 'büyük miktarda çayı özel sektör istediği fiyat
ta alabilme imkânına sahip olacağı endişesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Çay üreticisi, bahçesinde yetişen çayı bahçede 
bekletemez, demiştik. Üstelik topladığı zaman stok 
edemez, muhafaza edemez. Çünkü çay, dalında 15-20 
günde tamamen evsafını kaybetmektedir. Dolayısıyla 
bahçede beklemez ve bu durumda da koparildıktan 
sonra diğer ürünler gibi yine bir yerde stok edilemez. 
O bakımdan, böylesine çaresizlik içerisinde, özel sek
tör ne teklif ediyorsa kabul zorunda kalacağı endi
şesinden kaynaklanarak; burada özel sektörün de 
bir taban fiyat vermek suretiyle Devlete tabi olmak 
gibi bir zorunluluk getirmek, dolayısıyla üreticiyi 
bir ölçüde güvence altına almak bakımından bu öner
geyi takdirlerinize sunuyorum. 
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Gönül îster ki, bu önergeyi takdirlerinizle kabul 
edelim, Sayın Başbakanımdan da bir kere daha rica 
ediyorum; Bu önergenin kabulü halinde, hemşerim 
Sayın Devlet Bakanı ile kolkola ve içice; özel kesi
min de bu sektöre katılmasını arzu ettiğimiz şekilde 
bir uygulamayı beraber takip edelim, beraber teş
vik edelim ve Karadenizlinin içinde bir endişeye yer 
vermeyelim. 

Bu bakımdan bunu tekrar Yüce Meclisten ve Sa
yın Başbakanımdan bir kere daha rica ediyorum ve 
hepinize saygılar sunuyorum. (MDP sıralarından al-
kışlar)^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Memişoğlu. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamak

tadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Çay tarım alanları Bakanlar Ku

rulunca tespit edilir. Bu alanlar dışında çay tarımı 
yapmak yasaktır. 

Çay tarımı alanlarına giren yerlerde çay bahçesi 
kuracak olanlar önceden ruhsatname almak zorunda
dırlar. Ruhsatname verilmesine dair esaslar ilgili ba
kanlıkça tespit edilir. 

Ruhsatsız olarak çay bahçesi kuranların çaylık
ları söktürüldüğü gibi, her dekar için 75 bin TL. 
ağır para cezasına hükmedilir. Daha küçük alanlar 
için bu para cezası oranlanarak uygulanır. 

©AŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. 2 nci madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlü

ğünden önce ilgili mevzuata göre, Devletle üretici ara
sında doğmuş haklar saklı olup, verilmiş olan çay 
ekimi ile ilgili ruhsatlar da geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — a) 27.3.1940 tarihli ve 3788, 

20.5.1942 tarihli ve 4223, 4.7.1953 tarihli ve. 6133 sa
yılı kanunlar, 

b) 9.2.1340 tarihli ve 407. 7.6.1949 tarihli ve 
5433 sayılı kanunların çayla ilgili hükümleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
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ÎBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Bir 4 üncü madde eklenmesi konusunda öner

ge vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Çay Kanunu tasarısına aşağı

daki 4 üncü maddenin, 3 üncü maddeden sonra ek
lenmesini arz ve rica ederiz. 

Madde 4. — Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 
ait işletmeler hakkında Tasarrufların Teşviki ve Ya
tırımların Hızlandırılması Hakkındaki Kanun hüküm
leri uygulanmaz. 

Fenni Islimyeli Aü Mazhar Haznedar 
Balıkesir Ordu 

İsmail Şengün Ayhan Çetin 
Denizli Çorum 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

BAŞ/KAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
K1L1 AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden herhangi bi

risi söz istiyorlar mı? 
Sayın Islimyeli, buyurun. 
FENNİ 1SLİMYEL1 (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; prensip itibariyle çayın ser
best rekabete açılmasında isabet olduğu kanaatini 
taşıyorum. Gerçekte bugünkü ekonomik politikalar 
içinde çayın rekabete açılmaması veya yeni fabrika
ların özel sektör tarafından kurulmaması gibi bir 
görüşü müdafaa etmek, kanaatimce dünyanın bu
günkü ekonomik konjonktürüne uygun düşmez. Bu 
itibarla asıl önemli olan husus, çay müstahsilinin 
durumunu vikaye edecek tedbirlerin bir arada düşü
nülmesi keyfiyetidir. 

Biraz evvel değerli arkadaşlarımın da ifade ettiği gi
bi, çay istihsâli gerçekte sosyal yapısı olan ekonomik 
politikaya dayandırılamak iktiza eder. Niye bu tedbir
ler alınmıştır. Niye Çay-Kur mazide kurulmuştur?, O, 
hepimiz için, çok muhterem üyeler için belli bir key-
fiyetttir; bunu tekrara lüzum görmüyorum. 

Ancak, şayet Çay-Kur'un inhisarı dolayısıyla çı
kan kalite yetersizliğinden yakınıyor isek, tüketici 
yakınıyor ise, Çay-Kur'a ait işletmelerin tamamının 
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özel sektöre devri yeni bir monopolü ihdas edecek
tir. tşte, kanaatimce bu tasarının en zayıf tarafı bu 
noktadadır. 

Sayın Bakan Bütçe Komisyonundaki yaptığı açık
lamalarda, bir orta vadede Çay-Kur'a ait işletmele
rin özel sektöre devrini düşünmediklerini açıkça 
ifade ettiler. Orta vade 5 senelik bir vadedir. Bu ta
rihten sonra hangi iktidarın işbaşına geleceği belli 
değildir. Kanunlar uzun vadelidir, Devlet hayatı sü
resizdir. öyle bir iktidar gelir ki, bu işletmelerin ta-

. marnını özel sektöre bir kalemde devreder, işte o za
man bir (X) firmasının tekeli bahis konusudur. 
Çay-Kur işletmelerinde karşılaşılan mahzurlar neyse 
o tarihte o işletmenin faaliyetinde de aynı mahzur
lar hâsıl olacaktır. Yani kalite yetersiz olacak, fi
yattan şikâyet edilecektir. 

Şu halde yapılacak şey nedir Muhterem üyeler? 
Türkiye'de bunlar denenmiştir. Bir bira örneğini 
vermek istiyorum. Bir tarihte inhisarın birasından 
şikâyet edenler, özel sektör piyasaya girdikten sonra 
onun da kaliteyi daha iyileştirdiğini, Tekelin de ka
liteyi daha iyileştirdiğini görmüşlerdir. 

Aynı şekilde fındıkta Fındık Tarım Satış Koope
ratifleri vardır, zamanında tanzim edici rolünü oy
nar, Çukobirlik tanzim edici rolünü oynar, aynı za
manda tüccar da aynı malı mubayaa eder. Yine ay
nı şekilde, Toprak Mahsûlleri Ofisi bir taraftan ken
disi mal alır, ekonomide, fiyatlarda tanzim edici ro
lünü oynar, aynı zamanda tüccar da mal mubayaa 
eder. 

Şimdi müsaade ediniz, işte burada Çay-Kur'un 
önemi ortava çıkmaktadır. Çay-Kur muhafaza edil
melidir ki, serbest rekabet pivasası içinde bir taraf
tan müstahsil, bir taraftan tüketici memnun olsun. 
Bu rekabetten müstahsil nasıl memnun olacaktır? 
Çay-Kur'un bir asgarî fiyattan piyasaya girmiş olma
sı, özel sektörün fiyat empoze etmesine mani ola
caktır. Bu itibarla aralarındaki rekabet fiyatın yuka
rı bir seviyede teşekkül etmesine imkân verecektir. 
Bu itibarla, müstahsil memnun olacaktır ve bunu 
temin için de Çay-Kur'un muhafazası şarttır. İkisi
nin bir arada bulunmasından tüketici de memnun 
olacaktır. Çünkü hem Çav-Kur, hem özel sektör ken
di işindeki rekabetten dolavı kaliteve itina göstere
cektir. Fivatı aşaSıva çektiği ahvâl içinde hem Çay -
Kur, hem özel sektör muvaffak olacaktır. 

Bu itibarla müsaade ediniz, tarihî gelişim içinde 
bu müessesenin yerini muhafaza edelim; fakat ger
çekte yeni ihtiyaçlar için ve kaliteyi iyileştirebilmek 
için çay işletmesi mevzuunu özel sektöre açalım. 
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İşte bizim verdiğimiz önergenin manası budur: 
Müstahsil ve müstehliki tatmin edecek bir ortam 
içinde daha iyi bir fiyat ve kalite teşekkülü için bu 
müesseselerin muhafazasının şart olduğunu ifade et
miş bulunuyoruz, önergemize itibar ederseniz, zan
nediyorum bu bölge halkı için faydalı ve Türk tüke
ticisi için de gerçekte istifadeli bir kanun tasarısına 
vardımcı olmuş olacaksınız. 

Teşekkürlerimi sunuyorum. (MDP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamak

tadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

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

4 üncü maddeyi okutuyorum': 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürü-

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteven?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuvorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuvorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuvorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
Sayın Memduh Yaşa, kanunun tümü üzerinde 

ovunuzun rengini belirtmek için söz istemişsiniz; leh
te mi, aleyhte mi efendim? 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Lehte 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sa
vın Başkan, çok sayın milletvekilleri; Türkive Cum
huriyeti mevzuatı içerisinde bir tekel Kanununun 
kaldırılmış olmasından dolayı çok memnunum. 

Daha evvel de burada «Köprü - Baraj Kanunu» 
olarak bilinen malum kanunun müzakeresi sırasında, 
Hükümet mevcut tekellerin kaldırılmasıyla ilgili bir 
kanun getirdiği takdirde buna müspet oy vereceği
mi ifade etmiştim. Bugün bu sözümü yerine getir
mek üzere açıklama yapmış oluyorum; yani bu ka
nuna olumlu oy vereceğim, beyaz oy vereceğim. 

Bununla beraber bu mesut hadiseyi bir olayın 
gölgelediğini ve bu gölgeleme olavının beni fevkala
de mustarip ettiğini ifade etmekten kendimi alıkova-
mıyorum. O da, zannediyorum bir bürokratın veya 
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birkaç bürokratın, bir gaflet neticesi olarak, henüz 
Meclisten geçmemiş bir kanunla ilgili teşvik belgesi 
vermiş olmalarıdır. Hükümetin bu konu üzerinde 
hassasiyetle duracağını ümit ederek, hepinizi saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşa. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş 
ve tasarı kanunlaşmıştır. 

1. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/554) (S. Sa
yısı •: 184) (Devam). 

'BA'ŞjKlAN — 184 sıra sayılı Kanun tasarısının oy
lamasına 324 üye katılmış; 298 kabul, 23 ret, 2 çe
kimser 1 geçersiz oy kullanılmıştır. 

Bu itibarla 184 sıra sayılı, Taşınmaz Mal Zilyet
liğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanun tasarısı kanunlaşmıştır. 

3. - - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge
lirleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/629) (S. Sayısı: 222) (1) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine 
geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet' yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunmamasına karar verilmiştir. 

Taşarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Halkçı Parti Grubu adına iSayın Hasan Altay; 
buyurun. 

HP GRUBU ADINA HASAN ' ALTAY (Sam
sun) *— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere, 
görüşülmekte olan 222 sıra sayılı TRT Gelirleri Ya
sa Tasarısı hakkında Halkçı Parti Grubunun görüş
lerini sunacağım. 

Tasarının genel gerekçesinde ruhsat ücretlerinin 
cüzî olduğu ileri sürülmektedir. Vatandaşımızın için
de bulunduğu zor geçim koşulları, artan hayat paha
lılığı nedeniyle ödenecek ücretin cüzî olduğu söyle
nemez. TRT'nin malî yönden sıkıntıya düşmesinin 
(başlıca nedeni cari harcamalandr. Gelirinden fazla 

(1) 222 S.; Sayılı Basmayazt Tutanağa eklidir. 
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büro elemanı çalıştırılmakta, oysa hizmet verecek 
eleman sıkıntısı çekilmektedir. Bu durumuyla TRT, 
harcamaları bakımından bir dev, hizmetleri bakımın
dan bir cüceye benzemektedir. 

Kaçak televizyonların çokluğu nedeniyle bu ya
sanın çıkarıldığı gerekçesi yanlıştır. Kaçak alıcı çalış
tıran, zaten bu yasa çıktığında da ödemeyecektir. Yok, 
eğer tüm abonelerden yüzde 3,5 TRT için ilave ücret 
alınacaksa, televizyonu olmayan elektrik abonelerine 
haksızlık yapilmaktadır. Gerekçede belirtildiği gibi, 
bu nasıl sosyal adalettir, nasıl sosyal adalet sağlana
caktır? Bu yanlış bir gerekçedir. Bu yasa ile getiri
len af'a, zamanında ruhsat ödeyen vatandaş âdeta 
cezalandırılmaktadır. Oysa, ödeyemeyenlerden bü
yük cezalar alınarak, ücretini ödeyen kişi yaptığı 
işin huzurunu tatmalı, bu şekilde ek külfet getirilme
meliydi. Ücretini ödemeyenlerin faturaları da bu şe
kilde namuslu vatandaşlara ödettirilmektedir. 

Ayrıca, «Bir defaya mahsus» denilen benzeri bir 
yasa bir yıl kadar önce çıkarılmıştı, Bu yasa halkı
mızın Devlete olan güvenini sarsacağı gibi, benzeri 
birkaç ay geçerli kalacak yasalar, zaten içinden çıkı
lamaz durumda olan yasalarımızın izlenmesini güç
leştirmektedir. tyi düşünüp hazırlanarak, kalıcı ya
salar çıkarılması prensip edinilmelidir. Acelecilikle 
olumlu sonuç almak zordur. Vatandaş, «Bu yasa da 
nasıl olsa birkaç ay sonra değişir» gözüyle baktığın
da, yasaları uygulamak çok zorlaşacaktır. 

Orman köylerinde doğa ile haşhaşa yaşayan, her 
nasılsa bir televizyona sahip olmuş kişiler ile gece
konduda oturan ve dış dünya ile tek bağlantısı tele
vizyon olan vatandaştan da, yüksek gelir grubuna 
sahip kişilerle eşit tutup, yüzde 3,5 oranında ilave 
elektrik tüketim vergisi alınması haksızlıktır. Fakir 
olandan gerektiğinde hiç ücret alınmamalıdır. Çün
kü televizyon ve radyo lüks değil, ihtiyaçtır. 

Montaj sanayiinin çıkarları uğruna yüksek fon ve 
gümrük duvarlarıyla korunan ve bu nedenle gelişmiş 
ülkelerdeki alıcıların iki katı fiyatı ödemek duru
munda olan ve halkın, alım gücünün üzerinde olan 
bu cihazlara ilave zamlar yapılması çok yanlıştır. 

Kitap ve gazetenin çok pahalı olduğu ülkemizde, 
halkın tek eğlence ve eğitim kaynağı olan televiz
yonların fiyatını arttırmak değil, gümrük duvarlarını 
indirip, ucuzluğu teşvik etmek gerekir. 

Anayasamızın Devlete yüklediği eğitim ve öğretim 
görevi yeteri gibi yerine gelmezken, bunun zararla
rını giderici tedbirleri almak da Devletin başlıca gö
revlerindendir. Bu nedenle, alıcı temininde fakir va
tandaşlara yardım etmek Devletin görevidir. 

694 — 



T. B. M. M, B : 33 4 a 12 . 1984 0 : 1 

Bunların dışında, bir şeyler istemek için TRT'nin 
halkımıza bir şeyler vermesi gerekmektedir. 

özetle TRT'nin yasal görevleri arasında: 
1. Yurt içinde yapılacak haber, kültür, bilim, 

sanat, eğlence ve benzeri eğitici, aydınlatıcı, eğlendi
rici nitelikte yayınlar yapmak. 

2. Atatürk ilke ve devrimlerinin kökleşmesine, 
Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin 
üsüne çıkmasını öngören millî hedeflerin gerçekleş
tirilmesine çalışmak, 

3. Devletin varlık ve foağımsızlığıyla, Atatürk 
milliyetçiliğine dayanan, demokratik, lâik ve sosyal 
hukuk devleti niteliklerini korumak ve güçlendir
mek. 

4.ı Kamuoyunda Anayasa ilkeleri doğrultusunda 
serbest ve sağlıklı kamuoyu oluşturulmasını sağla
maktır. 

Bu ilkelerden, habercilik anlayışında TRT çağın 
çok gerisindedir. Haber programlarında görüntüden 
çok, spikerin yüzünü seyretmekteyiz. Bu haliyle rad
yo programlarından hiçbir farkı yoktur. Bilimsel ve 
belgesel bir çalışmaya rastlamak olanaksızdır. Eğitici 
ve aydınlatıcı yayınlar çok yetersiz, ya da yayınla
rın izlenmediği bir zamanda veya yapmacık köy 
programlarıyla sürdürülmek istenmektedir. 

Ayrıca, öğretim programlarının yayını için ast-
nonomik ücretler talep edilmektedir. Bugün gazete
den okuduğumuz haberlere göre, bir eğitim progra
mını yayını için 500 milyon lira para talep edilmiş
tir. Halbuki aslî görevi arasındadır, hiçbir para ta
lep etmesi gerekmez. 

Atatürk devrimlerinin kökleşmesi için ise hemen 
Hemen hiçbir adım atılmamakta, şiir ve parlak söz
lerle konu geçiştirilmektedir. Atatürk Milliyetçiliği 
ve Türk Milletinden kopuk programlar genç ku
şakların dejenerasyonuna neden olmaktadır. 

Türk büyük ve sanatçılarından çok, yabancı isim
ler belleklere yerleştirilmektedir. Türk halkı, anayasal 
kuruluşlar ve kamuoyunun beklentilerini hiçe saya
rak birkaç kişinin keyfî yönetimine bırakılan bu ku
rumun, demokratik bir yaklaşımla Anayasa ilkeleri 
doğrultusunda kamuoyu oluşturması şu hali ile bek
lenemez. öğrenci temsilcisinin bulunmadığı öğrenci 
sorunları programları, Meclis çalışmalarında yasayı 
oluşturan komisyonlar ve Genel Kurul çalışmaları 
yerine, ilgili ıbakanın söz ve görüşlerini vermek, ti
yatro artisleriyle köy programlarını oluşturmak; baş
ta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, halk
tan kopuk bir yönetim süregelmektedir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, görüştüğümüz 
kanun tasarısı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
na gelir sağlamak için getirilmiş bir tasarıdır. Siz, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun genel prog
ramı üzerinde söz sarf ediyorsunuz. Tasarı üzerinde 
konuşmanızı rica ediyorum. Çünkü, bu konuşma 
tarzı, Hükümete ve diğer milletvekillerine de aynı 
tarz konuşma şeklini hazırlar ve bu itibarla da tasarı
nın müzakeresini uzatmış oluruz. Onun için, tasarı 
metni üzerinde konuşulmasını rica ediyorum. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Sayın Başkanım, 
şunu arz edeyim: Baştan bir şeyler isteyebilmesi için, 
yani ilave ücret isteyebilmesi için TRT'nin yapması 
gereken konulan burada izah ediyorum. 

BAŞKAN — Bu çerçeve içerisinde konuşmanızı 
rica ediyorum efendim. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Bu çerçeve için
de konuşuyorum Sayın Başkan; izin verirseniz çok 
kısa kaldv bitiriyorum. 

Oysa, bazı dernek çalışmalarına dahi Meclis ça
lışmalarından fazla yer verilmektedir. 

Yabancı dizilerle; örneğin, Şahin Tepesi, Dallas, 
Flamingo Yolu gibi dizilerle Türk Milliyetçiliği ile 
laik ve sosyal devlet ilkelerine uygun kamuoyu oluş
turma görevini bağdaştırabilen ve millî, sanatsal, 
kültürel değerleri hiçe sayan TRT, yakında işlevini 
yitirecektir. Çünkü, gelişen teknoloji ile bu yabancı 
dizileri o ülke yayınlarından doğrudan izlemek ola
nağı doğacaktır. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, ivedi olarak 
aslî görevini yerine getirici tedbirleri almak, daha 
sonra halktan gücü oranında katılım beklemek du
rumundadır. 

Vatandaşın kemer sıkmaktan mide spazmı geçir
diği şu günlerde, TRT de tasarruf etmek, hazırladığı 
belgesel ve bilimsel eserlerin telif ücretiyle yetinmek 
zorundadır. 

Bu nedenle, bu yasanın tümüne karşı olduğumuzu 
açıklar, saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Ülkü Söylemezoğlu; buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZ

OĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; grubum adına, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun Gelirleriyle İlgili Kanun 
Tasarısı üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum; Yüce Genel Kurulu saygıyla se
lamlarım. 

695 — 
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İçtüzük uyarınca, 20 dakikalık süremi kullanaca
ğım, süreyi uzatma gibi bir durum yaratmayacağım; 
ama vatandaşın cebinden 50 milyar lira verme duru
munda kalacağımız bu tasarıyla, kurum hakkında 
da, Anayasada ve kanunda yer alan fonksiyonları ve 
görevleri itibariyle birkaç söz söylemeden de geçe
meyeceğim. Bu vesileden istifade ederek, Anayasa
nın, TRT Kurumunu nasıl gördüğünü ve nasıl bir 
kamu görevi verdiğini bir daha hatırlatmak ihtiya
cını duyuyorum. 

Anayasanın 31 ve 133 üncü maddeleri; «Kişiler 
ve siyasî partiler, kamu tüzelkişilerinin elindeki ba
sın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından 
yararlanma hakkına sahiptirler» def. Bu yararlanma
nın şartları, usulleri kanunla düzenlenir; ama ka
nun da ne gibi ilkeler getireceği gene Anayasayla be
lirlenmiştir. Kanun, Anayasada yer alan genel sınır
lamalar dışında bir sebebe dayanarak kamuoyunun 
serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz. 
Radyo ve televizyon istasyonları ancak Devlet eliy
le kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği 
halinde düzenlenir. Kanun, yönetiminde, denetimin
de ve yayınında tarafsızlık ilkelerini gözetir. Anaya
sa, anayasal bir kurum olarak çok geniş kitleler üze
rinde, gerçekten etkili bir araç olması bakımından, 
TRT'yi tarafsız ve de Devlet içerisinde kendi özel 
yerini koruyan bir kurum olarak görmüştür, özellik
le demokrasiye geçtiğimiz ve adım adım ilerlediğimiz 
bu dönemde TRT'nin bu özelliği büyük bir önem ka
zanmaktadır. 

Demokrasi, çok partili bir yönetim tarzıdır ve 
millî hâkimiyetin ortaya çıkması, kamuoyunun ser
bestçe oluşması için TRT nin yansız, tarafsız ve her
kesin sesini vatandaşa duyuran bir yayın programı, 
bir yayın politikası uygulamasını gerekli kılmakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, ne yazık ki, şu anda TRT' 
nin uygulamakta olduğu programların ve haber bül
tenlerinin bu özelliği koruyabildiğini iddia etmemiz 
mümkün değildir. Bu konuda son 10 günlük televiz
yon 20.30 haber bültenleri üzerinde yaptığım bir 
araştırma sonucu, en yakın, dün akşamki haber bül
teninin ana kanavasını şöyle bir ifade ederek, ne de
mek istediğimi anlatmaya çalışacağım. 

Bu 30 dakikalık haber bülteninde, evvela Sayın 
Başbakan, başlayacak olan Bakanlar Kurulu toplan
tısı ile ilgili açıklama yapmıştır. Arkadan, Plan ve 
Bütçe Komisyonunun çalışmaları gösterilmiş ve bu 
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komisyonun üyeleri teker teker bir sessiz film gös
terisi gibi ekrana yansıtılmış; ne diyorlar, hangi görüş
leri savunuyorlar, bir tek kelime yok; ancak Sayın 
Bakan Kurtçebe Alptemoçin'in konuşması verilmiş
tir. 

Arkasından, Köprü ortaklık senetlerinin satışıy
la ilgili, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Daire Baş
kam konuşmuş ve Sayın Başbakan gene ekranda te
şekkürlerini sunmuştur. 

Gene aynı haber bülteninin içerisinde, Sayın Ta
rım Bakanı Hüsnü Doğan uzun uzun yer almış ve 
bazı-yurtlar falan dahil-açılışları yapılmıştır. 

Keza aynı programda, Vakıf Haftası dolayısıyla 
Sayın Devlet Bakanı Kâzım Oksay yer almış ve ko
nuşma yapmıştır. 

Son olarak da, genellikle halber bültenlerinde en 
az 6 bakanı tamamlama alışkanlık haline geldiği için, 
bir diğer vesileyle de Sayın içişleri Bakanımız Yıldı
rım Akbulut televizyonda yer almış ve tablo tamam
lanmıştır. Bir 30 dakika için de yeterli bir propagan
da ve göstermedir bu. Bir tek, Plan ve Bütçe Ko
misyonu görüşmeleri dahil, diğer partilerin sesi ek
randa yoktur ve görüşleri aksettirilmemektedir. Aynı 
şey 30 Kasım tarihli 20.30 bülteninde de var; ora
da da saydım, 6 bakan yer alıyor. 

Eğer TRT Kurumu 5 inci maddede, yani «Yayın 
Esasları» maddesinde yer alan, «TRT, karamsarlık, 
umutsuzluk ve menfî etkiler yaratacak yayın yap
maz» ilkesinden hareketle, sadece Hükümetin her 
şeyi gülpembe gösteren sözlerini yayınlıyor, muha
lefetin görüşlerine, vatandaşın içine düştüğü yokluğu, 
fakirliği anlatacak görüşlerine fırsat vermek istemi
yorsa, bu sebeple muhalefete yer vermiyorsa, şunu 
ifade etmek isterim ki, yaptığımız gezilerde vatandaş 
muhalefetin sesini istiyor, kendilerine sahip olanlar 
olduğunu, davalarına sahip çıkanlar olduğunu Mec
liste görmek istiyor ve bunu görmemek sebebiyle de
mokrasi ve rejim açısından umutsuzluğa düşüyor. Bu
nu özellikle hatırlatmak isterim. flMDP ve HP sıra
larından alkışlar). 

Aynı şey, «İcraatın İçinden» programında da kar
şımıza çıkıyor. TRT Kanununun 19 uncu maddesi 
gayet sarih: siyasî çıkar amacı taşımamak kaydıyla 
mevzuat veya idarî kararlarla yürürlüğe konan 
Hükümet ve halkın katılımıyla başarıya ula
şabilecek hükümet uygulamalarının gerekçe
lerini, esaslarını açıklamak üzere tanıtıcı bir 
program olarak açıklıyor. TRT Kanununun 19 uncu 
maddesindeki bugün, «İcraatın İçinden» denen, as
lında ismi bile kanuna uymayan programın esası bu. 
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Şimdi, insafla düşünelim. Geçmiş dönemdeki 
«İcraatın içinden» programlarını hatırlayalım. Bu 
Mecliste verilmiş olan ekonomik durumla ilgili Ge
nel Görüşmenin, bu Mecliste Sayın Başbakan tara
fından yapılan konuşmanın aynısı «İcraatın İçinden» 
programında yer almıştır. 

Büyük belediyelerin uygulamaları icraatın içe
risinde, üstelik de Ağrı seçimlerinden önce yer almış
tır. Allah aşkına, bunun halkın katılımını gerektiren 
ve idarî mevzuatla ortaya konan uygulamalarla ne 
ilgisi vardır? 

Ayrıca, program başlarken, arabadan inişler, bi
nişler, yürüyüşler ve bakanların tek tek oturuşlarıy-
la, bir reklam filmi havası yansıtılmaktadır ve va
tandaşın Hükümetten ciddî biçimde beklediği uygu
lamalarını açıklama programı, maalesef bir reklam 
programına dönüşmektedir. 

Sayın Başbakan, «İcraatın İçinden» programında 
son konuşmalarında, kanuna en uygun konuşmasını 
yapmışlardır. Ancak, onu da üzüntüyle izledim, keş
ke tenıkit etmeseydik, daha evvelki gibi olsaydı; 
çünkü 5,5 trilyonluk bir bütçenin görüşüldüğü Tür
kiye Devletinde, 10 milyarlık bir kâr ortaklığı sene
dinin satımı için bir Başbakanın 40 dakika dil dök
mesi, benim anlayışıma göre, verdiği emeğe yazık 
olduğu şeklindedir. (MDP ve HP sıralarından alkış
lar) 

Milliyetçi Demokrasi Partisinin Meclise verdiği 
gümrükle ilgili genel görüşme önergesinin müzake
releri yapılırken, 20.30 bülteninde, ne böyle bir ge
nel görüşme yapıldığı, ne Milliyetçi Demokrasi Par
tisinin bir önerge verdiği, ne de bu konuda söz
cülerin konuştuğu hiç belirtilmeden, sadece Sayın 
Bakanın birdenbire bir konuşması şeklinde verilmiş, 
geçiştirilmiştir. 

TRT Kanununun yayın esasları ile ilgili 5 inci 
maddesi, «Kamuoyunun ilgisini çeken konularda 
kâfi miktarda yayın yapmak, tarafsız ve yansız ol
mak, bir siyasî partinin menfaatlarına göre hareket 
etmemek» görevini TRT'ye vermiştir ve bu ilkeleri 
koymuştur., 

Sayın Genel Müdürün emrinde kuracağı geçici 
araştırma kurulları vardır ve bu araştırma kurulla
rının görevi, bu yayınlarla ilgili kamuoyu ne istiyor, 
hangi isteklerde bulunuyor, onu tespit etmektir. Sa
yın Genel Müdür, lütfetsinler, bu geçici kurulu kur
sunlar, vatandaş ne istiyor inceletsinler. 

Vatandaş, Türkiye'de demokrasinin olduğunu gör
mek istiyor. Vatandaş, bu demokrasi anlayışı içeri-

I sinde, partilerin sesini duymak istiyor. O kadar ki, 
TRT Kanununun 20 nci maddesi, «Sadece Meclis
te grubu olan siyasî partilerin faaliyetleri ve açık-

I lamaları yer alır» demiş olmasına rağmen, biz, 
! TRT'nin öbür partilerden bahsetmesini bile hoş-

görüyoruz. Yeter ki, bu çok sesliliği, bu demokra
si gereğini, bu tarafsızlığı, bu yansızlığı yansıtmak 
mümkün olsun. Eğer bu mümkün olmazsa, ben, 
TRT Kanunundaki tüm kurulları göreve çağırıyo
rum; yayından sonraki Yüksek Kurulu, yayından 
önceki Denetleme Kurulunu - lütfetsinler - göreve 
çağırıyorum. Biliyorsunuz Yüksek Kurul raporları
nı 3 ayda bir hazırlar; geçmiş haberleri ve yayınla
rı inceleyerek Sayın Başbakana da verir; Hüküme
tin, Türkiye Devleti Hükümeti olarak, bu yansızlığı 
sağlamasını, demokrasi ve rejime sahip çıkmasını ri
ca ediyorum. Biz, TRT Kanununda olduğu gibi, sulh 
hukuk mahkemesine giderek, bu anayasal kurumla 
mahkemeye düşmek istemiyoruz. Biz, kimseyle ni-
zalaşmak ve demokrasinin bu asil görüntüsünü boz
mak istemiyoruz. Yalnız, bütün kurumlardan da bu
na uygun hareket etmelerini ve Hükümetin, Türk 
Devletinin Hükümeti olarak anayasal kuruluşların 
görevlerini yerine getirmede, onları teşvik etmesini 
ve yol göstermesini istirham ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi kısaca, şu yayın po
litikası içerisinde maalesef bizleri üzüntüye sevk 
eden, aslında içinde çok değerli insanların çalışmış 
olmasına rağmen bir türlü kanununun ilkelerine dön
mesini sağlayamadığımız TRT Kurumuna bu ka
nun tasarısı ile yeni gelirler getirmek amaçlanıyor. 
Şimdi, bunların ne olduğunu gerekçedeki birtakım 

- izahatlarla birlikte bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi; imal ve ithal üzerinden 
alınacak olan yüzde 8 ila 12 arasındaki bir vergi 
Arkadaşlarım, bu vergi, alenen ve açıkça İstihsal 
Vergisidir. Daha bundan kısa bir süre önce yürür
lüğe girmiş olan bir Katma Değer Vergisi - ki, bir 
reform denilmiştir, hâlâ üzerinde tereddütler var
dır - çıkarıldıktan sonra, artık hangi amaçla olursa 
olsun, bir daha böyle bir vergi çıkarılamaz; bu vergi
yi hiçbir sistemin içine oturtmak mümkün değildir. 
Ancak, halk arasında, «Bir gönden iki post çıkar
mak» diye bir talbir vardır, işte burada yapılmak 
istenen, TRT Kurumunu güçlendireyim derken, va
tandaştan yeniden bir şeyler almaktır; ama her ku
ruma post vereceğim derken, vatandaşın derisi yü-
zülmektedir. (MDP sıralarından alkışlar) 
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İkincisi; elektrik üzerinden; yani Türkiye Elek
trik Kurumu ve elektrik tesisleri kuran, işleten ku
rumlardan, tüketilen elektriğin birim fiyatıyla çar
pılması üzerinden, o hâsılat üzerinden, yüzde 3,5 
bir vergi alınmalktadır ve gerekçede bunun sosyal 
adalete uygun olduğu söylenmiştir. Aslında, îktidar 
Partisinin hazırladığı 'bir tasarının içerisinde gerçek 
anlamda «sosyal adalet» lafının edilmesine sevindik 
ama, bu kadar çarpık şekilde edilmesine de şaştık. 
Düşünün ki, bir hizmetin karşılığı alınması gereken 
bir ücret yerine, bir televizyonu bile olmayan ke
simlerin tümünden, sanayisi dahil, bir elektrik ver
gisi alınmaktadır ve bunun adına da «sosyal adalet» 
denmektedir. Bunu izah etmek mümkün- değildir. 
Uzun süreden beri üzerine zam gele gele zaten va
tandaşın ödeyemez hale geldiği elektriğe, yeniden bir 
zam gelmektedir. Bu, gayet açılktır. 

Ayrıca, geçici madde ile «Ruhsat ücretlerini kal
dırdık» denmiş olmasına rağmen, 3 - 4 senede alman 
ücretlerin karşılığı kadar, bir defaya mahsus da 
olsa, birdenbire bir ücret alınmaktadır. Kimden? 
Gayet açılk; gerekçede de söylüyor, «Şimdiye kadar 
bir sürü kaçak olarak ruhsatsız televizyon kulla
nanlar vardı, bunlardan vergi alamadılk, buna çare 
aoyoruz» deniyor.) 

Tasarıyı hazırlayanlar, üzerinde savunanlar, dü
şünebiliyorlar mı ki, daha önce ruhsat almamış, üc
ret ödememiş vatandaş gelecek, bu maddeye göre üc
ret verecek? Biliniz ki, gene namuslu, ruhsatını almış, 
ücretini ödemiş vatandaş, nasıl olsa kayda girdim 
diye, gelip onlar ödeyecek, öbürleri ödemeyecek ve 
gene ödeyen aynı insanların üzerine, 3 - 4 senede 
ödeyeceği miktar kadar bir yükü bir daha bindiri
yorsunuz. Hiç olmazsa, ruhsatnameyi almış, belli bir 
zaman içerisinde ruhsat ücretini ödemiş olanlara bir 
İndirim düşünülsün ki, bu suretle testiyi taşıyanla 
kıran arasında bir fark doğsun. Zaten son madde ile 
de affı getiriyoruz ve bu işi bitiriyoruz. O zaman 
haklıyla haksızı Devlet birbirinden ayırmalı ve ge
reğini yapmalıdır, 

Değerli milletvekilleri, şimdi, Türkiye'de en az 
TRT Kurumu gibi, belki o ayarda olmazsa bile, belli 
ölçülerde güçlendirilmesi, sahip olunması gereken bir
çok kurum var. Eğer bu kurumların hepsine böyle 
tahsisi varidat sistemiyle oradan buradan kaynak 
bulmaya çalışırsak, biraz önce de söylediğim gibi, 
aynı kaynağı döner döner kullanırız, zaten geçine-
mez hale gelmiş olan vatandaşın tepesine biz biraz 
daha binmiş oluruz. Bunun yolu, anayasal kuruluş

ları güçlü kılmak için, hele TRT gibi mutlaka kali
teli yayın yapması gereken, mutlaka Türkiye hudut
ları içerisindeki bütün vatandaşlara ulaşması gereken 
çok önemli bir kuruma Devlet sahip çıkar, bütçesin
den gerektiği kadar paraya verir, Zaten tasarıda, ken
di kanunu gereğince bir KlT gibi çalışması gereken 
TRT Kurumıuun kendi faaliyetleriyle elde edeceği 
gelirler bir köşeye itilivermiş. Oysa ki, yürüdükten 
kaldırılan 35 inci maddede bu faaliyetlerin neler ola
cağı belirlenmişti. Orada önemli bir şey vardı; TRT 
Kurumu üçüncü kişilere dışarıya da birtakım hiz
metler yapabilirdi. Bu hükmü kaldırmışsınız. Böy
lelikle TRT Kurumunun böyle :bir hizmet yapma im- , 
kânı da ortadan kalkıyor. Yarın kurum yöneticileri 
tereddüt ederler, çünkü o madde yok; dışarıya hiz
met edebilirler mi, edemezler mi? Böyle sakatlıklara 
da meydan vermemek gerekir. 

Ayrıca, yürürlükten kaldırıldığı bildirilen 63 üncü 
maddenin (b) ve (c) fıkralarında zaten daha evvel 
satış yapan, imal edenlerin 42 nci madde gereğince 
kuruma bilgi vereceği, vermeyenlerin milyonlarca 
lira cezalandırılacaklarına dair hüküm vardı; o iş
lemedi de, şimdi bu yolla ruhsatsız radyo ve televiz
yon kullanma durumları nasıl önlenecek ve TRT Ku
rumu bunu nasıl kontrol edecek? Çünkü, kontrol 
yetkisi veren madde de yürürlükten kalkıyor. Yani, 
buna, kaş yapayım derken, hem vatandaşın, hem de 
kurumun gözünü çıkartma tasarısı diye bakmamız 
mümkün. Rica ediyorum, istirham ediyorum, bu gibi 
kurumlara sahip olalım; ancak haksızlık yaparak ve 
vatandaşın cebini delerek değil. Bu kurumları Ana
yasa çizgisinde çalışmaya götürelim ve orada çalışan 
değerli insanların kalp huzuruyla evlerine gitmeleri
ni sağlayalım. 

Bu dileklerle saygılar sunuyorum. (MDP ve HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bu ka
nun tasarısı üzerinde uzun boylu konuşmak niyetin
de değilim. Çünkü, Sayın Başkanın, görüşmelerin ba
şında haklı olarak yaptığı ikaz gibi, bu kanun aslında 
TRT Kurumunun gelirlerini düzenleyen bir kanun
dur, Binaenaleyh, Sayın Söylemezoğlu'nun 'burada söz 
Ikonusu ettiği hususlar, aslında bu kanunun görüşme
lerinde dikkate alınması gerekli hususlar değildir. 
Daha doğrusu, bu kanun onun platformu değildir. 

Meclis komisyonlarında TRT Kanununun muhte
lif maddelerinin değiştirilmesi, TRT yayınlarının dü-
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zenlenmesine ilişkin iki tane kanun değişikliği tekli
fi vardır. Bu teklifler Genel Kurula gelecektir; o tek
lifleri görüşürken TRT yayınlarını da enine boyuna 
tartışırız, uzun boylu tartışırız. Şu aşamada çok kı
saca değinmek istediğim husus şudur : Sayın muha
lefet temsilcileri ısrarla aynı yanlışlığı yapıyorlar. Hü
kümetle İktidar Partisini özdeş görüyorlar; bu doğru 
değildir. Dünyanın hiçbir televizyonunda, hiçbir ya
yın kurumunda geçerli olmayan bir kuraldır bu. 

Burada emsaller verdiler, istatistikler verdiler; 
haberde şu kadar defa, şu kadar dakika diye. Bizim 
kurumumuzun yer verdiği Hükümettir, TRT'mn yer 
verdiği Hükümettir, Hükümet faaliyetleridir, Hükü
met faaliyetleriyle bağlantılı olarak Hükümet üyele
ridir. Eğer Hükümet çok icraatta bulunuyorsa, siz de 
Hükümet üyelerini çok seyredersiniz. 

Sayın milletvekilleri, burada söylenen sözlerin bir 
ağırlığı olmasa gerek, o sözlere sahip çıkmak gerek. 
Aynı partinin temsilcisi, Milliyetçi Demokrasi Par
tisinin temsilcisi Sayın Doğan Kasaroğlu, 3 Ekim 
tarihinde bu Kürsüden konuştuğu zaman, bana bel
gelerini vererek kanıtlayacağını ifade etmişti; Ana
vatan Partisine TRT'nin ayrıcalıklı muamele yaptı
ğının belgelerini. Bugün Aralığın 4'ü, hâlâ bu bel
geler gelmedi; 2 aydan fazla geçti. Bu yanlışlığı işa
ret etmek için söylüyorum, Sayın Kasaroğlü'nu suç
lamak için değil. Hükümet ayrı bir kurumdur, parti 
ayrı bir kurumdur. TRT Kurumu Anavatan Partisi
ne ne kadar yer veriyorsa, sizin partinize de o kadar 
yer verir. 

Bu kanun vesilesiyle asıl söylemek istediğim hu
sus şudur : Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
hedefler koşmuşuzdur; bunlar parti hedefleri değil
dir, Hükümet hedefleri bile değildir, bunlar Devle
tin hedefleridir. 5 yıl zarfında Türkiye'nin her yerin
de en az 2 radyo istasyonunun, en az 1 televizyon 
kanalının net şekilde İzlenmesini amaçlamışızdır, 
amaç olarak plana koymuşuzdur. 

Ayrıca, ikinci kanal için uydu teknolojisinden fay
dalanarak gerekli girişimlere başlanılması, yine ilke 
kararı olarak plana koymuşuzdur. 

Şimdi, Beşinci Beş Yıllık Planda bu yatırımlar 
için 60 milyar lira civarında bir para gerekir. Bunu, 
TRT'nin nonnal gelirleriyle yerine getirmemiz müm
kün değildir. Bakınız, 1984 yılında TRT'nin topla
dığı ruhsat gelirleri 8 milyar lira civarındadır. 

MEHMET ABDURREZAtK CEYLAN (Siirt) — 
Hisse senetlerini satalım Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — O da belki mümkündür. 

11 milyar lira civarında da reklam vesair öz kay
nak gelirleri vardır. Yani toplam gelirleri 20 milyarı 
bulmuyor. 

1985 senesinde hedef alınan bütçe 30,5 milyar li
radır. Şimdi bu Kanun tasarısını kabul ederseniz, sa
dece bundan dolayı 35 milyar liralık munzam bir 
kaynak sağlayacağız TRT'ye. 15 milyar liralık reklam 
ve öz kaynak gelirlerini de eklerseniz, 1985 senesin
de TRT 50 milyar liralık gelir imkânına kavuşacak
tır. Yani 30 milyar liralık bütçesinin 50 milyara çı
karılması imkânı doğacaktır. 

Bu 50 milyar liranın 35 milyarı bu Kanun tasa
rısında öngörülen yeni kaynaklardan gelecek. 8 mil
yar lirası belli yüzdelerle düzenlenen ve imal ve it
hal sırasında bir defada alınan ücretlerden gelecek. 
16,5 milyar lirası elektrik tüketim paralarından ay
rılacak yüzde 3,5'lik paydan gelecek. Nihayet bir 
9,5 milyar lira var ki, bunu mevcut cihazlardan 1985' 
te son defa alıyoruz. îşte bu 9,5 milyar liranın ta
mamım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Devlet 
hedeflerimizi yerine getirmek için kullanacağız. 

Bugün, hâlâ kaynaksızlıktan tamamlayamadığımız 
bin kilovat gücündeki Ağrı vericisini, 600 kilovat gü
cündeki Malatya vericisini, Gaziantep vericisini, Cizre 
vericisini, Diyarbakır vericisini ve nihayet, TRT'nin 
bugün daha iyi yayınlar, daha cazip yayınlar suna
mamasının belki de en önemli darboğazı olan tek 
bir TRT sitesinin, bir TRT merkezinin inşası için 
kullanılacaktır. 

TRT'yi eleştirmek fevkalacİe kolaydır; ama TRT' 
nin bugün Türkiye'de hitap ettiği 30 milyon insa
nın ortak beğeni çizgisini bulmak da, kabul edin ki 
fevkalade güç bir iştir. Her şeye rağmen, TRT'nin 
yayın kalitesi konusunda son altı ay içerisinde fev
kalade olumlu gelişmeler yaptığını, ben söylemiyo
rum, basın söylüyor; ama kesinlikle söylüyorum, 
bununla yetinmek durumunda değiliz, TRT yönetici
leri de burada. Yayın kalitesi konusunda her zaman 
eleştirilerinize muhtacız. Sizin eleştirileriniz TRT için 
kamçı olacaktır, çünkü bu işin iyisi vardır, daha iyi
si vardır; ama hiçbir zaman en iyisi yoktur; devamlı 
ulaştığınız nokta en iyinin gerisindedir. 

Şunu da söyleyeyim, dünyanın her yerinde bizim
kinden çok daha büyük imkânlara sahip televizyon 
şebekeleri var; ama ben gezdiğim hiçbir ülkede top
lumun tümünün herhangi bir yayın kuruluşundan, te
levizyon kuruluşundan memnun olduğuna rastlama-
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dım. Eleştiriler her zaman olacaktır, eğer bu eleş
tiriler objektif olursa, eğer bu eleştiriler yayınlara 
yönelik olursa, yayının kalitesine yönelik olursa, eğer 
içinde bazı siyasî amaçlar gizli olmazsa, bunların her 
zaman başımızın üstünde yeri vardır. 

Sözünü ettiğim kanun değişikliği tekliflerinin gö
rüşülmesi sırasında da burada uzun uzun tartışacağız, 
biz siyasî yayınlarda TRT'nin herhangi bir değişik
liğe gitmesini bu Anayasa ile getirilen yeni düzenin 
esprisi içerisinde ve her şeyden önce ifade ettiğim 
gibi, Hükümet-siyasî organ ayrımı içerisinde yararlı 
görmüyoruz ve bütün gücümüzle de karşı çıkacağız. 

Bu Kanun tasarısına müspet oy verdiğiniz tak
dirde, TRT'nin şu ana kadar kaynak yetersizliğin
den dolayı karşılamakta güçlük çektiği ve tekrar 
ifade ediyorum, bizim Hükümetimizin değil, bizim 
partimizin değil, Türkiye Devletinin hedeflerine önem
li bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bu anlayış içe
risinde, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Doğan Kasaroğlu, buyurun. 

DOÖAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; şu anda görüşmekte ol
duğumuz kanun, benim anlayışıma göre, tamamen 
teknik ve TRT'nin gelirleriyle ilgili bir kanundur. 
Onun içindir ki, ben de bu Kanun vesilesiyle TRT' 
nin yayınlarının söz konusu edilmesine, samimiyetle 
söylüyorum, pek gerek olmadığı inancını taşıyan bir 
kimseyim. Ancak, Sayın Bakan, benim gibi bu ifa
dede bulunduktan sonra, konuşmasını teknik kısım
dan tamamen TRT yayınlarına getirdiği için huzu
runuzu işgal etmek zorunda kaldım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunun, kurulduğu günden beri, çektiği sıkıntı
ların en büyüğü, kendisine malî kaynak temin et
mekte ortaya çıkmıştır. Uzun yıllar ruhsat ücretleri
nin çok düşük olması ve bu ruhsat ücretlerinin PTT 
kanalıyla toplanması, bu müesseseyi büyük sıkıntıla
ra sokmuştur, öncelikle, PTT topladığı paraları TRT' 
ye intikal ettirmekte gecikmiş, kendi içinde bulun
duğu sıkıntılarla bu parayı vaktinde TRT'ye ödeye
memiştir. Bu nedenledir ki, TRT, uzun yıllar kendi 
personelinin aylıklarını ödemekte fevkalade güçlük
lerle karşı karşıya kalmış, hatta programlarını satın 
aldığı müesseselere parayı vermekte büyük müşküla
ta uğramıştır. 

Yüksek malumunuz, gerek 359 sayılı Kanunda 
gerek 2954 sayılı Kanunda TRT'nin yatırımları için 
gerekli paranın Bütçe kaynaklarından karşılanacağı 
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hükümleri yer almaktadır. Ancak, bugüne kadarki 
ıJevlet imkânlarının pek sınırlı olması, TRT'nin gön
lümüzün dilediği gibi gelişmesini sağlayacak yatırım 
imkânlarına kavuşmasına imkân vermemiştir. Bu ne
denledir ki, radyo yayınları, radyo istasyonları, güç 
olarak hedeflenen kilowatın çok altında kalmış, tele
vizyonun yurda yayılması gerçekleşmemiş, televizyo
nun ikinci kanalı kurulamamıştır. 

Ben şahsen, TRT'nin bu hizmetleri yapabilecek 
imkâna kavuşmasına imkân vereceği için bu kanunu 
olumlu karşılıyorum. Dünyanın pek çok ülkesinde 
örnekleri görülen bu gelir imkânına Türkiye'nin de 
kavuşturulmasını sevinçle karşılamak lazım. Ancak, 
gönül arzu ederdi ki, farzımuhal Yunanistan gibi, biz 
de yalnız evinde bu aletleri kullanan kimselerden bu 
ücreti alabilelim. Ancak, şunu da çok iyi biliyorum 
ki, Türkiye'nin şartları içerisinde maalesef bu tespiti 
yapma imkânı ortaya çıkamıyor. Bu şarta bağlarsak, 
TRT gene gelirleri bakımından çok büyük sıkıntılar
la karşı karşıya kalacağı için, şahsen bu teklifi yap
maya da gönlüm razı olmuyor. Büyük bir adaletsiz
lik getireceğine inanmakla birlikte, bu teklife şahsen, 
sırf bir Anayasa kuruluşu olan ve Türkiye'de gerçek
ten demokrasinin var olmasında en büyük teminat 
müesseselerden birisi olan Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunun gelişmesi ve bekası için, «Evet» diyo
rum. 

Değerli üyeler, bu vesileyle bir cümle içerisinde 
de bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyorum. Daha 
evvel huzurunuzu işgal ettiğim zamanlarda da arz et
miştim; 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu Kanunu, geçmiş yıllar uygulamalarını da ta
mamen ortadan kaldıran, geçmiş yıllar uygulamala
rıyla kıyas edilemeyecek büyük yenilikler getirmiştir. 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, bu kanunun 
özellikle 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki uygulama 
hassasiyetleriyle bundan sonraki yıllarda, gerek ken
di yayın politikasının düzenlenmesi, gerekse Türk 
demokrasisinin yaşaması bakımından fevkalade önem
li görevler üstlenmiş durumdadır. 

Bu nedenledir ki, bu Kanunda TRT görevlileri
nin, şahsen çalışmalarına engel olduğuna inandığımız 
bazı değişikliklere dair Kanun teklifimizi Başkanlığa 
sunduk ve komisyonların gündemine de girdi. Sayın 
Bakanım burada, önce bu tekliflerin Genel Kurula 
getirileceğini, Genel Kurulda bunların konuşulacağı
nı söylediği zaman, samimiyetle söyleyeyim, bunu bir 
müjde saydım; çünkü bu teklife iştirak edecekleri iz
lenimini verdiler. Ama ne çare ki, hemen arkasından 
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Sayın Bakan, TRT'nin hukukî yapısında, siyasî ya
yınlar konusunda herhangi bir değişiklik yapmaya 
katiyen taraftar olmadıklarını ifade ederek, verdiği
miz kanun teklifinin komisyonlarda peşin bir hüküm
le ele alınacağını da maalesef ortaya koydular; bunu 
dinlemenin üzüntüsünü yaşadım. 

Değerli arkadaşlarım, TRT yayınlarının bugün 
için demokrasinin geleceği bakımından aydınlık ol
madığını hepimiz biliyoruz. Özellikle Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Kanununun 20 nci maddesi içe
risinde meseleyi düşününce, Sayın Bakanın burada 
buyurdukları Hükümet ve siyasî organlar ayrımının 
ne derece yapılması gerektiği ve nasıl yapılması ge
rektiğini de orada açıklıkla görmek mümkün olur. 
Bunu Sayın Bakanın anladığı manada görmek kabil 
değildir. TRT'nin eski yayınlarından örnekler vere
rek de bunun içinden çıkmak mümkün değildir; mad
de yenidir, kanun yenidir. Eski kanunda bu hüküm
ler yoktu. Bu şekilde uygulama devam ettiği sürece, 
TRT de büyük sıkıntılar çekecektir, demokrasi de 
büyük sıkıntılar çekecektir. 

Ben, bütün bu duygularla Yüce Heyetinizi saygı-
lıyor, kanunun TRT'ye hayırlı olmasını diliyorum 
efendini. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kasaroğlu. 
Sayın Ömer Kuşhan; buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
önemli bir kanunu tartışıyoruz. TRT Kanununda ya
pılacak olan tadilatları gerektirecek bir kanun. Sayın 
Bakanın da ifade ettikleri gibi bü kanun, yani şu an
da tartışmakta olduğumuz kanun elbetteki TRT'nin 
gelirlerini artırıcı bir kanun; ama bu mukaddes çatı * 
altında bir müessese söz konusu olduğunda, o mües
sese ile ilgili bütün konuların da gündeme gelmesinin 
çok normal olduğunun mantıksal olarak kabul edil
mesi iktiza ettiği görüşünde olduğumuzu özellikle 
vurgulamak istiyorum. 

tifade etmek suretiyle ve çok değişik bir mantıkla 
sunmaya çalıştılar, «İktidar partisi ayrı şey, Hükü
met ayrı şey» dediler. Gerçekten çok değişik bir man
tık, hem öyle. zannediyorum ki, ilk defa gündeme ge
tirilen, ilk defa sunulan bir şey. Yani, iktidar parti
sinden bahsederse TRT yanlı olacak, onun icraatını 
götürmekle icraatını yürütmekle, uymamakla yü
kümlü veya icraatım uygulayan Hükümetten bahse
dince, o zaman yansız olacak... Bunun, nasıl bir 
mantığın ifadesi olduğunu, gerçekten de konuşma
larındaki insicam yönünden mantık silsilesini çok 
güzel yürüttüğü.» inandığım Bakanın hangi mantık
la bunu böyle ifade ettiğini anlayamıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin-icraatı, elbette 
ki iktidar partisinin icraatıdır. Hükümetin icraatı eğer 
televizyonda yansıtılıyor ise, TRT'nin yanlılığı söz 
konusudur, TRT'nin tarafsızlığı kesinlikle söylene
mez. «İcraatın İçinden» programını bira; önce çok 
güzel ifadelerle dile getiren değerli arkadaşım Saym 
Söylemezoğlu'nun da ifade ettiği gibi, kapının önün
de Sayın Başbakanın ve sayın bakanların resmî ara
balarından inişlerinden tutunuz da, merdivenlerden 
çıkışı, toplantı salonunda birbirlerine güzel güzel 
muhatap oluşları, arkasından Sayın Başbakanın ha
zırlanmış olan koltuğa geçerek elindeki kalemle, gü
zel ifadelerle milletine ders veren bir hoca edasıyla 
meseleyi anlatışı, yansız bir TRT'nin verdiği görün
tü... Bu kadarım söylüyor ve geriye kalan kısmını 
sizin değerlendirmenizi istiyorum sayın milletvekilleri. 

Bu TRT, yansız; bu TRT, televizyonda veya rad
yoda haberleri verirken muhalefet partilerinden bir 
görüntü vermiş ise, iktidar partisinden beş görüntü 
vermeyi itiyat haline gethmiş TRT; bu TRT, tele
vizyonda ve radyoda, öztllikle Mecliste yapılan gö
rüşmelerde, iktidar partisinin ağırlığım bütün gücüy
le vermeye çalışmakta ve bu TRT yansız bulunmak* 
ta!.. Ne şekilde olduğunu sizler değerlendirin sayın 
milletvekilleri. 

Sayın milletvekilleri bir de şu mantığı kabul et
miyorum : Bir kurumu ilgilendiren, ister gelirlerini 
ilgilendiren kanun olsun, ister yayın politikasını il
gilendiren kanun, isterse teşkilat yapısını ilgilendiren 
kanun olsun, hu mukaddes kürsüde» o müessesenin 
bütünü tartışılabilir sayın milletvekilleri ve iktidar 
bunu kabul etmek mecburiyetindedir. Muhalefet her 
fırsattan »tifade ederek, mutlaka sesini, siyasi gö
rüşü doğrultusundaki düşüncelerini ve bu memleke
tin, bu milletin menfaatine olduğuna inandığı gö
rüşlerini bu mukaddes kürsüden yansıtacaktır. Hoi* 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın biraz önce 
ifade etmiş olduğu anlayışa maalesef katılamıyorum. 
Şöyle katılamıyorum: TRT Kanununun tarafsızlığı 
söz konusu, TRT Kanununda siyasî görüşü temsil 
eden partilerin eşit ağırlıkta yansıtılması söz konu
su. TRT'nin milletin hizmetinde olarak, milletin bü
tün kesimlerini temsil eden, siyasî görüşleri temsil 
eden partilerin eşit şekilde TRT'de yansıltüması söz 
konusu. 

Saym Bakan biraz önce büyük bir vukufiyetle ifa
de ettiler; TRT Kanununun 20 nci maddesinden is-
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yoruz ki, yansız diye tarif edilmeye çalışılan ve özel
likle de kanunu itibariyle yansız olması gereken TRT, 
'bundan böyle, özellikle buradaki ağırlığını eşit şe
kilde verir. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, zannediyorum gelir 
konusunda da söz söyleyeceksiniz. Bu itibarla, vak
tiniz yaklaşmış olduğundan, bu konuya da, değinme
nizi rica ediyorum. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, 
zaten değişik bir şey söylemiyor ki. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
biraz önce bana yönelttiğiniz ikazınız üzerine, mil
letvekili arkadaşlarıma, özellikle Başkanlık Divanı
nın bu uyarısı doğrultusunda cevap vermek veya mu
hatap olmak istemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, şunu çok iyi biliniz ki, bu 
kürsüden herkes, fikrini, düşüncesini ve yapmak is
tediği çalışmanın sonucunu aktaracaktır; bir defa 

!da söylenecektir, beş defa da söylenecektir, belki on 
defa da söylenecektir. Bugüne kadar aldığımız gö
rüntü, bugüne kadar verdiğimiz tekrarın yeterli olma
dığını göstermektedir. Sabırlı olunuz, birçok defalar 
tekrar getireceğiz bunu gündeme. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle bir 
de şu konuyu vurgulamak istiyorum. «50 milyonluk 
Türkiye'de 30 milyon kişi televizyon izleme veya 
elektrikten istifade etme imkânına sahiptir.» denil
mektedir. Aslında 30 milyon kişinin de izleyebileceği 
kanaatinde değilim, ama belki ellerinde rakamsal ve
riler olduğu için Sayın Bakan bunu vurgulamışlardır. 

Doğu'da, Güneydoğu'da ve İç Anadolu'nun bir
çok yerlerinde çocuğuna ayakkabı alması mümkün 
olmayan Anadolu insanının evinde televizyon yoktur. 
Devlet güzel bir uygulama ile benim oradaki vatan
daşım da asrın nimetlerinden, medeniyetin nimetle
rinden istifade etsin diye oraya elektrik götürmüş
tür; çok güzel bir şey, ama o insanın televizyonu 
yok. (ANAP sıralarından «Var, var» sesleri) 

Siz, televizyonu olmayan o insanın, kullanmış ol
duğu o mütevazi elektrikten televizyon için bir ver
gi alacaksınız; bunu hangi mantıkla, hangi adalet 
duygusuyla izah etmek mümkündür, tabiî bilemiyo
rum, ama vurgulamadan da geçemiyorum. 

Sayın Başkan, özellikle TRT ile ilgili bundan son
ra gelecek olan kanun tasarı ve tekliflerinde de söy
leyecek pek çok şeyimiz var ama, gelirleriyle ilgili 
dahi olsa, şu anda görüşmekte olduğumuz kanun ta
sarısında, TRT'nin bugüne kadar gerek muhalefet 
partisi milletvekilleri olarak bizim, gerek iktidar par

tisi milletvekilleri olarak sizlerin yansi2 olarak ifa
de etme imkânını bulduğunuz gün dillendireceksiniz 
mutlaka bunu. Milletin yansıtmış olduğu görüntüsü 
pek beğenilir durumda değildir. Temenni ederim ki, 
bu imkânlardan sonra TRT gerçek manasında fonk
siyonunu ifa edebilecek bir düzeye gelsin ve memle
kete o yönde hizmet etme imkânını bulabilsin. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Çakıroğulları. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; grupları 
adına ve şahısları adına değerli görüşleri gündeme 
getiren üyelere teşekkür ederek sözlerime başlamak 
istiyorum. 

İki konuşmacı arkadaşımızın, elektrik enerjisi tü
ketiminden gelir alınması hususunun sosyal adaletle 
bağdaşmadığı yönünde ifadeleri olmuştur. Kanun ta
sarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi 
sırasında bu konu üzerinde bizler de düşündük. Ma
lumunuz olduğu gibi, sadf ce cihaz sahipleri veya ye
ni cihaz alanlar bandrol karşılığı bir ücret ödeyecek
lerdir. Bunun dışında, televizyon cihazı olmayan va
tandaşlarımızın radyoları vardır veya yine hepinizin 
bildiği gibi, bu konuda «telemisafir» veya «kaçak se
yirci» tabir edebileceğiniz şekilde, cihazı olmayanlar 
da TRT'nin sunduğu bu servisten istifade etmektedir
ler. O bakımdan tersine, bu sistemin sosyal adaleti 
getirdiğini ifade etmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi, soru sormak isteyen arka
daşları kaydediyorum. Sayın Mahmut Akkılıç, Sayın 
Melen. 

Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Akkılıç, 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Konu, biraz ev

vel konuşan arkadaşımızın söylediği gibi, teknik bir 
konu; ancak Sayın Bakanın konuşmasından sonra 
politik bir yön aldı ve ben de bu nedenle soruyorum. 

Mecliste yapılan müzakereler sırasında, özellikle 
Gökova Termik Santralı konusunda gruplar ve kişi
ler adına konuşmalar yapıldı, ama yalnız Sayın Ba
kan görüntülendi. Bu acaba, yine Hükümet icraatın
dan mı sayılıyor, yoksa kişisel görüşmelerden mi? 

Sonra bu konuda bir basın toplantısı yapıldı, ge
lindi, çekilindi, ama yine tek kelime geçmedi. 
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Meclis araştırmaları ve görüşmeleri vatandaşa ye
terince intikal ettirilmiyoı. Gece saat TO.öO'da bir 
Meclis saati vardır; ancak o saatte herkes, yüzde 90 
televizyon seyrettiği için kimse dinlemiyor. Herhalde 
kendileri de katılırlar buna. Binde beş nüfus ancak 
dinliyor; o da yolda olan veya televizyonu olmayan 
kimseler dinliyor. Acaba bunun, için bir şey, bir im
kân düşünüyorlar mı? Vatandaşımız Meclisin çalış
malarını gerçekten izlemek, dinlemek istiyor; buna 
dair bir çalışma var mı? B.u açıklama yapabilirler mi? 

BAŞKAN — Sayın Melen, buyurun sorunuzu so
runuz. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, sana
yide kullanılan elektrikten Televizyon Kurumuna ait 
hisse ayrılmasının bir mesnedi var mı? 

Bütçe müzakereleri başladığı zaman televizyon 
her akşam Plan ve Bütçe Komisyonunun müzakere
lerinin özetini vermeye başlamıştı. «İktidar kanadı 
şunu söyledi, muhalefet grupları şunları söyledi» 1er 
diye özet verirdi. Bunu 3 gün kadar verdi, sonra kes
ti. Acaba bundan niçin vazgeçti; kendi kararı ile mi 
vazgeçti, yoksa bir görünmez kuvvet mi bundan vaz-
geçirdi? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, Sayın Melen'in birinci sorusu ̂ ışın
da, yöneltilen <*iğer üç sorunun konu ile hiçbir ala
kası olmamasına rağmen, müsaade ederseniz kısa 
kısa cevaplar vereceğim. 

Sayın Akkılıç, Gökova ile ilgili görüşmelerin yan-
sıtılış tarzını eleştirdiler. Benim TRT yetkililerinden 
aldığım bilgiye göre, onlar bu programı Meclisteki 
görüşmeleri kaydedilen şekliyle yayınlamışlar; ama 
belki siz haklısınız, bilemiyorum. Müsaade ederseniz 
«İzin sorunuzu, Sayın Melen'in son sorusu ile birleş
tirip, o görünmez ele geleceğim. 

TRT Kurumunun tarafsız olması esastır; siyasî 
açıdan. Siyasî partiler arasında fark gözetmemesi 
esastır. TRT Kurumunun bugün bu amacı ne kadar 
-gerçekleştirdiğini savunmuyorum. Belki bu konuda 
^zaafları vardır, sizlerin eleştirileri... (HP ve MDP sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Hemen ifade ediyorum, bu konuda sizlerden ne 
kadar eleştiri geliyorsa, bizim arkadaşlarımızdan da 
JO kadar eleştiriler geliyor. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Bravo, takdir edi
yoruz. r* 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De-
vatrıla) *— Bütün bu eleştiriler kurum tarafından kaale 

alınmak durumundadır. Bu konuda hiçbir şey 
söyleyemiyorum. Söylemek istediğim ve vurgula
mak istediğim şu : Bu Kanunda bir görünmez el 
yoktur. Kurum, bu konuda şimdiye kadar alışılmı
şın dışında, kendi başına karar vermek durumunda
dır. TRT'ye siyasî yayınları konusunda şu ana ka
dar en ufak bir önerimiz, tavsiyemiz, ihsasımız, hiç
bir şekilde müdahalemiz olmamıştır. (Alkışlar) 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, sorum 
cevaplanmadı. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakana bir 
soru sormama müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. (HP ve 
MDP sıralarından gürültüler) 

Çalışma süremiz dolmuştur. Yalnız, daha önce 
alınan karar gereğince gündemimizi tamamlamak 
üzere görüşmelere devam ediyoruz. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sorulan suale Sayın Bakan cevap vermedi Sayın Baş
kan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu konuda bir şey 
arz etmeme müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, daha evvel söz al
mak isteyen arkadaşlara söz verdim. Ondan sonra 
da, soru sormak isteyen arkadaşların isimlerini kay
dettik; özellikle de bekledim. Şimdi yeni sualler kar
şısında, yeni açmazlar, yeni sualler doğarsa, bu mü
zakerelerin sonu gelmez. İçtüzük de bunu emrettiği 
için, hunu önlemek için, soru sorma müessesesini de 
bir nizama bağlamıştır. Bu itibarla, soru sorma işle
mi bitmiştir efendim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum, Ta
sarının maddelerine geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi hu
susu kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri 
Kanunu Tasarısı 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak 
amacıyla hazırlanan bu Kanun; radyo, televizyon, 
video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretler, elek
trik enerjisi hâsılatından ayrılacak paylar ile çeşitli 
gelirlerin "tahakkuk, tahsilat işlemlerini kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddiyi okutuyorum. 
Gelirler 
MADDE 2. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumunun gelirleri şunlardır : 
a) Radyo, televizyon, video ve birleşik cihaz

lardan tahsil edilecek ücretler, 
b) Elektrik enerjisi hâsılatından bu Kanuna göre 

ayrılacak paylar, 
c) Genel bütçeden yapılacak katkılar, 
d) Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her 

çeşit ilan ve reklam ile faaliyet gelirleri, 
e) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer 

gelirler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Cihazların imalat ve ithalatı ile gümrük girişi 
MADDE 3. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde 

belirtilen cihazları imal eden veya ithal eden, satıştan 
önce Türkiye Radyo * Televizyon Kurumundan band
rol veya etiket elmaya mecburdur. Bu cihazların top
tan ithalat maksadı dışında yurda girişi, Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu adına gümrük idarele
rince verilecek etiket veya bandrol karşılığı yapılır. 

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

3 üncü madde üzerinde bir önerge var, okutuyo
rum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Radyo •< Televizyon 

Kurumu Gelirleri Kanunu Tasarısının 3 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Madde 3. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde be
lirtilen cihazları imal veya ithal edenler satıştan ön
ce ticarî ithalat maksadı dışında yurda getirenler de 
ithal işlemlerinden önce, bandrol veya etiket almaya 
mecburdur. 

Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu tarafından veya bu Kurumun yet-
fcüi kılacağı diğer kurum veya kuruluşlar tarafından 
veröir.» 

M. Memdüh Gökçen Kemal îğrek 
Bursa Bursa 

Fahir Sabuniş İlhan Aşkın 
Bursa Bursa 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

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

VEKİLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI {Denizli) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?., 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri-

ze) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 

katılıyorlar. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Komis

yon tamam değil, içtüzüğün 46 ncı maddesi... 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, yetersayınız var 

mı efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) ~ 
Evet. 

BAŞKAN — Komisyon üyeleri yerlerini alsın
lar. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLI AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Ayağa kalksınlar efendim, kâfi. 

BAŞKAN — Komisyon üyeleri ellerini kaldırsın
lar. 

Kabul için yeterli sayı vardır. (HP sıralarından 
gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yok efendim, 

BAŞKAN — Saydık efendim, saydık. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Plan ve Bütçe Komisyonunun üye sayısı 40*tır, ona 
göre değerlendirmeniz gerekir. 

BAŞKAN — Üçte biri ne yapar efendim? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Bakınız efendim kaç kişi var. 
BAŞKAN — Siz oturduğunuz yerden öyle gö

rüyorsunuz, biz buradan böyle sayıyoruz. Burada 
iki tane de kâtip üye var. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge 'kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi kabul edilen önerge ışığında oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — a) Aşağıdaki cihazları imal eden 

veya ithal edenler, fabrika çıkış fiyatı veya ithal ma
liyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere, 

1. Renkli televizyon için % 8, 
2. Siyah - beyaz televizyon için % 8, 
3. Radyo için % 8, 
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4< Video için % 12, 
5. Birleşik cihaz için % 12, si 

tutarında ücret öderler. 
b) (a) bendinde belirtilen cihazları ithalat mak

sadı dışında yurt dışından getirenler ibraz edecekleri 
faturadaki bedel üzerinden, fatura ibraz edememeleri 
halinde, ithal edilmiş aynı türdeki cihazların en yük
sek satış ibedeli üzerinden bir defaya mahsus olmak 
üzere ve belirtilen oranlarda ücret öderler. 

c) Türkiye Elektrik Kurumu ve bu Kurum dı
şında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kur
maya ve işletmeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar, 
tüketilen enerji miktarının birim bedeli ile çarpımın-
den elde edilecek meblağın % 3,5 oranı tutarındaki 
payı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna intikal 
ettirirler. 

d) (a) ve ı(b) bentlerinde belirtilen oranları ek
siltmeye veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

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

Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır, ayrı 
ayrı okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 222 sıra sayılı Kanunun 4 ün

cü maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve talep ederiz. 

Muzaffer Yıldırım Rıza Tekin 
Kayseri Siirt 

Yusuf Demir Salim Ereî 
Uşak Konya 

Salih Alcan Onural Şeref Bozkurt 
Tekirdağ Çanakkale 

Hasan Altay 
Samsun 

Madde 4. — a) Aşağıdaki cihazları imal eden 
veya ithal edenler, fabrika çıkış fiyatı veya ithal ma
liyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere, 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Renkli televizyon için 
Siyah - beyaz televizyon için 
Radyo için 
Video için1 

Birleşik cihazlar için 

% 4 , 
% 2, 
% 4, 
% 6, 
% 6, 

tutarında ücret öderler.? 
Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Gelirleri Kanun Tasarısının 4 üncü madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

4 , 11 . 1984 0 : 1 

Madde 4. — a) Aşağıdaki cihazları imal evya 
ithal edenler satış sırasında, fabrika çıkış fiyatı ve
ya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus ol
mak üzere* 

1. Renkli televizyon için % 8, 
2. Siyah - beyaz televizyon için •% 8, 
3. Radyo için % 8, 
4i Video için % 12, 
5. Bileşik cihazlar için: 
a) Video - televizyon - radyo, 
Video - televizyon, 
Radyo - televizyon, 
b) Müzik seti ve diğerleri ı% 10, 

tutarlarında ücret tahsil ederler ve 5 inci maddeye 
göre Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna öder
ler. 

ib) Ticarî ithalat maksadı dışında yurt dışından 
getirilecek (a) bendinde belirtilen cihazlardan bir 
defaya mahsus olmak üzere alınacak ücretler her 
yıl Aralık ayında gelecek takvim yılından geçerli ol
mak üzere Balkanlar Kurulu tarafından maktu olarak 
tespit edilir. 

c) Türkiye Elektrik Kurumu ve bu kurum dı
şında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri 
kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya 
yetkili kılınan diğer" kurum ve kuruluşlar, tüketilen 
enerji miktarının ibirim 'bedel ile çarpımından elde 
edilecek meblağın % 3,5 oranı tutarındaki payı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumuna intikal ettirir
ler. 

d) (a) bendinde belirtilen oranları eksiltmeye 
veya ilki katma kadar artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

Mehmet Timur Çınar Süha Tanılk 
Manisa İzmir 

Bülent Akarcalı Burhan Cahit Gündüz 
İstanbul İzmir 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROĞUİLLARI (Denizli) — 
Sayın Başkanım, ikinci önergenin okunuşundan bu 
5 inci bölümünde «a) Video - televizyon - radyo, 
video - televizyon, radyo - televizyon; bunların ta
mamıyla ilgili yüzde 12.» 

BAŞKAN — Şimdi, okunan önergeleri aykırılık 
derecesine göre yeniden okutup oylarınıza sunacağım: 
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«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığjna 
Görüşülmekte olan 222 sıra sayılı Kanunun 4 ün

cü maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve talep ©deriz. 

Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım ve arkadaş
ları. 

Madde 4. — a) Aşağıdaki cihazları imal eden 
veya ithal edenler, fabrika çıkış fiyatı veya ithal ma
liyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere. 

1. Renkli televizyon için % 4, 
2. Siyah-beyaz televizyon için % 2, 
3. Radyo için % 4, 
4. Video için % 6, 
5. Birleşik cihazlar için % 6 tutarında ücret 

öderler.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KJÎUt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI '(Denizli) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Katılmıyoruz. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldırım. x 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın Baş
kan değerli milletvekili arkadaşlarım; kabul edilen 
Katma Değer Vergisi muvacehesinde; esasında tele
vizyon, radyo ve videolar yüzde 10 oranında bir fi
yat artışına maruz kalacaktır. Getirilen bu hükümle 
yüzde 8 -12 civarında bir artış daha olunca, toplam 
yüzde 22'ye varan bir fiyat artışı ortaya çıkacaktır. 
Bu durum karşısında dar gelirli vatandaş, sadece bu
gün teievizyonuyla eğlene'bilmektedir; 'bundan dolayı 
televizyon alması imkân dahilinde olmayacaktır. 

Gönül arzu ederdi ki, Katma Değer Vergisinden 
bir pay ayrılarak TRT'ye gelirlerini artırmak için ve
rilsin. Bu vaziyet karşısında biz hiç olmazsa bu öner
gemizle alınacak miktarlarda yüzde 50 oranında bir 
düşüş yapılmasını arzu ettik. Komisyon katılmış ol
saydı memnun olurduk. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Radyo-Televizyon Ku

rumu Gelirleri Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Manisa Milletvekili Mnmet-Timur Çınar ve ar
kadaşları. 

«Madde 4. — a) Aşağıdaki cihazları imal veya 
ithal edenler satış sırasında, fabrika çıkış fiyatı veya 
ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak 
üzere, 

1. Renkli televizyon için % '8, 
2. Siya'h-beyaz televizyon için % 8, 
3. Radyo için % 8, 
4. Video için '% 12. 
5. Birleşik cihazlar için : 
a) Video-televizyon-radyo; 
jVideo-televizyon-radyo, 
Video-tdevizyon, 
Radyo-televizyon % 12. 
b) Müzik seti ve diğerleri % 10 tutarında ücret 

tahsil ederler ve 5 inci maddeye göre Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumuna öderler. 

b) Ticarî ithalat maksadı dışında yurt dışından 
getirilecek (a) bendinde -belirtilen cihazlardan bir de
faya mahsus olmak üzere alınacak ücretler her yıl 
aralık ayında gelecek takvim yılından geçerli olmak 
üzere Bakanlar Kurulu tarafından maktu olarak tes
pit edilir. 

c) Türkiye Elektrik Kurumu ve bu kurum dışın
da kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri konma
ya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili 
kılman diğer kurum ve kuruluşlar, tüketilen enerji 
miktarının birim bedel ile çarpımından elde edilecek 
meblağın yüzde 3,5 oranı tuarındaki payı Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. 

d) (a) bendinde belirtilen oranları eksiltmeye ve
ya iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yet
kilidir.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE K O M U S Y O N U BAŞKANVE-

KİLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ ((Ri

ze) — Katılıyoruz efendim'. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilım'iştir. 
4 üncü maddeyi kabul edilen önerge ışığında oyu

nuza arz ediyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler.,. 4 
üncü madde kabul edilmiştir,;, 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler..; Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

iManisa Milletvekili Mehmet Timur Çınar ve ar
kadaşlarının önergesini tekrar okutuyorum : 
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5 iıici maddeyi okutuyorum : 
Tahsilat 
MADDE 5. — a) Bu Kanunun 1 inci madde

sinde 'belirtilen cihazları imal ve ithal edenler hır ay 
içinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) 
bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip 
ayın onuna kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kuru
muna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içe
risinde ödemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her 
geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticarî kredi 
faizi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı 
ile birlikte tfl'8'3 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü Kanunu (gecikme cezası hariç) hükümlerince 
tahsil olunur. 

b) Gümrük idareleri, bu Kanunun 4 üncü mad
desinin (b) 'bendine göre yurda giren cihazlardan alı
nacak ücretlerin tahsilatını yaparak, aylık tahsilat 
toplamım en geç takip eden ayın oribeşinci gününe 
kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal 
ettirir. 

c) Türkiye Elektrik Kurumu ve bu Kurumun dı
şında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kur
maya ve işletmeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar, 
bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre he
saplayacakları payı doğrudan doğruya Türkiye Rad
yo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. 

d) Diğer gelirlerin tahsilat şekli Kurumca tespit 
edilir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Ceza hüfcmül 
MADDE 6. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde 

belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını 
yapan imalatçı veya ithalatçıdan 'bandrolsüz veya eti
ketsiz sattığı her cihaz için cihazın satış bedeli kadar 
para cezası Kurum tarafından tahakkuk ve tahsil 
edilir, bu cihazları bandrolsüz veya etiketsiz satın 
alan, devralan veya kullananlardan ıbandrolsuz veya 
etiketsiz herbir cihaz için cihazın rayiç değerinin ya
rısı kadar para cezası Kurum tarafından tahakkuk 
ve tahsil edilir^ 

Tahakkuk edip, tebliğ edilen para cezasını ödeme
yenler hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanuna göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
rm? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.*., Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan hükümleri 
MADDE 7. — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Te

levizyon Kanununun 35, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 ün
cü maddeleri ve aynı Kanunun 63 üncü maddesinin 
(b) ve (c) bendi ile Geçici 6 ncı maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 2813 saydı Telsiz Kanununun 24 

üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yirmiüçüncü maddenin (a) bendinde belirtilen 
alıcıları kullanacakların ilgili kurumdan bandrol veya 
etiket almaları, (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı ci
hazlarını satış amacı dışında bulunduracakların ise 
Ulaştırma Bakanlığından, ruhsat almaları zorunlu
dur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Te

levizyon Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

j) Birleşik cihaz: Radyo ve televizyon alıcı
sını veya televizyon alıcısını ve videoyu veya radyo, 
televizyon alıcısı ve videoyu ihtiva eden cihazlar ile 
müzik setleri ve benzerlerini, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiş
tir, 

9 uncu maddeden sonra bir 10 uncu madde ek
lenmesine dair önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu Gelirleri Kanunu Tasarısının 9 uncu mad
desinden sonra aşağıdaki maddenin 10 uncu madde 
olarak ilavesini ve müteakip madde numaralarının 
yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 10. — Bu Kanunun uygulanmasına İliş
kin' usul ve esaslar ile (beyanname, bandrol ve etlki-
ketlerle ilgili diğer hususlar Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu tarafından tespit edilir. 
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Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak imalat
çı ve ithalatçıların denetimleri Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumunun talebi üzerine 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 135 inci maddesinde belirtilen 
inceleme yetkililer tarafından yapılır ve sonuçlan 
Kuruma bildirilir. 

Mehmet Timur Çınar Süha Tanık 
Manisa İzmir 

Burhan Cahit Gündüz Nihat Akpak 
İzmir Sakarya 

ıBülent Akarcalı 
İstanbul 

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

VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmaktadır: Okunan önergenin 10 uncu madde 
olarak tasarıya eklenmesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. Önerge 10 uncu madde 
olarak tasarıya eklenmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. — Halen kullanılmakta 

olan cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere 
aşağıdaki ücretler alınır : 

l.ı Renkli televizyonlardan 4 000 TL. 
2. Siyah - beyaz televizyonlardan 1 000 TL. 
3. Videolardan 5 000 TL. 
4. Birleşik cihazlar : 
a) Video - televizyon - radyo 9 000 TL. 
b) Video - televizyon 8 000 TL. 
c) Radyo - televizyon 6 000 TL. 
d) Müzik seti ve diğerleri 3 000 TL. 
Bu ücretler, Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu tarafından veya Kurumun uygun göreceği di
ğer Kurum ve kuruluşlar tarafından tahsil olunur. 

Tahsil edilen ücretlerin aylık toplamı müteakip 
ayın en geç onbeşinci gününe kadar Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. 

Halen video ruhsatı alanlardan, ruhsatnamelerini 
ibraz etmeleri kaydı ile 2 500 TL. alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan 

söz istiyorum. Zok kısa olacak; müsaade ederseniz 
yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
bence bu adil bir vegi sistemi değildir. Alacak va
tandaş için amenna, (gerçi bu kadar yüksek orana 
katılmıyoruz), fakat almış olan ve evinde hazır bu
lunduranlardan, yani vergisini normal olarak veren
lerden bunu almak acaba bir varlık vergisi midir, 
harç mıdır yoksa haraç mıdır? 

BAŞKAN — Bu ne söz alma oldu, ne soru ol
du; ama kabul edeceğiz. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Pekâlâ söz al
ma oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, oku

tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 222 sıra sayılı Türkiye Rad

yo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanun Tasarısı
nın geçici 1 inci madde son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Vecihi Akın 
Konya 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Abdurrezak Ceylan 
Sürt 

(Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

GEÇİCİ MADDE 1. — Son fıkra: Televizyon, 
video ve birleşik cihazlar için daha önce ruhsat al
mış olanlardan; ruhsatnamelerini ibraz etmeleri ve 
son 3 yılın ruhsat ücretlerini ödediklerini makbuz
larıyla ispat etmeleri kaydıyla bu maddede yer alan 
ücretler yüzde 50 düşülerek alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu Gelirleri Kanun Tasarısı Geçici Madde Tin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ahmet Yılmaz İbrahim Turan 
Giresun Gümüşhane 

Kâmran Karaman Mustafa Çelebi 
Hatay Hatay 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen kullanılmakta olan 
cihazlardan, 1985 takvim yılının 6 ncı ayının sonu-
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na kadar, bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki 
ücretler alınır^ 

1. 
2. 
3. 
4. 
a) 
b) 
c) 
d) 

Renkli televizyonlardan 
Siyah - beyaz televizyonlardan 
Videolardan 
Birleşik cihazlardan!: 
Video - televizyon - radyo 
Video - televizyondan 
Radyc - televizyondan 
Müzik seti ve diğerleri 

4 000 TL 
1 000 TL 
5 000 TL 

9 000 TL 
8 000 TL 
6 000 TL 
3000 TL 

Bu ücretler, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu tarafından veya kurumun uygun göreceği diğer 
kurum ve kuruluş tarafından tahsil olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 222 sıra sayılı TRT Gelirleri 
Kanun Tasarısının Geçici 1 inoi maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

LutfuHah Kayalar 
Yozgat 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Saffet Sert 
Konya 

GEÇİCİ MADDE 1. - - Halen kullanılmakta olan 
ruhsatlı cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere 
aşağıdaki ücretler alınır^ 

1. Renkli televizyonlardan 4 000 TL. 
2. Siyah-beyaz televizyonlardan 1 000 TL. 
3. Videolardan 5 000 TL. 
4. Birleşik cihazlar : 
a) Video-televizyon-radyo 9 000 TL. 
b) Video-televizyon 8 000 TL. 
c) Radyo-televİzyon 6 000 TL. 
5. Müzik seti ve diğerleri 3 000 TL. 

Bu ücretler, cihazlar ruhsatsız ise veya sahibi ta
rafından ruhsatlı olduğu belgelenmezse yüzde 50 
zamlı uygulanır. 

Bu ücretler, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
tarafından veya uygun göreceği diğer kurum ve ku
ruluşlar tarafından tahsil olunur. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 222 sıra sayılı Kanunun 9 

uncu maddesinde ek geçici madde l'in aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muzaffer Yıldırım Rıza Tekin 
Kayseri Sürt 

Onural Şeref Bozkurt Salim Erel 
Çanakkale Konya 

Salih Alcan Hasan Altay 
Tekirdağ Samsun 

Geçici Madde 1. — Halen kullanjjmakta olan ci
hazlardan bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki 
ücretler alınır. 

1. Renkli televizyonlardan 2 000 TL. 
2. Siyah-beyaz televizyonlardan 500 TL. 
3. Videolardan 2 500 TL. 
4. Birleşik cihazlar : 
a) Video-televizyon-radyo 5 000 TL. 
b) Video-televizyon 4 000 TL. 
c) Radyo-televizyon 3 000 TL. 
d) Müzik seti ve diğerleri 1 500 TL. 
Bu ücretler, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru

mu tarafından veya kurumun uygun göreceği diğer ku
rum ve kuruluşlar tarafından tahsil olunur. 

Tahsil edilen ücretlerin aylık toplamı müteakip 
ayın en geç yirminci gününe kadar Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. 

Halen video ruhsatı alanlardan, ruhsatnamelerini 
ibraz etmeleri kaydı ile 1 500 TL. alınır. 

BAŞKAN — Okunan önergeleri, aykırılık dere
cesine göre okutup, oylarınıza sunacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 222 sıra sayılı Kanunun 9 un
cu maddesinde ek geçici madde l'in aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldıran ve arka
daşları. 

Geçici 'Madde 1. — Halen kullanılmakta olan ci
hazlardan bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki 
ücretler alınır : 

1. Renkli televizyonlardan 2 000 TL. 
12. Siyah-beyaz televizyonlardan 500 TL. 
3. Videolardan 2 500 TL. 
4. Birleşik cihazlar : 
a) Video-televizyon-radyo 5 000 TL. 
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b) Video-televizyon 4 000 TL. 
c) Radyo-teievizyon 3 OOÖ TL. 
d) IMüzik seti ve diğerleri 1 500 TL. 
Bu ücretler, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

tarafından veya kurumun uygun göreceği diğer ku
rum ve kuruluşlar tarafından talhsil olunur. 

Tahsil edilen ücretlerin aylık toplamı müteakip 
ayın en geç yirminci gününe kadar Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. 

Halen video ruhsatı alanlardan, ruhsatnameleri
ni ibraz etmeleri kaydı ile 1 500 TL. alınır. 

İBA'ŞJKIAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar anı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KtLI AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ka
tılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 222 sıra sayılı TRT Gelirleri 
Kanununun Geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve arkadaşları. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Halen kullanılmakt olan 

ruhsatlı cihazlardan 'bir defaya mahsus olmak üze
re aşağıdaki ücretler alınır : 

1. Renkli televizyonlardan 4 000 TL. 
2. Siyah - beyaz televizyonlardan 1 000 TL. 
3. Videolardan 5 000 TL. 
4. Birleşik cihazlardan : 
a) Video - televizyon - radyo 9 000 TL. 
b) Video - televizyon 8 000 TL. 
c) Radyo - televizyon 6 000 TL. 
d) Müzik seti ve diğerleri 3 000 TL. 
Bu ücretler, cihazlar ruhsatsız ise veya sahibi ta

rafından ruhsatlı olduğu belgelenmezse yüzde 50 
zamlı uygulanır. 

Bu ücretler, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
tarafından veya uygun göreceği diğer kurum ve ku
ruluşlar tarafından tahsil olunur. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLI AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Sayın Başkan, önergeye katılıyoruz; yalnız, geçici-

maddenin esas metninde yer alan, «Halen video ruh
satı alanlardan, ruhsatnamelerini ibraz etmeleri kay
dı ile 2 500 TL. alınır» ibaresinin ilave edilmesi kay
dıyla; çünkü onu unutmuşlar herhalde arkadaşlar 
efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri. Komisyonun bu 
önerisine katılıyorlar mı efendim? Eğer katılacaklar-
sa redaksiyon için kendilerine iade edeceğiz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi, Komisyonun teklif ettiği 
ve önerge sahiplerinin de kabul ettiği şekliyle yeniden 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 222 sıra sayılı TRT Gelirleri 

Kanun Tasarısının geçici 1 inci maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve arkadaşları. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Halen kullanılmakta olan 

ruhsatlı cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere 
aşağıdaki ücretler alınır. 

Renkli televizyonlardan 4 000 TL. 
Siyah - beyaz televizyonlardan 1 000 TL. 
Videolardan 5 000 TL. 
Birleşik cihazlar : 
a) Video - televizyon - radyo 9 000 TL. 
b) Video - televizyon 8 000 TL. 
c) Radyo - televizyon 6 000 TL. 
d) Müzik seti ve diğerleri 3 000 TL. 
Bu ücretler, cihazlar ruhsatsız ise veya sahibi ta

rafından ruhsatlı olduğu belgelenmezse yüzde 50 
zamlı uygulanır. 

Bu ücretler, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu tarafından veya uygun göreceği diğer kurum ve 
kuruluşlar tarafından tahsil olunur. 

Halen video ruhsatı alanlardan ruhsatnamelerini 
ibraz etmeleri kaydıyla 2 500 TL. alınır. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri, önergelerini bu 
okunan şekliyle kabulleniyorlarsa önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge kabul edilmiştir. 

Sayın Ahmet Yılmaz ve arkadaşlarının da bir 
önergesi var. Buradaki nispetler kabul edilen öner
gedeki nispetlerle aynı olduğu için işleme koymuyo
rum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Usul hakkında bir 

şey söylememe müsade eder misiniz? 
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BAŞKAN — Önergeyi bitirelim, ondan sonra 
efendim. Herhalde Başkanlığın tutumu hakkında söz 
isteyeceksiniz; vefelim efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır efendim, Baş
kanlığın tutumu hakkında değil de, yeni bir uygula
ma şekli hakkında bir şey söyleyecektim. 

BAŞKAN — Oylandı efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, oylanmış 

olsa dahi... O zaman Başkanlığın tutumu hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî verelim efendim. 
Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 222 sıra sayılı Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu Gelirleri Kanun Tasarısının ge
çici 1 inci madde son fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu 
ve arkadaşları. 

Geçici Madde 1. — Son fıkra : 
«Televizyon, video ve birleşik cihazlar için daha 

önce ruhsat almış olanlardan; ruhsatnamelerini ibraz 
etmeleri ve son 3 yılın ruhsat ücretlerini ödediklerini 
makbuzları ile ispat etmeleri kaydıyla bu maddede 
yer alan ücretler yüzde 50 düşülerek alınır.» 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLl AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Önergeyi dinleyemedik efendim. 

BAŞKAN — Bir daha okutuyorum efendim. 
Şimdi, sayın milletvekilleri, Komisyon ve bakanlar 

milletvekili arkadaşlarımız tarafından meşgul edildi
ği için, bu gibi ihtilatlara meydan veriyoruz. Bu iti
barla bundan sonra dikkatli olunması ve hatalara 
düşülmemesini istirham ediyorum. (MDP ve HP sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar). 

Komisyon ve Hükümete sual soruluyor, cevap 
veremiyor. Bu itibarla müşkül duruma düşülüyor. Ar
kadaşlarımızdan özellikle bu hususa riayet etmelerini 
rica ediyorum. 

önergeyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 222 sıra sayılı Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Gelirleri Kanun Tasarısının Ge
çici 1 inci maddesi son fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu 
ve arkadaşları. 

Geçici Madde 1. — Son fıkra : Televizyon, video 
ve birleşik cihazlar için daha önce ruhsat almış olan
lardan; ruhsatnamelerini ibraz etmeleri ve son 3 yı
lın ruhsat ücretlerini ödediklerini makbuzları ile is
pat etmeleri kaydıyla bu maddede yer alan ücretler 
yüzde 50 düşülerek alınır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILI AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Katılmıyoruz. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Önergem hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Söylemezoğlu. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının tümü 
üzerindeki görüşmemizde geçici 1 inci maddedeki 
çarpıklığı Yüce Kurulun nazarı dikkatine sunmuş
tuk. Anavatan Partisi milletvekili arkadaşlarım sanı
yorum ki, inşallah öyledir, temenni ediyorum bizim 
sözümüz etkili oldu; bu sebeple olsa gerekir ki bir 
değişiklik önergesi verdiler. Yalnız bakınız tespit ede
bildiğim kadarıyla ortaya ne çıktı: Evvela normal 
olarak videolara burada 5 bin lira yazıldı. Sonra ruh
satı olmayanlara yüzde 50 ceza geldi, arkasından 
ruhsatı olan videolar 2 500'e düştü dendi. O zaman 
bu 5 000 niye yazıldı? Yani böyle ayaküstü, hazır
lıksız, aceleye getirilerek bu işi yürütmenin sakınca
ları ve burada tamamlamaya çalışmanın mahzurları 
ortaya çıkıyor değerli milletvekilleri. Ciddî bir mese
le ile meşgulüz, bu şekilde yürütemeyiz. 

Ayrıca, adam hem ruhsat almamış, bugüne ka
dar ödememiş, bunu bulup takip etme imkânı yok, 
hem de gelecek affedersiniz, kuzu kuzu diyecek ki, 
«Ben yüzde 50 ceza ile bunu ödüyorum.» Mümkün 
mü bu? Var mı bunun mantığı? Onun yerine biz di
yoruz ki, ruhsatı olan gelsin de bari yüzde 50 eksiği 
ile ödesin, birazcık vicdanı sızlayıp daha önce öde
meyen de gelirse buradakini ödesin. Bizim önergemiz 
bu mealdedir, mantığı da var, tutarlılığı da var, tak
dirlerinize arz ederim. 

Saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. (MDP 
sıralarından «Hayır efendim, kabul edildi» sesleri). 

Efendim tereddüdünüz mü var? (MDP sıraların
dan «Evet» sesleri). 
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önergeyi kabul edenler... 
iki Sayın Kâtip Üye arasında hayli fark olduğu 

için, oylamayı ayağa kalkmak suretiyle yapacağız. 
önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar 

efendim... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın milletvekilleri, ben de aşağıda oturduğum
da zaman zaman tereddüde düşüyorum. Sebebi? Et
rafımı görüyorum. Burada iki Sayın Kâtip Üye var, 
bendeniz varım, Kanunlar Müdürlüğünün elemanları 
var. Buradan görüldüğü kadarıyla kabul edenlerle 
etmeyenler arasında bariz fark var. Bu sebeple öner
ge kabul edilmedi diyoruz. Bu itibarla, Başkanlığını
za bu konuda itimat etmenizi hassaten rica ediyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Şimdi, kabul edilen önerge ışığında redaksiyonu
nun yapılması için maddeyi Komisyona... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLI AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Sayın Başkan, Sayın Ülkü Söylemezoğlu'nun belirt
tikleri gibi, ruhsatsızlara yüzde 50 zamlı halde bir çe
lişki durumu ortaya çıkmıştır. Redaksiyon için geri 
isteyecektik efendim. 

BAŞKAN — Kabul edilen önergeyi, redaksiyon 
için Komisyona veriyorum. 

SALIM EREL (Konya) — Oylanmış şey geri ve
rilmez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, madde oylanmadı; öner
ge oylandı, 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bana 
usul hakkında söz verecektiniz. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, lütfen biraz 
sabrediniz. Evvela şu konuyu halledelim. Size her za
man söz vermem mümkün. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun Geçici 1 

inci maddesinde belirtilen ücretleri ödeyenlerin geç
miş yıllardan doğan ruhsatname ücretlerine ilişkin 
borçları ile ruhsatsız cihaz kullananların borç ve ce
zaları bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.» 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü madde eklenmesi hususunda bir 
önerge vardır okutuyorum: 

4 . 12 . 1984 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu Gelirleri Kanun Tasarısına aşağıdaki mad
denin geçici 3 üncü madde olarak eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlük tari
hinde ticarî işletmelerin' satış amacıyla stoklarında 
bulundurduğu cihazların satışında, satın aldıkları fa
tura bedeli üzerinden bu Kanunun 4 üncü maddesin
deki nispetlere göre bandrol veya etiket karşılığı üc
retler tahsil edilerek Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumuna intikal ettirilir. 

Bu madde hükmüne aykırı davranan satıcılardan 
500 bin lira para cezası Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu tarafından tahakkuk ve tahsil edilir. 

Alâeddin Kısakürek İsmet Oktay 
Kahramanmaraş Eskişehir 

Abdurrahman Bozkır i. Nuri Topkaya 
Konya Ordu 

Arif Şevket Bilgin 
Rize 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Katılıyoruz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiş, kabul edilen 
önerge geçici 3 üncü madde olarak tasarıya ilave edil
miştir. 

Geçici lı inci maddeye ait Komisyonun redaksi
yonu gelmiştir. 

Sayın Kuşhan, buyurun konuyu bir halledelim 
ondan sonra bu maddenin müzakeresine geçelim, bu
yurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Oyumun rengini bel
li etmek üzere söz alacağım. 

BAŞKAN — Söz verelim efendim, hay hay not 
alıyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — O bakımdan raha
tım efendim. Neden benim durumum sizi rahatsız 
etti? 

BAŞKAN — Hayır, siz usul hakkında söz istedi
niz de onun için. 

712 — . 



T. B.M. M. B : 3 3 4 , 1 2 . 1 9 8 4 0 : 1 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben demin söz iste
mekte haklı idim. Söz vermediğiniz için rahatsız ol
dunuz. Oyumun rengini belirtmek üzere söz alaca
ğım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi kabul edilen önergenin redakte edilmiş şek

lini okutup geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunaca
ğım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 222 sayılı TRT Gelirleri Ka

nununun geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve arkadaşları. 
Geçici Madde 1. — Halen kullanılmakta olan 

ruhsatlı cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere 
aşağıdaki ücretler alınır. 

1. Renkli televizyonlardan 4 000 TL. 
2. Siyah - beyaz televizyonlardan 1 000 TL. 
3. Videolardan 5 000 TL. 
4. Birleşik cihazlar : 
a) Video - televizyon - radyo 9 000 TL. 
b) Video - televizyon 8 000 TL. 
c) Radyo - televizyon 6 000 TL. 
d) Müzik seti ve diğerleri 3 000 TL. 
Bu ücretler, cihazlar ruhsatsız ise veya sahibi ta

rafından ruhsatlı olduğu belgelenmezse yüzde 50 
zamlı uygulanır. 

Bu ücretler, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu tarafından veya uygun göreceği diğer kurum ve 
kuruluşlar tarafından tahsil olunur. 

BAŞKAN — Okunan önerge ışığında geçici 1 in
ci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Yeni bir geçici madde ilavesi hakkında önerge 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
222 sıra sayılı görüşülmekte olan TRT Gelirleri 

Kanun Tasarısına aşağıdaki geçici 4 üncü maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık Lutfullah Kayalar 
Trabzon Yozgat 

Mümtaz Özkök Yaşar Albayrak 
Sakarya istanbul 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunun 5 inci maddesi 
(b) bendinde yer alan gümrük idarelerinden maksat, 
gümrüklü sahada görev yapan gümrük müdürlükleri, 

PTT ve bankalar ve TRT Kurumunca yetkili kılınan 
sair kurum ve kuruluşları kapsar. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katıhyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARİ (Denizli) — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 

katüıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. Önerge, geçici 
4 üncü madde olarak tasarıya ilave edilmiştir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, önerge 
gönderiyoruz, bir saniye. (HP sıralarından «Niye bek
liyoruz?» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, önerge takdim ediyor ar
kadaşlar, şüphesiz bir dakika beklemek mecburiye
tindeyiz. Sizden de gelirse onu da bekleriz. 

Şimdi, geçici 5 inci madde eklenmesine dair bir 
önerge daha vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçici madde 5 olarak aşağıdaki maddenin ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Aşık Hazım Kutay 
Trabzon Ankara 

Lutfullah Kayalar Mümtaz özkök 
Yozgat Sakarya 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

GEÇİCt MADDE 5. — Geçici 1 inci maddedeki 
ücretler 1985 yılının ilk altı ayı içinde ödenir. 

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

VEKtLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARİ (Denizli) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katıhyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş ve ge
çici 5 inci madde olarak tasarıya ilave edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 11. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi 

yayımı tarihinden itibaren diğer maddeleri 1.1.1985 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu Gelirleri Kanunu Tasarısının «Yürürlük» 
kenar başlıklı 11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Recep Kaya 
Bilecik 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hazım Kutay 
Ankara 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Abdullah Altıntaş 
Afyonkarahisar 

MADDE 11. — Bu Kanunun 3 üncü ve 4 üncü 
maddeleri yayım tarihinde, diğer maddeleri 1.1.1985 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmaktadır, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi bu değişiklik şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 
Sayın Kuşhan, oyunun rengini belli etmek için 

söz istemiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Kaldığımız yerden devam etmek üzere birleşime 

20.30'a kadar ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 19.55 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20.37 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim ARAŞ 
KATİP ÜYELER : Yavuz KÖYMEN (Giresun), Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

IV. — KANUN TASARİ VE TEKLtKLERtYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
şu anda görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı üze-

3. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelir
leri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/629) (S. Sayısı : 222) (Devam) 

BAŞKAN — 33 üncü Birleşimin İkinci Oturumu
nu açıyorum,, 

222 sıra sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumu Gelirleri Kanunu Tasarısının müzakeresine kal
dığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Oyunun rengini belirtmek üzere Sayın Ömer Kuş

han söz istemişlerdi, buyurun efendim. 

rinde uygulanmakta olan bazı hususları dile getir
mek ve özellikle üzerinde durmak için söz almış bu
lunuyorum. Bu hususları açıkladıktan sonra, elbette 
ki oyumun rengini 'belli edeceğim. 

IDeğerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, içtüzüğe göre çalışır. İçtüzüğün çeşitli bölümle
rinde, hangi uygulamanın ne şekilde yapılacağı, ka
nun teklifinin ne şekilde görüşüleceği ve üzerinde 
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önerge ne şekilde verilip tashihlerin ne şekilde yapı
lacağı malumlarınız olduğu üzere, tadat edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri İçtüzüğü tetkik ettiğimizde, 
Meclis İçtüzüğünün hiçbir yerinde milletvekillerinin 
verdiği değişiklik önergesinin komisyonun verdiği ila
velerle tamamlanmak suretiyle uygulamaya konduğu
nu gösteren bir 'hüküm yok. Önerge sayın milletvekil
leri tarafından verilir. 'Başkanlık Divanı bunu oyla
maya sunar ve oyladıktan sonra artık önergenin tek
rar redakse edilebilmesi için komisyona verilmesi diye 
bir husus da yok. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIDĞLU (Sivas) — Redakse di
ye bir kelime yok. {Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan devam edin efendim'. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Bakan, 
redaksiyona verilmiş olan şeyler redakse olarak ifade 
edilmez mi? 

BAŞKAN — Sayın Ömer Kuşlhan, iki konuyu bir
den halletmek istiyor, hem Başkanlık Divanının tu
tumunu tenkit, hem de oyunun rengini belli etmek 
üzere konuşmaktadırlar. Bu itibarla biz her ikisine 
de mesag veriyoruz buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
geçici maddelerle Ikanun tamamlandı; ama öylesine 
ilginç bir şekilde tamamlandı ki, Anavatan Partisi 
sayın milletvekillerinin verdikleri tamamlayıcı geçi
ci madde teklifleriyle tamamlandı. Bu şunu gösteri
yor: «Kanun tasarısı komisyonlarda yeterince ince
lenmedi; komisyonlarda yeterince gerek iktidar par
tisinin, gerek muhalefet partilerinin görüntüsünü yan
sıtacak şekilde tamamlanmadan geçti ve Genel Kuru
la geldi, şimdi burada tamamlanmaya çalışılıyor. Bu 
ia bir sistemdir ama bu şekilde çalışmayla bir yere 
varılmaz. 

Kanun teklifleri, özellikle hazırlayan kimseler ta
rafından en ince teferruatına kadar düşünülmek su-
retiyb hazırlanır, noksanları varsa, diğer yasalarla 
çelişen tarafları varsa onlar tamamlansın diye ko
misyonlara gider, komisyonlardan geçtikten sonra 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna ge
lir. O aşamalardan geçtikten sonra, burada önerge
lerle geçici maddeler ilave etmek suretiyle kanun 
tamamlanıyorsa, ondan önceki aşamalarda kanun 
teklifi üzerinde yeterince çalışıknadığı, konunun cid
diye alınmadığı manası çılkar. Bunu, başka şekilde 
izah etmek de mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz ka
nun tasarısında yeni bir uygulama da var̂  Para ceza

ları biliyorsunuz mahkemeler tarafından verilir. 'Bu 
Kanunumuzda para cezasını verme yetkisini biz 
TRT'ye veriyoruz. Yani, mahkemelerin yetkisini 
alıp, doğrudan doğruya TRT'ye veriyoruz. Bu uy
gulama yönünden çok sakıncalıdır, itiyat haline ge
tirildiği takdirde, bağımsız mahkemelerin yapması 
gereken görevlerin, bu sefer birçok devlet organları 
tarafından yapılmalk gibi bir sonucu doğurur ki, bu 
da çok sakıncalı bir durumun başlangıcı olabilir. O 
bakımdan üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. 

Bu ve bundan evvel söylediğim birçok noksan
lıklar ve birçok yanlışlıklar tarafımızdan tespit edil
diği için, Sayın Başkan, bu Kanuna vereceğim oyun 
rengi kırmızıdır. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oyla

manın ıkupaların sıralar arasında dolaştırılmak sure
tiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Oylama kupalar sıralar arasında 
dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

4. — 4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/634) 
(S. Sayısı : 224) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sırasında yer alan, 
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine 
geçiyoruz^ 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna

cağım: Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz, 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Halkçı Par
ti Grubu adına Sayın Ruşan Işın; buyurun. 

HP GRUBU ADINA RUŞAN IŞIN (Sivas) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurula 
getirilmiş bulunan 224 sıra sayılı 4.1.1961 tarihli ve 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun Tasarısı hakkında 
Halkçı Partinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuz
da bulunuyorum^ 

(1) 224 S. Sayılı basmayazt tutanağa eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, getirilmiş 'bulunan yeniden 
değerlemeye ilişkin bu değişiklik tasarısı 2791 sayı
lı Kanunla değişik, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun geçici 11 inci maddesiyle 1983 yılı sonu itiba
riyle yapılan değerlendirmeyi, sonraki yıllarda da sü
rekli kılmak amacını taşımaktadır. Yeniden değer
lemeye ilişkin bu yasal hükümler işletmeleri vergi 
hukuku karşısında değişen ekonomik şartlara uygun 
olarak bilanço aktif ve pasif kalemleri itibariyle 
gerçeğe yaklaştırmayı amaçlamaktadır. Esasen, eko
nomik anlamda gerçekçi işletmeler, ticaret hukuku ve 
ticarî teamüllere uygun olarak bu tür gerçekçi bilan
çolar hazırlamak hususunda serbesttirler, işletmele
rin devamlılığını sağlamak için de buna zorunludur
lar. İşletmelerin bu zorunlu davranışları yanında, 
vergi hukuku açısından anılan yasa hükümleriyle 
izin veya zorlamaların da söz konusu işletme davra
nışlarına paralel olması ve gerçekçi olması önem arz 
etmektedir. 

Bu anlamda, 2791 sayılı Kanunla bir defaya 
mahsus olarak getirilen geçici 11 inci madde hük
münü sürekl; kılan bu değişiklikleri "benimsiyoruz. 
Ancak, bu takdirde süreklilik niteliğini kazanan hük
mü geçici bir madde ile düzenlemelk, kanun yapma 
tekniği açısından, bir olumsuzluktur. 

Madde gerekçelerinden 1 inci maddenin (a) fık
rasını aynen okumak istiyorum; 

«Vergi Usul Kanununa 205 sayılı Kanunla ek
lenen ve 2791 sayılı Kanunla değişik geçici 11 inci 
maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, ye
niden değerlemenin bundan böyle her hesap dönemi 
sonu itibariyle uygulanabilmesi imkânı sağlanmak
tadır.» 

O halde, geçici madde ile değil, sürekli kılına
cak olan bu konuyu, kanun yapma tekniği açısın
dan kanuna bir madde ilavesi ile sürekli kılmak ka
nun tekniğini daha ılımlı bir hale getirecektir. Bura
dan «geçicilik» ibaresinin kaldırılması kanun yap
ma tekniğine daha uygun olacaktır. 

Söz konusu yeniden düzenleme müessesesi sü
rekli hale getirildiğine göre uygulamayı : 

a) işletme esasına tabi Gelir Vergisi mükellef
leri, 

b) Bilanço esasına tabi Gelir Vergisi mükellef
leri, 

c) Kurumlar Vergisi mükellefleri arasında farklı 
uygulamalara yer verilmesinin, yukarıda değindiği
miz, yeniden değerlemenin sürekli yapılması ama
cına aykırı ve mükellefler arasında eşitlik kuralları
na ters düşen bir uygulama olduğunu görmekteyiz. 

4 , 1 2 . 1 9 8 4 0 : 2 

Nitekim 'Kurumlar Vergisi mükellefleri, yeniden 
değerleme yaparak aktif değerler üzerinden amortis
man ayırabilmektedir; fakat bilanço esasına tabi Ge- % 

lir Vergisi mükellefleri ise, tasarının 4 üncü fıkra
sının (a) bendine göre değerlemeden önceki değerler 
üzerinden amortisman ayırabilmektedir. 

Şimdi gelen tasarının 1 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasının (a) bendini okumak istiyorum, aynen şöyle : 

«4. a) Bilanço esasına göre defter tutan gelir 
vergisi mükellefleri (Kolektif, adi komandit ve adi 
şirketler dahil) bilançolarını yeniden değerlemeleri 
halinde, değer artışını pasifte özel bir fon hesabında 
tutarlar ve iktisadî kıymetlerin değerlemeden önceki 
değerleri üzerinden amortisman ayırmaya devam eder
ler.» 

Bu değerlemede ve amortisman ayrılması kuralla
rında, Kurumlar Vergisi mükellefleri açıkça himaye 
edilmektedir. Eğer bu Kurumlar Vergisi mükellef
lerini -yüzde 40 oranında ve Gelir Vergisi mükellef
lerini 1984 yılı için yüzde 25'le başlayan oranlarda 
vergilendirmek gibi bir ayrıcalıktan kaynaklanıyor ise, 
bunun da giderilmesinin yolu yeniden değerleme mü
essesesi olmamalıdır. 

Yeniden değerlendirme müessesesi, bu farklılığı 
kısmen karşılamak durumunda ise de, eğer bu amaç
lanıyor ise, yasal düzenlemelerle açık hükümler ge
tirmekte yarar vardır. Yine farklılaşmış amortisman 
ayırma ilkeleri ışığında Kurumlar Vergisi mükellef
leri dışında kalan Gelir Vergisi mükelleflerine hangi 
menfaatlar sağlanmıştır bu yasa ile? 

Şöyle ki : Bilanço esasına tabi Gelir Vergisi mü
kellefleri, yeniden değerleme dolayısıyla karşılık ayı
racak ve bilançonun pasifinde bir fonda toplayacak. 
Önceki aktif değerleri üzerinden amortisman ayır
maya devam eden bu mükellef, bu fonu sermayeye 
ilave etmeyecek veya işletmeden çekecek olursa, tü
müyle vergilendirilecektir. 

Yine burada 1 inci maddenin yedinci fıkrasını 
okumak isterim : 

«Değer artış fonu sermayeye ilave dışında herhan
gi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya iş
letmeden çekildiği takdirde, bu işlemin yapıldığı dö
nemin kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur.» Oysa, 
aynı durum Kurumlar Vergisi mükellefleri için söz 
konusu değildir. Çünkü bu fonu işletmeden çekse 
dahi, fon kadar amortismanı zaten önceki dönem ka
zancının tespitinde indirmiştir ve sonuç nötrleşmiştir. 
Diğer bir ifadeyle Gelir Vergisi mükellefleri fiktif 
değer artışının sürekli vergilendirilmesi baskısı altında 
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kalacaktır, örneğin, işletmeyi tatil eden bir Gelir Ver
gisi mükellefi, bu fon üzerinden mutlaka Gelir Ver
gisi ödemek zorunluğundadiır; ama Kurumlar Vergi
si mükellefleri bu işlemlerin dışında bırakılmıştır. 

Diğer yandan, kanunun geçici 2 nci maddesinde 
yapılan düzenlemeler, bir defaya mahsus olduğu için 
ve 1982 yılı katsayısı bir olduğu için, maddede kat
sayının bir olarak ifade edildiğini görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, 21.1.1983 tarihli 2791 sa
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesini aynen okuyo
rum : 

«Yeniden değerleme katsayısının bir olduğu yılda, 
sermaye artırımında bulunmuş olan kurumların ye" 
niden değerleme yapmaları ve yeniden değerleme so
nucu doğacak değer artışlarını sermayeye ilave et
meleri zorunludur.» 

Katsayı, yine kanundaki cetvele baktığımızda 
1982 yılı için bir olarak değerlendirilmiş ve geçici 
2 nci madde aynen bırakıldığına göre, bir katsayısı 
da orada gösterildiğine göre, bunun da düzenlemeye 
tabi tutulması; bu defa getirilen değişiklik tasarısında 
da her yıl belli bir oran getirildiğine göre, kanunun 
geçici 2 nci maddesinde belirtilen «bir katsayının» 
maddede düzeltilerek «'bir» yerine, her yıl tespit olu
nacak oran» şeklinin getirilmesi gerekirdi; bu da 
yasanın iyi incelenmediğini gösteriyor. 

Yine, kanunun geçici 2 nci maddesinin (a) bendi
ne yapılan alt bent ilavesinde böyle bir maddeyi Hükü
met nasıl getirdi, Maliye Bakaalığı nasıl kabul etti 
anlayamadım. Daha önce öngörüldüğü halde, bu de
fa hisse senetlerine teminat vasfı kazandırılmaktadır. 
Geçici 2 nci maddenin (a) bendine ilave alt bent hük
münü okursak; «Teminat olarak verilen bu hisse se
netlerinin intifa hakkı, ikraz anlaşması çerçevesinde 
Hazine fonlarından verilmiş bulunan borç tamamen 
geri ödeninceye kadar Hazineye aittir. Borç tama
men ödendikten sonra bu hisse senetleri kuruma 
iade edilir» diyor. Hâlbuki, kanunun 2 nci madde
si, bu senetlerin teminat senedi olmadığını, bunların 
karşılıksız verilmiş birer hisse senedi olduğunu açık 
olarak ortaya koymuştur. 

Kanunun daha önceki 2 nci maddesinin (a) ben
dini okuyorum: «Malî bünyeleri güçlendirmek ama
cıyla Hazine tarafından kurulan fonlardan nakden 
veya mahsuben ödeme yapılan kurumlarda, fonlar
dan yapılmış veya yapılacak olan ödemeler tutarın
da değer artış fonundan Hazine fonu ile kurum ara
sındaki anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, Ha
zineye karşılıksız hisse senedi verilir» denmesine rağ-
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men, bu fıkraya yapılan ilave ile hisse senetleri te
minat senedine çevrilmektedir. 

Hisse senedi mahiyet itibariyle kâr payına iştirak 
için bir araçtır. Ancak, bu defa hisse senedine temi
nat vasfı kazandırıldığından, söz konusu hisse senet
leri için kâr payı düşünülmemesi gibi bir yoruma 
gitmek her zaman olanak dahilindedir. 

Nitekim, teminat zaten bir risk karşılığı olduğuna 
göre, ayrıca teminat için faiz hesaplama da söz ko
nusu olamayacağına göre, bu şekildeki haksız bir yo
ruma meydan vermemek- üzere, maddeye açıklık sağ
lanması ve Hazineye verilen hisse senetlerinin kâr 
paylarının mahfuz kılınması gerekirdi. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin getirmiş bulun
duğu bu tasarıda, yukarıda açıkladığım eşitlik ilkele
rini ortadan kaldıran düzenlemelerin ve yine getiri
len tasarının 2 nci maddesinin (a) paragrafına yapı
lan ilave ile Hazinenin almış olduğu hisse senetleri
nin kâr paylarını ortadan kaldırıcı yorumların, veri
lecek değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlenme
sini talep etmekteyiz. Şöyle ki; tasarıda vergi mükel
lefleri arasında eşitlik ilkelerini ortadan kaldırmaya 
çalışan, iktisadî kıymetlerin değerlendirilmesinde iş
letme esasına tabi Gelir Vergisi mükellefleri hiç dik
kate alınmamıştır. Bu mükelleflerin yasada dikkate 
alınmasını talep etmekteyiz. 

Yine, bilanço esasına tabi Gelir Vergisi mükelle-
leflerinin bir taraftan iktisadî kıymetleri yeniden de
ğerlendirmeye tabi tutulurken, amortisman değerleri
nin eski değerler üzerinde bırakılıması ve gelecekte 
bunların kâr-zarar intikali sağlanarak vergilendiril
mesi düşünülürken, Kurumlar Vergisi mükellefleri 
için bu durumlar tamamen aksine yapılmakta ve bu 
vergilendirilmenin dışında tutulmaktadır. 

Yine Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendine ya
pılan ilave ile Hazinenin daha önce kurtarma operas
yonu adı altında bazı kurumlara verdiği nakdî veya 
mahsup yardımların karşılığında alınan hisse senetle
rinin kâr payının dışına çıkarılması amaçlanarak, te
minat senetleri haline dönüştürülmesi de Hazinenin 
menfaatlarını etkileyeceğinden; bu hususta alınmış 
bulunan senetlerde Hazine hakkının mahfuz bırakıl
masını teklif etmekteyiz. Bu hususlar ülkenin daha 
istikrarlı bir vergi uygulamasına olanak sağlayacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, bu düzenlemelerin Ko
misyonca ve Hükümetçe yeniden sağlanacağı inancı 
içerisindeyim ve böyle bir davranışta grubumuzun 
oyu kabul mahiyetinde olacaktır. Aksi takdirde, 
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eşitlik ilkelerini zedeleyen ve içinde bulunduğu sı
kıntılardan Hazinenin parasıyla kurtulup menfaat 
sağlamış bulunan şirketlerin çıkarlarına devletin âlet 
edilmesini ıbenimseyemeyeceğiz. 

Bu hususu Sayın Genel Kurula saygıyla arz edi
yorum. tşte bu yasa tasarısı bir noktada da enflas
yonun resmen tescil edilmesini sağlamaktadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (HP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Fenni Islimyeli, buyurunuz. 

MDP GRUBU ADINA FENNÎ İSLİM YELİ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Hükümet tarafından hazırlanan ka
nun tasarısı üzerindeki Milliyetçi Demokrasi Parti
sinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Bilindiği gibi, 1983 yılında çıkartılan 2791 sayılı 
Kanunla Vergi Usul Kanununda birtakım değişiklik
ler yapılmak suretiyle malî mevzuata yeni bir mü
essese kazandırılmıştır. Bilanço esasına göre defter 
tutam Kurumlar Vergisi mükellef leriyle Gelir Ver
gisi mükellefleri bilançolarında amortismana tabi kıy
metleri yeniden değerlendirmek imkânına bir defa
ya mahsus olmak üzere, sahip olmuşlar ve hadise 
1982 bilançosuna münhasır olarak bırakılmıştır. 

Şimdi bu defa huzurumuza getirilen kanun tasa
rısıyla Hükümet bunu otomatik hale getirmek istiyor. 
yani, her bilanço yılı sonunda muayyen şartlar için
de bilançoların aktif değerlerini, amortismana tabi 
tutulan değerler olmak kaydıyla günün rayicine uy
gun bir bedele irca etmek istiyor. Hadise ve tasarı
nın mahiyeti bundan ibarettir. 

Hemen biı vesileyle arz etmek istiyorum ki, 1983 
yılından bu yana devam eden yüksek dozdaki enflas
yon, gerçekte bu bilançoların durumunu büyük öl
çüde tekrar erozyona uğratmıştır. Bu itibarla, 1983 
ve 1984 yıllarındaki enflasyon olayı da dikkate alın
mak suretiyle bilançoların yeniden değerlendirilmesi 
bu tasarıyla istenen bir sonuçtur. Bütün bu espri 
içinde, yani bilançoların muayyen şartlarla carî de
ğerlere irca edilmesinde, prensip olarak mutabık ol
duğumuzu ifade etmek istiyorum. Böylece müessese
ler bilançolarını günün rayicine irca ettiklerinde, kre
di alabilirlikleri şüphesiz bir ölçüde artmış olacak
tır, ki, bunda isabet olduğu mutlaktır. Bu vesile ile 
şunu da ifade edeyim, şüphesiz yalnız kredi alabilir
likleri değil, bunun dışında piyasadaki itibarî durum-
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lan da daha gerçekçi bir görünüme irca edilmiş ola
caktır. 

Açıkça ifade etmek lazım gelirse, 'bilançoların fik-
tif değerlerle bir noktaya ircaı, zannediyorum Tür
kiye'de işletme sermayesi sıkıntısı çeken şirketlerin 
ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin meselesini hallet
meye yetmez. Aslolan, nakit sıkıntısına bir hal tarzı 
getirebilmektir. Nakit sıkıntısına bir hal tarzı getire
mediğiniz müddetçe, bilançolarda yapılacak operas
yon, biraz evvel ifade ettiğim gibi, onun bilançoları
nı gerçekçi bir tabana oturtur; fakat nakit sıkıntısı
nı devam ettirir. Şüphesiz, nakit sıkıntısının sebep
leri enflasyondur. Gerçekte enflasyonu normal sevi
yesine indirmek imkânları hâsıl olduğu zaman, nor
mal bir tabana oturduğu zaman eflasyon, İşletmelerin 
nakit sıkıntısı da bir ölçüde kendiliğinden giderilmiş 
olacaktır. Bu itibarla, bu noktada Hükümetin daha 
hassas davranmasında büyük ölçüde isa'bet olduğu 
kanaatini taşımaktayım. 

Muhterem milletvekilleri, ikinci nokta şu: Bu ta
sarı toplu konut şirketlerini kapsamamaktadır. Top
lu konut şirketlerinin kapsanmaması, kanaatimce bü
yük bir hatadır. Diğer şirketler için durum ne ise 
toplu konut şirketleri için de vaziyet aynıdır. Konut 
sektöründe büyük ölçüde durgunluk vardır ve onla
rın elindeki arsa ve araziler amortismana tabi tutul
madığı için Böyle ©ir değerlendirme imkânına sahip 
değildirler. Halbuki yıllarca piyasadaki durgunluk 
sebebiyle arazilerini, ve arsalarını elinde bulunduran 
bu toplu konut şirketlerinin de günün rayiç bedel
leriyle bir aktif değer göstermeleri şüphesiz isabetli 
olacaktır. Çünkü bunların da aynı ölçüler içinde kre
di zorlukları vardır. 

Bu itibarla, konut sektörünü harekete geçirdiği
ni ifade eden Sayın Hükümetin bu konuya mutlak 
surette eğilmesi, kanaatimce kaçınılmaz olmalıdır ve 
bunların durumuna da bir hal çaresi bulunmalıdır. 

'Komisyonda yapılan görüşmelerde, özellikle top
lu konut şirketlerinin arsa spekülasyonu yapmaları 
nedeniyle bu yola gidilmediği ifade edilmiştir. Kanaa
timce bu, bizi tatmin edecek bir görüş değildir. Çün
kü bu tasarı ilanihaye bir değerlendirmeyi değil, top
tan eşya fiyatlarına atıf yapmak suretiyle bir değer
lendirmeyi esas kabul etmiştir. Şu halde değerlen
dirmede bir limit tanınmıştır. Bu limit içinde arsa 
ve arazi bedellerinin toplu konut şirketleri içinde ye
niden değerlendirilmesinin bir spekülatif maksat güt
tüğünü ifade etmek, kanaatimce mümkün değildir ve 
hatta hatalıdır. Bu itibarla tekrar bu noktaya eğilin-
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meşinde büyük ölçüde fayda mülahaza ettiğimi ifa
de etmek istiyorum. 

Sonuç olarak, işletmelerin iktisadî değerlerinin 
otomatik olarak yeniden değerlendirilmesini sağlayan 
bu tasarı, içinde bulunduğumuz enflasyonun ciddi
yetini ve yüksek seviyeli enflasyonun daha da süre
ceğini Hükümet ağzından, bizzat teyit etmesi bakı
mından oldukça enteresan bir tasarıdır. Bu sebeple 
Sayın Hükümetin enflasyonla mücâdele yerine, enf
lasyonla birlikte yaşama alışkanlığını edinmiş olma
sından ciddî surette endişe duymaktayız. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis, Grubu, bu 
akşam saatinde özetlemeye çalıştığım görüşümle, za
ruretlerin ifadesi olan bu tasarıya genelde katılmak
tadır. Ancak, bu zaruretleri doğuran Hükümet poli
tikasını tenkide şayan bulduğumuzu d% ifade etmek 
suretiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. 

- Saygılar: sunarım. <MDP sıralarından alkışlar). 
.-•- BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ile 21.1.1983 Tarihli ve 2791 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa 
205 sayılı Kanunla eklenen ve 2791 sayılı Kanunla 
değişik Geçici 11 inci madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Yeniden değerleme 
Geçici Madde lil. — Bilanço esasına göre defter 

tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri (imti
yazlı şirketler ve dar mükellefler hariç; kolektif, adi 
komandit ve adi şirketler dahil) bilançolarına dahil 
amortismana tabi iktisadî kıymetleri ve bu kıymetler 

"üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gös
terilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itiba
riyle aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler. Şu 

"kadar ki, İktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden de
ğerleme yapmaları zorunludur. 

1. Değeri 5 000 lirayı geçmeyen iktisadî kıymet
ler, iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerine eklen
miş bulunan kur farkları, sinema filmleri, alameti fa
rika hakları, peştemallıklar, özel maliyet bedelleri, 
ilk tesis ve taazzuv giderleri, organizasyon, etüt ve 
arama giderleri ile mahiyetleri ve amortisman süre 
ve tarzları itibariyle bunlara benzeyen sair aktif* kıy
metler yeniden değerleme kapsamına girmezler. 

2. Bilançonun aktifine dahil iktisadî kıymetler 
ve bu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılmış olan 
amortismanlar, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla 
ait oran ile çarpılmak suretiyle yeniden değerlenirler. 

kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mü
kellefler içini, özel hesap döneminin başladığı takvim 
yılına ait oran esas alınır. 

3. Yenidçn değerleme neticesinde doğacak değer 
artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında 
gösterilir. 

Değer artışı, amortismana tabi iktisadî kıymetle
rin yeniden değerlenmesinden önceki net bilanço ak
tif değerlerinin, bu kıymetlere yeniden değerleme ora
nının tatbikinden sonra bulunacak net bilanço aktif 
değerlerinden indirilmesi suretiyle bulunur. 

Net bilanço aktif değeri, iktisadî kıymetlerin bi
lançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı 
amortismanın tenzili suretiyle bulunan miktarı -ifade 
eder. 

Bu değerin tespitinde, 320 nci maddenin son fık
rasına göre -ayrılmış sayılan amortismanlar da fiilen 
ayrılmış kabul edilir. 

4. a) Bilanço esasına göre defter tutan gelir 
vergisi mükellefleri i(Kolektif, adi komandit ve adi 
şirketler dahil) bilançolarını yeniden değerlemeleri 
halinde, değer artışını pasifte özel bir fon hesabında 
tutarlar ve iktisadî kıymetlerin değerlemeden önceki 
değerleri üzerinden amortisman ayırmaya devam 
ederler. 

b) Kurumlar Vergisi mükellefleri, pasifte özel 
bir fon hesabında gösterilen değer artışının tamamı
nı sermayelerine ilave edebilirler. Bu suretle serma
yeye eklenen değer artışları, ortaklar tarafından iş
letmeye ilave edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. 
Değerleme yapılan kuruma iştirak eden işletmelerin 
aktifinde bu nedenle meydana gelen artışlar ise pa
sifte özel bir karşılık hesabında gösterilir ve bu kar
şılık sermayenin cüzü addolunur. Karşılık hesabında 
gösterilen değer artışı kurumlar tarafından sermaye
ye eklenebilir, Bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz. 

Amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden de
ğerlenmeye tabi tutan kurumlar, yeniden değerleme
nin' yapıldığı hesap döneminden itibaren sabit kıy
metlerini yeni değerleri üzerinden itfa ederler. Şu ka
dar ki bina, arsa ve araziler yeniden değerlemeden 
Önceki kıymetleri üzerinden amortismana tabi tutu
lur. 

5. Bankalar, yeniden değerleme neticesinde do
ğacak değer artışlarını, nakit karşılığı hisse senedi ih-
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racı suretiyle sermaye artırımına gidilmesi ve taahhüt 
edilen pay bedellerinin ödenmesi şartıyla sermayele
rine ekleyebilirler. Ancak, her yıl sermayeye eklene
cek değer artışı, taahhüt edilen pay bedellerinin öde
nen kısmına isabet eden miktarı aşamaz. 

5.11.1981 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar sermayelerini artıran bankaların, 
söz konusu sermaye artırımları ile ödenen pay bedel
leri, bu bent uyarınca nakit karşılığı yapılmış ser
maye artırımı olarak ka'bul ve ödenen pay bedelleri
ne tekabül eden değer artışları sermayeye ilave edi
lir. 

6. Bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında 
tutulan değer artışları, Türk Ticaret Kanununun 422 
nci maddesinin uygulanmasında ödenmiş sermaye, 
Bankalar Kanununun uygulamasında ise ihtiyat ad
dolunur. , 

7. Değer artış fonu, sermayeye ilave dışında her
hangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya 
işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemin yapıldığı 
dönemin kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur. 

8. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî 
kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ile 
'bunların hesap şekilleri amortisman kayıtlarında 
müfredatlı olarak gösterilir. 

9. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî 
kıymetlerin satışı halinde, bunlara isabet eden değer 
artışları aynen amortismanlar gibi muameleye tabi 
tutulur. 

10. Her hesap dönemi sonu itibariyle yapılacak 
değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı 
yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında 
(Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine gö
re Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyat
ları Genel indeksinde meydana gelen ortalama fiyat 
artışından yüzde on (% 10) indirildikten sonra kalan 
kısımdır., 

Bu oran Maliye ve Gümrük Bakanlığınca her yıl 
Aralık ayının 15 inci gününe kadar Resmî Gazete 
ile ilan edilir. Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen 
oranın yüzde on (yüzde on dahil) ve daha aşağı ol
ması halinde o yıl için yeniden değerleme yapılmaz. 

11. Her yılın yeniden değerleme oranı ancak o 
yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Yeniden değer
lemenin herhangi bir yıl yapılmamasından veya de
ğerleme oranının düşük uygulanmasından dolayı da
ha sonraki yıllar geçmiş dönemlere ilişkin yeniden 
değerleme yapılamaz. 

112. Hesap d'önemi içinde aktife giren amortis
mana tabi iktisadî kıymetler için aktife girdiği dönem, 
yeniden değerleme yapılmaz. 

Yeniden değerlemeye ilişkin diğer hususları tespit 
etmeye, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 
yukarıdaki esaslar dışına çıkan uygulamalar ile de
vir ve nevi değiştirmeleri önleyici düzenlemeler getir
meye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Işın. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 1 inci maddenin eleştirisine girmeden 
önce, kanun tasarısının genel gerekçesini bir defa da
ha buradan okumak istiyorum: 

«Vergi sistemimize yönelik eleştirilerin başında, 
sistemin ekonomik hayattaki gelişmeleri, özellikle fi
yat artışlarını izleyememesi gelmektedir. Son yıllar
da ülkemizin karşılaştığı enflasyon nedeniyle, işlet
melerin reel durumlarını carî yıl fiyatlarıyla değer
lendirebilmeleri amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununa 205 sayılı Kanunla eklenen ve 2791 sayılı 
Kanunla değişik geçici 11 inci madde yeniden dü
zenlenmektedir.» 

Değerli milletvekilleri, kanun tasarısının gerek
çesinde de bu işin sürekli hale getirildiği görülmek
tedir. O halde, kanunun 1 inci maddesinde; «Yeni
den değerleme»ye yine «Geçici madde 11» diyoruz, 
buradan «Geçici madde» ismini çıkarıp, doğrudan 
doğruya bir kanun maddesi haline getiriyoruz. 

ikincisi, biraz önceki konuşmamda da söyledi
ğim gibi, bilanço esasına göre defter tutanlar ve Ku
rumlar Vergisi mükellefleri, bu kanundan istifade ede
biliyorlar. 

Mademki amaç günün carî değerlerine göre ikti
sadî kıymetlerin değerlendirilmesi ki; aynı makine
nin bulunduğu üç müesseseyi ele alalım: Bir tamir
ci; dükkanında bir freze, bir torna ve bir de planya-
sı var ve işletme defterine tabi bir vergi mükellefi bu 
kanun tasarısından istifade edemiyor. Yine değişik 
bir vergi mükellefi, bilanço usulünde deftere tabi, bi
raz büyükçe bir atölyesi var. Onun da yine tornası, 
frezesi, birtakım tezgâhları var. Küçük işletmedeki 
torna bundan istifade edemezken, bilanço esasına 
tabi olan işletmedeki torna veya freze veya planya 
bu değerlemeden istifade ediyor. Yine Kurumlar Ver
gisi mükellefi olarak, aynı makinelerin 'bulunduğu 
bir fabrikayı ele alalım. Bu fabrika Kurumlar Ver
gisi mükellefi olduğu için bu değerlemeden tamamen 
istifade edebiliyor; ama bilanço esasına .göre defter 
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tutan vergi mükelleflerinde amortisman değerleri ik- I 
tisadî kıymetin değerlendirilmesinden önceki değer 
Üzerinden dikkate alınıyor. Kurumlar Vergisi mü
kelleflerinin, iktisadî kıymetleri artarken o yıl aynı I 
oranda amortisman değerleri de bu nispetlere tabi I 
tutuluyor. Yine İşletme Vergisi mükellefine hiçbir I 
şey yok. Bilanço esasına göre vergi mükellefi sadece i 
değerin yükselmesinden istifade ediyor, ama amor
tismanı eski değere göre sabit (bırakılıyor. Daha büyük I 
bir işletme olan bir fabrika, aynı makinelerinin, hem I 
amortismanından, hem iktisadî değerinden istifade 
ediyor. Bu durum vergi hukukundaki eşitsizlik ilke- I 
sini ortaya çıkartıyor. Bu hususun, Komisyon ve Hü- I 
kümetçe dikkate alınarak, işletme hesabına tabi mü- I 
kelleflerin de kanun tasarısının geçici 1 inci madde- I 
sine ilave edilerek, «işletme hesabına ve bilanço esa
sına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükellefleri» ibaresinin değiştirilmesinde fayda var
dır. 

•Üçüncüsü: 4 üncü fıkranın (a) bendindeki «iktisa
dî kıymetlerin değerlemeden önceki değerleri üzerin
den amortisman ayırmaya devam ederler» şeklinde- I 
ki ibarenin, «yeni değerleri üzerinden amortisman I 
ayırmaya devam ederler» şeklinde düzeltilerek, bu
radaki eşitliğin sağlanmasında fayda görüyoruz ve 
bu hususun dikkate alınacağını tahmin ediyoruz. Ak
si takdirde 7 nci fıkrada gelen konu küçük işletmeleri • 
büyük sıkıntı içerisine sokup, değerlemeden doğan 
farkları vergiye tabi tutarken, Kurumlar Vergisi mü
kellefleri bu değeri ister sermayeye aktarsın, ister 
ortaklarına iade etsin vergi dışında kalıyor ve böy
lece bir adaletsizlik durumu ortaya çıkmış oluyor. 

Ben Komisyonun bu hususu dikkate almasını 
Öneriyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — | 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sivas 
Milletvekilimiz Sayın Ruşen Işın, tasarının 1 inci i 
maddesinde yeniden değerlendirme ile ilgili bölüme ' 
geçici madde denilmemesi üzerinde durmuşlardır. 

4 s 12 . 1984 0 : 2 

Bu konu üzerinde Komisyon olarak biz de durduk, 
Yalnız şuna dikkatinizi çekmek isterim. Enflasyon 
oram yüzde 10'un altında olduğu takdirde bu yeni
den değerlendirme hususu işlemeyecektir. Yine ma
lumunuz olduğu üzere bu, Hükümetimizin Komisyo
numuza havale ettiği bir tasarıdır ve Hükümet Prog
ramında da enflasyonun yüzde 10'lara indirileceği 
hususu açıkça belirtilmiştir. Demek ki bir süre son
ra gerçekten bu madde geçici madde olma hüviyetini 
koruyacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakandan bir şey sormak istiyorum müsaade eder' 
seniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Işın, soru mahiyetin
de olsun efendim. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Soru mahiyetinde efen
dim. 

1 inci maddenin 10 uncu fıkrasında, oranların, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca her yıl aralık ayının 15 
inci gününe kadar Resmî Gazetede ilan edilmesi ön
görülmektedir. Maliye ve Gümrük Bakanlığının bÜ-
direceği rakamlara göre bir değerleme yapılacağına 
göre, acaba enflasyonun düşük olduğu dönemlerde 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu maddeden istifadey
le yüzde 10'un altında kaldığı için değerleme rakamı
nı sıfır olarak takdir etmeye ve yayınlamaya yetkili 
değil midir? Bu durum, kanunu geçici maddelikten 
kurtarmaz mı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Değerli 
milletvekili, biraz önce Sayın Komisyonumuz açık
lamıştır; eğer enflasyon miktarları yüzde 10'un altına 
düşerse ve bizim tespit edeceğimiz yeniden değerlen
dirme miktarları yüzde 10'un altında kalırsa bu mad
de işlemeyecektir. Dolayısıyla geçici madde olarak 
kalmasında yarar vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir öner

ge vardır, okutuyorum: 
Türkiye. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 224 sıra sayılı ve 213 sayılı 

Gelir Vergisi Usul Kanununun bazı hükümlerinin de-
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ğiştirilmesine ait tasarının 1 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ruşan Işın 
ISîvas 

Önural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Selâhattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Ömer Kuşhân 
Kars 

Yılmaz ihsan Hastürk 
istanbul 

Cemal özdemir 
Tokat 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Madde 1-4. — a) Bilanço esasına göre ve işlet
me hesabı esasına göre vergi mükellefleri (kolektif, 
adî komandit ve adî şirkelter dahil) bilançolarını ye
niden değerlemeleri halinde değer artışını pasifte özel 
bir fon hesabında tutarlar ve iktisadî kıymetlerin ye
niden değerlemenin yapıldığı hesap döneminden iti
baren yeni değerleri üzerinden itfa ederler. Şu kadar 
ki, 'bina, arsa ve araziler yeniden değerlemeden ön
ceki kıymetleri üzerinden amortismana tabi tutulur. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komis
yon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 'BAİŞKAN-
VEKlLI AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılmıyoruz Sayın (Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTÇEBE ALPTEMOÇÎN ((Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmamaktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza ^sunuyorum: Kabul edenler.. 
etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kahul eden
ler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

222 sıra sayılı kanun tasarısı için yapılan açık 
oylamada oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı). 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 21.1.1983 Tarihli ve 2791 sayılı 

Kanunun Geçici 2 nci maddesinin (a) bendine aşağı
daki alt bent hükmü eklenmiştir. 

«Teminat olarak verilen bu hisse senetlerinin in
tifa hakkı, ikraz anlaşması çerçevesinde hazine fon
larından verilmiş bulunan borç tamamen geri öde

ninceye kadar Hazineye aittir. Borç tamamen öden
dikten sonra bu hisse senetleri kuruma iade ediliri.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, okutu

yorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 224 sıra sayılı ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesine ait tasarının 2 nci maddesinin (a) bendine 
eklenen alt 'bent hükmüne aşağıdaki hükmün ilave
sini arz ve teklif ederiz. 

Ruşan Işın Yılmaz İhsan Hastürk 
Sivas Istan'bul 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Cemal özdeımir 
Tokat 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Selâhattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Madde 2. — a) Bu süre içerisinde Hazinenin yar
dım karşılığı almış bulunduğu hisse senetlerine bağlı 
hakları mahfuz tutulur. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN^ 
VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROÖULLARI (Denizli) — 
Katı'lmıyoruz. 

Yalnız zabıtlara geçmesi 'bakımından Sayın Baş
kan, intifa hakkı hem oy, hem de temettüyü ifade 
ettiği için Hazinenin hem oy ve hem de temettü hak
ları mahfuz kalacaktır, 'belirtmek isteriz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTÇEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa)" — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — pnergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ka^bul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
2 nci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci 

madde kabul edilmiştir. 
3 üncü- maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

iKurulu yürütür. 
BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın kupaların sıralar arasında dolaş

tırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Açık oylamanın ku
paların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle ya
pılması ka'bul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında tolaştırılsın. 
•(Oyların toplanmasına başlandı) 

5. — Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (İ/622) 
(S. Sayısı : 211) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı maddesine geçi
yoruz. Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunu gö
rüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
'Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kabul edenler... 'Etme
yenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının türcıü üzerinde Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Seyfi Oktay; buyurun efendim. 

Sayın milletvekilleri, bazı milletvekili arkadaşla
rımız oylarını düzenli kâğıtlara yazmamakta, keza 
imzasını atmamakta, oyunun rengini belirtmemekte-
dir. Bu itibarla oy kullanmada bu. hususlara dikkat 
edilmesikıi, özellikle oy pusulasına layık olacak (bir 
kâğıda yazı yazılmasını rica ederim. 

Buyurun Sayın Oktay. 

HP GRUBU ADINA M. SEYİFİ OKTAY (An
kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kanunî 
Faili* ve Temerrüt Faizine Miskin Kanun Tasarısıyla 
ilgili olarak Halkçı Parti Grubunun görüşlerini Yüce 
Heyetinize sunmak üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

, Şu hususu öncelikle arz etmek istiyorum : Bir yıl
lık 'bir uygulama bize göstermiştir ki, iktidar, nevi 
şahsına münhasır yeni bir yasama tekniği uygula
maktadır. Bu teknik, Anavatan iktidarının özenle uy
guladığı (bir politika olarak kendini göstermektedir. 

(1) 211 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. | 
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Bir defa yasa İle düzenlenecek konu ne kadar kap
samlı ve ne kadar geniş olursa olsun, yasa madde
lerinin sayısı genellikle iki elin parmak sayısını geç
memektedir. Köprü-Baraj Yasası, Vergi Muafiyetiy-
le ilgili yasa, geçen hafta yasalaşan Devletleştirme 
Yasası ve daha birçok yasa, bunların hepsi son de
rece geniş ve önemli konuları düzenleyen yasalardı; 
ama bunların her biri birkaç maddeden İbaret çer
çeve yasalardır. Anayasa 'bile düzenlediği konuları 
bu kadar kısa olarak düzenlememiştir; ama bu ya
salarla ilgili olarak Hükümetçe düzenlenen ıtüzük ve 
yönetmeliklere baktığınız zaman sayfaları doldur
duklarını görürsünüz. 

İktidarın oluşturduğu bu yeni yasama tekniğinde 
bir özellik daha mevcut : Yasa ile düzenlenmek iste
nen anakonuya ait -hükmü yasa metninde açık seçik 
olarak göremezsiniz. Anakonu yasa metnine serpiş-
tirilmektedir. Her ne hikmetse, anakonu, âdeta yasa 
metninde gizlenmekte -tabiri caizse- kamufle edilmek
tedir. İktidar, Yüce Meclis huzuruna ya kanun kuv
vetinde kararname çıkarma yetkisi talebiyle veya çok 
kısa yasa tasarılarıyla çıkmaktadır. Bu kısa tasarılar 
yasalaştıktan sonra da kanunlaşan konuya ait büyük 
bir bölüm tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenmekte
dir. Nedense Hükümet, Yüce Meclisin yasama yetki
sini de bizzat kendisi kullanmaya çok hevesli görün
mektedir. Ama artık herkes biliyor ki, yasama, yürüt
me ve yargı erki veya bunlardan yalnız ikisi tek or
gan elinde toplanırsa demokrasiden söz etmeye ola
nak kalmaz. Bu tutum demokrasimizde onarılması 
zor gedikler açmaktadır. Halkımız demokrasiye la
yıktır. Hükümet buna saygı göstermelidir. 

Şimdi huzurunuza getirilen Kanunî Faiz ve Te
merrüt Faizine. İlişkin Kanun Tasarısında da yuka
rıda sunduğum özelikler mevcut bulunmaktadır. 
Türk hukuk mevzuatında faiz konusu çeşitli yasalarda 
dağınık hükümlerle düzenlenmiştir. Bu tasarı, dağı
nık olan ayrı yasa hükümlerini tek tek tadil ederek 
faiz mevzuatında değişiklik yapmayı öngörmemiştir. 
Hükümet konu ile ilgili olarak diğer yasalardan ayrı, 
başlibaşına bir yasa taslağı hazırlayarak huzurunuza 
getirmiştir. Ancak taslağı incelediğimizde konunun 
yine dağınıklıktan kurtulamadığı, Borçlar Kanununa, 
Ticaret Kanununa atıflar yapıldığı, Murabaha Nizam
namesinin kaldırıldığı ve faiz konusunda hükümler 
taşıyan diğer yasa hükümlerini aynen yerli yerinde 
bıraktığı görülmektedir. Bu haliyle bu tasarı yamalı 
bohçaya bir yama daha ilave ederek bohçayı muha
faza etmiştir. Halbuki tasarı, faiz ile ilgili başlibaşına 
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bir tasarı olduğuna göre Türk hukukundaki dağınık 
faiz düzenlemelerini belli birer prensipler çerçevesin
de ve belli bir sistemle dört başı mamur ve ciddî bir 
çözüme bağlamak mümkündü. Anlaşılıyor ki, tasarı 
!ber zaman olduğu gibi alelacele hazırlanmıştır. 

Tasarının hangi sonucu gerçekleştirdiğine, ne yap
mak istediğine bakalım. Tasarının 1 ve 2 nci mad
deleri, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununa göre 
ödenmesi gereken faiz oranı ile temerrüt faizi ora
nını tespit ediyor. Bu maddelere göre bu oran yüzde 
30. Ancak Bakanlar Kurulu bu oranı değiştirme, azal
tıp çoğaltma yetkisine sahip kılınmaktadır. Ancak 
her iki madde metnine biraz daha dikkatli bakarsa
nız, «faiz miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse» iba
resinin yer aldığını görürsünüz. Bu ibarenin karşıt an
lamından, eski tabiriyle mefhumu muhalifinden şunu 
anlıyoruz. Faiz ve temerrüt faizi taraflar arasında 
sözleşme ile tespit edilmemişlerse o zaman faiz oranı 
yüzde 30 dur. Yani burada aslolan sözleşmedir. Her 
iki maddeyi dikkatle incelediğimizde, faizin sözleşme 
ile .saptanacağı esasının getirildiğini anlıyoruz. 

Tasarıyı tetkike devam ettiğimizde bakıyoruz ki, 
bir 5 inci madde konulmuş. Ne diyor bu 5 inci mad
de? «22 Mart 1303 tarihli Murabaha Nizamnamesi 
yürürlükten kaldırılmıştır» diyor. Başkaca bir ibare
ye rastlamıyorsunuz bu maddede. 1303 tarihli Mura
baha Nizamnamesini bulacaksınız ve açıp okuyacak
sınız ki, bizim bu tasarının hangi hükümleri kaldır
dığını anlayabilesiniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Murabaha 
Nizamnamesinin 1 inci maddesi, «Her nevi müdey-
yinatı adiye ve ticariye faizinin haddi azamî senevî 
yüzde 9 olarak tayin kılınmıştır» diyor. Sade bir dille 
ifade edecek olursak, bu madde faiz oranını yüzde 9 
ile sınırlamaktadır. Bu maddeye göre sözleşme ile 
dahi yüzde 9 oranını artırmak mümkün değildir. Mu
rabaha Nizamnamesinin 4 üncü maddesi ise, «İkrazat 
faizi her kaç sene mürur ederse etsin nihayet resül-
mal miktarını tecavüz etmeyecektir. Resülmali tecavüz 
eden faizi hükmetmekten bilcümle hükkâm memnu
dur» denmektedir. Yani Murabaha Nizamnamesi hem 
faiz oranını ve hem de toplam faiz miktarını sınır
landırmıştır. İşte getirilen tasarı Murabaha Nizamna
mesini uygulamadan kaldırırken, faiz oranındaki sı
nırlamayla toplam faiz miktarındaki sınırlamayı kal
dırmaktadır. Yani bu tasarı yasalaşırsa faiz oram ve 
faiz miktarı serbest olacaktır. 

(İzahından da anlayacağınız -gibi,- biz bu sonucu 
ancak tasarıyı incelemeye tabi tuttuğumuzda anlaya
biliyoruz. îşin esası faizi serbest bırakmak olduğuna 
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göre, bu tasarının adı Kanunî Faiz ve Temerrüt 
Faizine İlişkin Kanun Tasarısı değil, kanunî faiz ve 
temerrüt faizinin serbest bırakılmasına ilişkin kanun 
tasarısı ve 1 inci maddesi de, «kanunî faiz ve temer
rüt faizi serbest bırakılmıştır» şeklinde olabilirdi. 

Görüldüğü gibi Hükümet âdeta bir bilmece yarat
mıştır. Asıl hükmü bulmak bilmece çözmek gibi bir 
olay. Yukarıda arz ettiğim gibi, asıl hükmü olabildi
ğince kamufle etmiştir. Acaba diyoruz, Hükümet 
kendi grubu içerisinde bulunan ve sayıları hayli ka
barık olduğu sanılan temelden faize karşı olan mil
letvekillerinden mi saklamak için faizin serbest bı
rakıldığını açık ve ayrı bir hükümle belirtmekten 
kaçınmıştır? 

Tasarıya göre faiz ve temerrüt faizi sözleşmeyle 
tayin edilmemiş ise faiz oranı yüzde 30 olacaktır. Ta
biî faiz miktarı da yine sınırsız kalacaktır. Aslında 
bu hüküm, yani yüzde 30 oranının uygulanması, mah
kemeyle saptanacak bazı tazminat mahiyetindeki ala
caklar için söz konusu olabilir. Yoksa bunun dışında 
bu hükmün pratikte uygulama alanı bulması çok zor
dur. Sayın Özil'ın ekonomik politikası, bugün baba
nın oğula dahi faiz almadan para vermesi usulünü 
ortadan kaldırmıştır. Para faiz karşılığında verilece
ğine göre, elbette ki bir faiz sözleşmesi yapılacak ve 
faiz para verilirken saptanmış olacaktır. Faiz sözleş
mesiyle saptanınca bu hükmün de işlerliği olmayacak
tır. İşlerliği olmayacak bir hüküm hakkında da fazla
ca bir beyanda bulunmanın pek gereği de olmasa ge
rektir. Ancak, bugünkü ekonomik koşullarda yüzde 
30 faiz oram, ne çok yüksektir, ne de azdır. 

3 üncü maddedeki, «Kanunî faiz ve temerrüt faizi 
hesaplanırken mürekkep faiz yürütülmez» hükmüne 
bir diyeceğimiz yoktur. Esasen faizin serbest olduğu 
bir durumda bu hükmün de uygulamada bir geçerli
liği pek olamaz. 

Tasarıda bir de geçici madde mevcut. Bu geçici 
madde ile bu tasarının hükümleri, ödeme planına 
bağlanmış olan alacaklar dışında, ©ski tabiri ile ma-

-< kable şamil kılmıyor, yani kendisinden evvelki olay
lara da uygulanması öngörülüyor. 

Değerli milletvekilleri bu hüküm de son derece 
sakıncalı sonuçlar doğuracaktır. Diyelim ki, alacak
la ilgili dava açılmış veya icra takibine geçilmiş ise, ala
cak miktarı artık belirlenmiştir. Taraflar arasında mik
tarı belirlenmiş bir alacağa yasa hükmü ile artırmak, 
hukukun temel ilkeleriyle ve hakkaniyetle bağdaş
maz. Borçlu aleyhine, alacaklı lehine kraldan fazla 
kralcı olmak gibi bir durum ifade eder. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; analiz et
meye çalıştığımız bu tasarı ile ilgili olarak şunları söy
leyebiliriz : 

Bu tasarı faizi serbest bırakıyor; getirilen sistem 
ile tefecilik meşru kılınmaktadır; Devlet yönetimin
deki tüm etkinlikleri faiz ve zam mekanizmasına 
indirgeyerek ülkeyi bakka1 dükkânı gibi yönetmek 
politikasının zorunlu bir sonucudur bu sonuçlar; bu 
politikadan sosyal içerik beklemek ancak hayaldir; 
bu politika halkımızın değer yargılarını tahribe yö
neliktir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; borç alma
dan yaşamını sürdüren kaç kişi gösterebilirsiniz? Bu
gün uygulanan ekonomik ve sosyal politika koşul
larında her an malî bunalıma düşmek artık çok do
ğaldır. Bunalıma düşmemenin pek istisna sayılacağı 
bir dönemdeyiz. Bunalıma düşen kişi, borç para ara
yacak. Artık bundan sonra durum borç verecek pa
ra sahibinin İnsafına kalmaktadır. Yüzde 100, yüz
de 300, yüzde 500, yüzde 1 000 faiz oranı ve asıl 
alacağın 5 - 1 0 - 2 0 katı borç ödeme durumları bun
dan sonra yasanın güvencesi altında olacaktır. 

Asırlık Murabaha Nizamnamesinin ilgasını düşü
nen Hükümet, adil bir ölçü bularak makul bir sı
nırlama saptayabilirdi. Bu düzenleme hakça bir dü
zenleme değildir. Bu, para babalarının fakir fukara 
üzerinde hegemonya tesis etmelerine, fakirin âdeta 
boğazının sıkılmasına meydan verebilecek çok sakın
calı bir düzenlemedir. Bu, piyasada kişilerin birbir
leriyle ilişkilerinde ve tüm sosyal yaşamda gerçekten 
anarşi doğuracak bir düzenlemedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir başka 
açıdan bu tasarıya bakacak olursak, bu tasarının bir 
tescil belgesi olduğunu görürüz. Çünkü bu tasarıyla 
Hükümet, daha uzun yıllar Türk parasının istikrara 
kavuşamayacağım itiraz ve tescil etmektedir. Bu ta
sarıyla Hükümet enflasyon oranının daha uzun yıllar 
aşağı çekilemeyeceğini ve denetim altına alınamaya
cağım itiraf ve tescil etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şu hususu dikkatlerinize sun
mak istiyorum. Bir yazarımızın belirttiği gibi, Sayın 
özal politikasının ekonomik içeriğinden daha ilginç 
olan yönü, oldukça karmaşık bir propaganda kam
panyasıyla topluma sunulma biçimidir. Geçmişteki 
ekonomik politikaları yatsıyarak bunalımın ortaya 
çıkmasını yüzeysel de olsa bu politikalarla ilişkilen-
direrek, yeni politikaları kitlelere bir kurtuluş gibi 
göstermek kolaydır. Ancak, politikalar uygulanıp so

nuçlar somutlaştıkça kitlelerin ümitlerine yanıt ve
remeyen politikaları savunmak olanağı kalmamakta
dır. Hükümet şimdiden kendi politikalarını savunma 
olanağını geniş ölçüde kaybetmiştir; ama Hükümet 
konuları ne kadar kamufle etmeye çalışırsa çalışsın, 
toplumun temelden sarsıldığını, gidişatın bir çıkmaza 
doğru yöneldiğini, halkımız içine düşürüldüğü çetin 
şartlarda anlamaktadır. O nedenle, Hükümet sırf asıl 
amacı kamufle edeceğim politikasıyla hukuk siste
matiğini, yasa yapma tekniğini arızalandıracak tarz
da yasa tasarıları hazırlamaktan vazgeçmelidir. 

Değerli milletvekilleri, işçi, köylü, memur, esnaf, 
emekli ve tüm dar gelirlilerin çıkarlarına ters düşen 
bu düzenlemeye Halkçı Parti Grubu evet demeye
cektir. 

Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinize saygı
lar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen var mı? 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Ali Bozer; buyurun efendim. (Alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA ALÎ BOZER (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün huzurla
rınızda tartışmasını yaptığımız kanun tasarısı aslın
da fevkalade teknik, hukukî olduğu kadar ekono
minin temel ilkelerine dayanan bir tasarıdır. Bu iti
barla bendeniz, meseleyi tamamen hukuk açısından, 
daha doğrusu hukuk sistematiğimiz açısından ele 
almak istiyorum. O itibarla meselenin benim açım
dan sıiyasî yönü yoktur. 

'Evvela şu hususu belirtmek isterim. Yüce Mecli
simizin terim birliği içinde olması lazım. Yani ka
nunî faiz nedir? Çünkü bu tasarıyla düzenlemek is
tediğimiz husus kanunî faizdir. Öylayse kanunî fai
zin tanımı üzerinde hepimizin mutaibık olması gere
kir. 

Değerli arkadaşlarım, bu 1957 senesine kadar 
Türkiye'de ciddî bir kargaşa konusu idi. Nizamî 
faiz, kanunî faiz, temerrüt faizi gibi deyimler mev
zuatta tanımlanmamış idi. Bu itibarla doktrinde de
ğişik anlamlar da veriliyor idi. Ancak 1957 sene
sinde Türk Ticaret Kanunuyla tou kavram kargaşa
sına son verildi ve 1461 inci madde kanunî faizin 
tanımım yaptı. Çok muhterem arkadaşlarım fırsat 
bulur da 1461 inci maddeye bakarlarsa şu hususu gö
receklerdir: Kanunî faizin iki anlamı vardır. Birin
cisi, mukavelede nispeti belirtilmemiş olan faiz; ya
ni bir iş görürsünüz, bundan dolayı alacağınız var 
ve kanundan dolayı faize tabi; fakat nispeti belli 
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değil. Bunun nispetini kanun tayin ettiği için buna 
kanunî faiz demişler, ikincisi, temerrüt faizi olup o 
da kanunî faizdir. Yani, borcun vadesi gelmiş, borç
lu vadesinde borcu ödetmemiş. Bu da kanunî faiz
dir. 

Şimdi kanun tasarısının başlığına bakıyoruz; 
'kanunun başlığı, sanki temerrüt faizi ıkanunî faiz de-
ğilmişcesine tedvin edilmiş. Şöyle diyor: «Kanunî 
Faiz Temerrüt Faizine ilişkin Kanun Tasarısı» 

Değerli arkadaşlarım, ya ticaret hukukunun ana
yasası sayılan Ticaret Kanunundaki hükme itibar 
ederiz, sistematiği koruruz, yahut Ticaret Kanununu 
hiç dikkate almayız. Bu bir tercih meselesidir. An
cak, Ticaret Kanununu Yüce Meclisin ihmal edeme
yeceğini çok kuvvetle tahmin ediyorum. Bu itibarla 
bendeniz teklifi evvela kanun tasarısının başlığından 
başlayarak işi ele almak lazım. Bu konuda teklifle
rimiz de var. «Kanunî Faize ilişkin Kanun Tasarı-
si» demekle yetinmekte fayda vardır. 

İkincisi, 'ben ilke itibariyle bunu açıkça belirtmek 
isterim, bu tasarıyı benimsiyorum. Tasarının felse
fesi istikametinde düşünceye sahibim. Yalnız, tekrar 
ifade ediyorum, bu felsefeyi daha iyi gerçekleştire
bilmek için bazı maddelerde değişiklik yapmak ge
rekiyor. Bize sorarsanız, Hükümetin sevk ettiği ta
sarı, Komisyonun müdahalesinden daha isabetli. Ni
ye böyle bir tasarı sevk ediliyor diye tasarının ge
rekçesine bakıyorsunuz; Ibu tasarının sevk edilmesi 
bir ekonomik zaruret. Çünkü, bugün adi işlerde te
merrüt faizi yüzde 5'tir arkadaşlarımı. Düşünebili
yor musunuz, iskonito haddi yüzde 52; adi işlerde siz 
borçlusunuz, borcunuzu ödemiyorsunuz, yüzde 5 te
merrüt faizi ödeyeceksiniz. Borçluyu kimse iltifata 
garketmez. Adi işlerde bugünkü sistem borçluyu 
avantajlı duruma getiriyor. Ticarî işlerde de yüzde 
10. Ancak Ticaret Kanunu bir hüküm getirmiş, ora
da, «ödeme yerinde liskonto haddi fazlaysa, bu tak
dirde o iskonto haddi uygulanır» diyor. Çok Muh
terem Yargıtayımızın içtihadında bu konuda isabetli 
bir tutuma girmemiş; bu maddeyi bir şartla «Eğer ta
raflar arasında mukavelede bu hususta bunun uy
gulanacağına dair bir hüküm varsa» uygularım demiş. 
Aslında Kanunda böyle bir şey yok. Binaenaleyh, ka
nunu aşan bir yorum yapmış ve öyle bir içtihat te
şekkül etmiş ki, bugün artık tatbikatta 1461'deki is
konto haddinin yüksek olması halinde temerrüt fa
izine iskonto haddinin tatbikini öngören maddeyi 
tatbike imkân kalmamış. Bir anlamda bu Kanun ta
sarısı, Yargıtayın bu kararını da tashih etmektedir. 
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Onun için maddeyi dikkatle okuduğunuz takdirde 
(Bu Kanun Tasarısını hazırlayan değerli teknisyen 
arkadaşlarım o hükmü bilerek koymuşlar; müsaade 
ederseniz okuyayım) şöyle bir hüküm var: «Arada 
sözleşme olmasa bile» deniliyor. Yani, hâkime, «Söz
leşmenin olup olmamasına bakma» demek istiyor., 
Binaenaleyh, şimdi acaba 1461 inci madde sistema
tiğinden uzaklaşmak mı lazım? 1 inci madde için 
söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Bakanlar Kuru
luna bırakalım yüzde 30 tespit etsin; bu yüzde 30'un 
da yüzde 80'ine kadar artırma yetkisini Bakanlar 
Kuruluna tanımak bir sakınca teşkil etmeyecektir. 

Ayrıntıda ıbazı tereddütlerim var; fakat bu hu
susta esasa müessir olmadığı için biç bir ısrarım yok; 
fakat «Temerrüt faizi» başlıklı 2 nci maddede du
rum değişik. Bu maddeden Adalet Komisyonu şu fık
rayı çıkarıyor : «ödeme yerinde ve ödeme zamanın
daki banka Iskontosu yukarıda açıklanan miktardan 
fazla ise arada sözleşme olmasa bile ticarî işlerde 
temerrüt faizi, iskonto miktarına göre istenebilir.» 
Bu fıkranın yanında şu fıkrayı da muhafaza ediyor : 
«Bakanlar Kurulu kararı ile bu oran 1 inci madde
deki esaslar dahilinde artırılabilir veya eksiltilebilk.» 

Bahsettiğim son fıkra şunu kastediyor; akdî mik
tarı belirtilmemiş faiz yüzde 30 idi, buna karşılık te
merrüt faizi de yüzde 30 olsun, Bakanlar Kurulu 
da bu yüzde 30'u yüzde 80'ine kadar çıkarabilsin; 
ama temerrüt faizini müteakip takvim yılından iti
baren uygulayalım. 

(Değerli arkadaşlarım, bu madde hukuk tekniğine, 
pratiğe hiç uymayan bir maddedir. Temerrüt faizin
de bu olmaz. Bendeniz bugün temerrüde düştüm, bor-

. cumu ödemiyorum. Senenin üçüncü ayında olduğu
muzu kabul edelim. Bakanlar Kurulu da bugün te
merrüt faizini yüzde 60 olarak tespit ediyor. Ben 
üçüncü aydan onikincı ayın sonuna kadar eski düşük 
faizi ödemeye borçlu olmama rağmen devam ediyo
rum. Bu gerekçe ile tezat halindedir. Kaldıki, Ba
kanlar Kurulundaki çalışma tarzı iskonto haddinin 
gelişmesi kadar dinamik değildir. O itibarla izin ve
rirseniz biz burada ilk şekline, yani Hükümetten ge
len şekline dönelim; Ticaret Kanunu sistematiğine de 
uyalım ve hem Bakanlar Kurulu kararını kabul ede
lim, hem bunu. Bakanlar Kurulu kararını adi işler
deki temerrüt faizi için, -burada odur- iskonto had
dini de özellikle ticarî işlerde uygulayalım1. Yanlış 
anlama olmasın, adi işlerde yalnız Bakanlar Kurulu 
kararı; ticarî işlerde hem Bakanlar Kurulu kararı, 
hem iskonto haddi uygulansın. Bu suretle daha di
namik bir yapı kazandırmak imkânımız olacaktır. 
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Şimdi, bilinmeyen asıl mesele şudur efendim : 
Şimdi biz kredi faizlerini serbest bıraktık, mev

duat faizleri Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edi
yor. Kredi faizi serbest olunca, 1461 inci maddedeki 
hüküm eskidi; neden? Çünkü her bankanın kendi
ne göre bir iskonto haddi vardır. Hangi iskonto 
haddi uygulanacak? Çünkü tasarıda «iskonto had
dini uygula» diyor. Bu durumda hâkim veya icra 
memuru hangi bankanın iskonto haddini uygulaya
cak? Faiz iade Farkı Fonuna ödenen paralar buna 
dahil mi? Komisyon dahil mi? Literatürde çok geniş 
bilgiler ve tereddütler var. Bu tereddütleri ortadan 
kaldırmak için yine bir önerge takdim ettik ve dedik 
ki : «Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının rees
kont kredisini dikkate alın.» Önergemiz gayet açık
tır. O da çeşitli türlerde; kısa vadede başka, orta va
dede başka, uzun vadede başka, kredinin mahiyetine 
göre de başka. Onun için genel reeskont nispetinin 
tatbikini önerdik, o da bugün için yüzde 52'dir. Zan
nediyorum Hükümetin getirdiği tasarıda da aynı dü
zeye ulaşması itibariyle bir sakınca teşkil etmemek
tedir. 

Binaenaleyh, 2 nci madde hakkındaki maruzatı
mız da bundan ibaret. 

3 üncü madde tamamen doğrudur, hiçbir diye
ceğimiz yok. Murahaha Nizamnamesinin kaldırıl
masında isabet vardır. Artık faizin anaparayı geçeme
mesi ilkesi eskimiştir. 1960 yıllarında yazdığım ki
tabımda bunu şiddetle savunmuşumdur; geç kalmış 
bir hükümdür, isabet olduğunu bir kere daha ifade 
etmek isterim. 

Şimdi bunun dışında tasarıda dokunulacak fazla 
bir husus göremiyorum. Binaenaleyh, eğer lütfeder 
önergeleri Yüce Meclisiniz dikkate alır, önergeler 
istikametinde bu tasarının kanunlaşmasına yardımcı 
olursanız, bu takdirde biraz evvel arz ettiğim gibi 
Türk hukuk sistematiği içinde uyumlu bir kanun ta
sarısını kanunlaştırmış oluruz ve ekonomik ihtiyaç
lara da, ekonominin dinamizmine uyarak daha iyi 
cevap veririz. 

Maruzatım bundan ibaret; teşekkürlerimi ve say
gılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozer. 
Başka söz isteyen var mı? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın 'Başkan, Yüce Meclisimizin değerli üye
leri; evvela Sayın Bozer Hocamıza çok kıymetli kat
kılarından dolayı huzurlarınızda teşekkür ederim. 
Kendi sahaları olan bu konuda uzun zaman çalış
mış, tecrübe sahibi olmuş ilim adamımızın bize ışık 
tutan sözleri, Hükümet olarak ve sanıyorum Komis
yon olarak, nazarı itibare alınacaktır. 

Halkçı Parti Grubu adına konuşan Sayın Seyfi 
Oktay arkadaşımızın eleştirilerine gelince; değerli 
arkadaşımız bir yandan bizim kısa, öz olarak ka
nun tasarılarını Meclise sevk ettiğimizden yakınır
ken, bir yandan da diğer kanunları da içerecek şe
kilde uzun bir kanun getirmemizi teklif etti sanıyo
rum, yanılmıyorsam. Bu bence bir çelişkidir. Ancak, 
her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi. Anavatan 
İktidarının da kanun hazırlama tekniği, sistemi bu
dur. Bunu özellikle belirteyim. 

Arkadaşımız, kanunî faiz ve temerrüt faizini dile 
getirirken, sözleşme ile faizin tespit edilmesine karşı 
çıktı. Aslolan sözleşmedir. Sözleşmede hüküm bulun
madığı takdirde, kanunlarda 'belirtilen «ki sayın ho
camızın dediği gibi her ikisi de kanunî faizdir» faiz 
uygulanır. Kanunun esası 'bunun üzerine inşa edil
miştir. Tarafların serbest iradeleriyle faizi tespit et
meleri esası üzerine kurulmuştur. 

Bir de değerli arkadaşımız, Murabaha Nizamna
mesinden söz ettiler; biz, Murabaha Nizamnamesini 
(ki 'biliyorsunuz ve isminden de anlaşılacağı üzere 
çok eski <bir Nizamnamedir) bu tasarı ile kaldırıyo
ruz, ilga ediyoruz. Mura'baha Nizamnamesi kaldırı
lınca faizlerin alabildiğine yükseleceği, tefeciliğe mey
dan verileceği iddiasına karşı da -Murabaha Nizam
namesinde yüzde 9 faiz öngörülmüştür- Yüce Heye
tinize şunu arz etmek istiyorum : 2279 sayılı ödünç 
Para Verme İşleri Kanunu vardır; bu kanunun 2520 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 inci maddesinde; «Ma
liye Bakanlığı, gerçek veya tüzelkişilerin ödünç pa
ra verme işlerinde uygulayacakları faiz oranları ile 
alacakları sa'ir menfaat ve masrafların nitelikleri ile 
azamî ve asgarî miktarlarını 'belirlemeye ve gerekti
ğinde 'bunları kısmen veya tamamen ser'best bırak
maya yetkilidir» denilmektedir. Binaenaleyh, arka
daşımızın endişesi açıkladığım bu hüküm karşısında 
ve Ödünç Para Verme Yasası muvacehesinde pek 
yerinde değildir. 
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Saygı'larımı arz ederim efendim. '(ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde 'başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge
lirleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 222) (Devam) 

BAŞKAN — 222 sıra sayılı Kanun Tasarısının 
oylama işlemi tamamlanmıştır; 321 kişi oylamaya iş
tirak etmiştir, 183 kabul, 136 ret, 1 çekinser, 1 geçer
siz oy kullanılmıştır. 

Bu itibarla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanun Tasarısı kanunlaşmıştır. 

224 Sayılı Kanun Tasarısının oylamasına iştirak 
etmeyen var mı? («var» sesleri) 

5. — Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/622) 
(S. Sayısı : 211) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının 1 inci maddesini okutu
yorum : 
Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 

Tasarısı 
Kanunî faiz 
MADDE 1. — Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret 

Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, mik
tarı sözleşme ile tespit edilmemişse faiz ödemesi se
nelik yüzde otuz oranında yapılır. 

Bakanlar Kurulu, ekonomik şartları dikkate ala
rak bu oranın yüzde seksenine kadar artırma ve ek
siltme yapabilir. Bakanlar Kurulunun 'bu konudaiki 
kararı, kararın alınmasını izleyen takvim yılı başın
dan itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
211 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci madde

sinin matlabının «kanunî faiz» yerine «Miktarı be
lirtilmemiş faiz» -şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Ali Bozer 
Ankara 

Naci Mimaroğlu 
Siirt 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Osman Banadır 
Trabzon 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UĞUR ENER (Kütahya) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — (Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT EL'DE'M (Mar

din) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler, etmeyenler 1 inci madde kabul edilmiştir. 

224 sıra sayılı kanun tasarısının açık oylamasına 
katılmayan üye var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum : 
Temerrüt faizi 

MADDE 2. — Bir miktar paranın ödenmesinde 
temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaş-
tırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede be
lirlenen orana göre temerrüt faizi Ödemeye mecbur
dur. 

Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran 1 inci mad
dedeki esaslar dahilinde artırılabilir veya eksiltilebilir. 

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

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, sıra
sıyla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
211 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci madde

sinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer 
Ankara 

H. 'Sabri Keskin 
Kastamonu 

N. Naci Mimaroğlu 
Siirt 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

M. Murat Sökmenoğlü 
Hatay 

1 

'Bakanlar Kurulu kararı ile bu oran, 1 inci mad
desindeki oran dahilinde artırılabilir veya eksiltile
bilir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
211 sıra sayılı Kanun tasarısının 2 nci madde

sine aşağıdaki hükmün üçüncü fıkra olarak eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer 
Ankara 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Ebübekir Akay 
Erzurum 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

H. Sabri Keskin 
Kasıtamonu 

M. Naci Mimaroğlu 
Siirt 

Mehmet Kocabaş 
içel 

Ödeme yerinde ve Ödeme zamanındaki banka is-
kontosu yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, ara
da sözleşme olmasa bile, ticarî işlerde temerrüt faizi, 
T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için ön
gördüğü reeskont faiz oranına göre istenebilir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

211 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesi
ne aşağıdaki hükmün dördüncü fıkra olarak eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer 
Ankara 

Osman Bahadır 
Trabzon 

N. Naci Mimaroğlu 
Siirt 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

H. Sabiti Keskin 
Kastamonu 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştı-
rılmamış olduğu halerde, akdî faiz miktarı yukarıda
ki fıkralarda öngrülen miktarın üstünde ise, temer
rüt faizi, akdî faiz miktarından az olamaz. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına 
göre yeniden okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
211 sıra sayılı Kanun tasarısının 2 nci madde

sinin ikinci fikrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Bakanlar Kurulu kararı ile bu oran 1 inci mad
desindeki oran dahilinde artırılabilir veya eksiltile-
bilir. 

Ankara Milletvekili Ali Bozer ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UĞUR ENER (Kütahya) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, zaten arada bir fark yok. Biz «esas
lar» demişiz, Sayın Bozer «oran» demiş. Bu itimarla 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmamaktadır. 

ALI BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, hangi 
önergeye katılmıyorlar? Orada farklı önergeler var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozer, kürsüden ifa
de edin. 

ALI BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; arada çok fark var. 1 inci maddede siz, (siz
lerin deyimiyle söylüyorum) kanunî faizi düzenliyor
sunuz. Burada Komisyonun ve Hükümetin ısrarını, 
özür dileyerek ifade edeyim, hiç anlamadım. Niçin 
kanunî faiz üzerinde ısrar eder doktrine rağmen, bu 
konuda artık takarrür etmiş görüş birliğine rağmen? 
Israr ettiniz, peki; ama şimdi bakınız örnek verece
ğim, kanunî faizi Bakanlar Kurulu bugün yüzde 30 
olarak tespit etmiş. Aradan üç ay geçti, bunu yüz
de 80 artırdı, kanunî faiz yüzde 50 oldu. Bunu ne 
zaman uygulayacaksınız? «Esaslar dairesinde» diyor 
birinci fıkrada; yılbaşından, yani yeni senenin bi
rinci gününden itibaren. Kanunî faiz için kabul et
tiğiniz bu ilkeyi temerrüt faizi için uygulayamazsınız. 
Temerrüt faizi nispeti, temerrüde düşüldüğü anda 
yüzde kaç ise, o uygulanır. Bir taraftan diyorsunuz 
ki, temerrüde düşen borçluyu himaye etmeyelim, 
öbür taraftan bunu 1 sene sonra, 3 ay sonra, 6 ay 
sonra, neyse; bir tarihe atmakla borçluyu daha avan
tajlı bir duruma getiriyorsunuz. 

O itibarla oraya «oran» dedim, halbuki siz «esas
lar» diyorsunuz. «Esaslar» dediğiniz zaman bu, er
telemeyi içerir; fakat «oran» derseniz, temerrüt fai
zinde ertelemeyi kaldırırsınız. Zira arada ciddî fark 
vardır. 

Bunu arz etmek istedim efendim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UĞUR ENER (Kütahya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

211 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 2 nci madde
sine aşağıdaki hükmün üçüncü fıkra olarak eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ödeme yerinde ve ödeme zamanındaki banka 
ıskontosu yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, 
arada sözleşme olmasa bile, ticarî işlerde temerrüt 
faizi TC Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için 
öngördüğü reeskont faiz oranına göre istenebilir. 

Ankara Milletvekili Al» Bozer ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UĞUR ENER (Kütahya) — Katılıyoruz efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

211 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci madde
sine aşağıdaki hükmün dördüncü fıkra olarak eklen
mesini arz ve teklif ederiz 

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaş-
tırılmamış olduğu hallerde, akdî faiz miktarı yukarı
daki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, te
merrüt faizi, akdî faiz miktarından az olamaz. 

Ankara Milletvekili Ali Bozer ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Maddeye 4 üncü fıkra olarak ilave 

edilmek istenen önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılıyor mu?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UĞUR ENER (Kütahya) — Katılıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge, maddenin 4 üncü 
fıkrası olarak kabul edilmiştir. 

Şimdi, 2 nci maddeyi değişiklik önergelerinin ka
bul ediliş şekline göre oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde verilen örteı • 
geler ışığında kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Mürekkep faiz 
MADDE 3. — Kanunî faiz ve temerrüt faizi he

saplanırken mürekkep faiz yürütülmez. 
Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hüküm

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
211 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü madde

sinde yer alan «kanunî faiz» deyiminin «miktarı be
lirtilmemiş faiz» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ali Bozer Osman Bahadır 
Ankara Trabzon 

Sabri Keskin İN. Naci Mimaroğlu 
Kastamonu Siirt 

Ebubekir A kay Fevzi Necdet Erdinç 
Erzurum Van 

Mehmet Kocabaş ' 
îceî 

ALÎ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, iki tane 
böyle önerge var efendim, önergeyi geri alıyoruz; 
çünkü zaten başlıkla irtibatlı idi o. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. 
3 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir, 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Diğer kanunlardaki faizler 
MADDE 4. — Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret 

Kanunu hariç diğer kanunların, .kanunda öngörülen 
orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Türkiye Büyük Miller Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 4 üncü maddesinin, 
Hükümet tasarısında olduğu şekliyle kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Halil Şıvgın Özgür Barutçu 
Ankara Diyarbakır 

Lütfullah Kayalar Berati Erdoğan 
Yozgat Samsun 

Ahmet Ekici Eyüp Işık 
Kütahya Trabzon 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UĞUR ENER (Kütahya) — Katılıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi Hükümet tasarısında olduğu gibi oku
tup, oylayacağım, 

Diğer kanunlardaki faizler 
MADDE 4. — Diğer kanunların, bu Kanunda 

öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine 
ilişkin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Maddey' bu okunan şekliyle oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde okunan şekliyle 'kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan ve uygulanmayacak olan hükümler 
MADDE 5. — 22 Mart 1303 tarihli Murabaha 

Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda ka

nunî faiz ve temerrüt faizi oranlarını belirleyen hü
kümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir a 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
GEÇÎCÎ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğün

den önceki ilişkilerden- doğan faiz alacakları hakkın
da da yürürlük tarihinden itibaren bu Kanun hüküm
leri uygulanır. 

Ancak, alacaklı ve borçlunun anlaşmaları ile bir 
ödeme planına bağlanan alacağın faizleri hakkında 
anlaşma trihindeki kanun hükümleri uygulanır. Şu 
kadar ki, borçlu ödeme planına uymadığı takdirde 
alacaklı ödeme planı ile bağlı kalmaksızın bu Ka
nun hükümlerine göre alacağını tahsil eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
.6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 7. — Bu Kununu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarıuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Tasarı kanunlaşmıştır. 
4. — 4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/634) 
(S. Sayısı : 224) (Devam) 

BAŞKAN — 224 sıra sayılı Kanun Tasarısının 
açık oylamasına 304 üye katılmış; 252 kabul, 50 ret, 
2 geçersiz oy kullanılmıştır. Bu itibarla, 4.1.1961 ta
rihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasa
rısı kanunlaşmıştır. 

6. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Ku
ruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ti
careti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/630) (S. Sayısı: 223) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» kısmı
nın 7 nci maddesine geçiyoruz. 

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların 
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu
nun müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra

porunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

(7) 223 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Paşa Sarıoğlu söz istemişlerdir. Buyurun 
Sayın Sarıoğlu. 

HP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) 
— oayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye Elekt
rik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
iletimi, Dağıtımı ve Ticaretiyle Görevlendirilmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde Halkçı Parti 
Grubu adına görüşlerimi bildirmek üzere huzurları
nıza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, evvela şunu arz edeyim ki, 
bu tasarı için kullanılan başlık yanlıştır. Bu başlık, 
masum bir görüntü vermekte ve sanki aşağıdaki ku
ruluş gerekçesini 'belirteceğim TEK'in Kuruluş Ka
nunu ile hiçbir (ilişkisi yokmuş gibi, onun 1312 sayılı 
Kanunla verilen görev, yetki ve sorumluluğuna hiç 
ddkunimuyormuş gibi, onun görev ve yetkisini parsel
leyip, pazara çıkarmıyormuş giıbi, onun Türkiye'nin 
elektr'i'klendirilmesli plan, programı, tesis, 'iletimi da
ğıtım, işletme ve elektriğin ticareti sahasındaki so
rumluluğuna her yönüyle en büyük ölçüde müdahale 
etmiyormuş gibi, onun kanunla verilen haklarını, üs
telik 'bir bedel ödeyip ödemeyeceği dahi belli olma
yan bir usulle elinden alınmıyormuş gibi, onun huku
kî düzenleme ve işleyişini bir 'bakanın insiyatif ve ta
sarrufuna bırakmıyormuş gibi, ondan ayrı ve onun
la hiçbir ilgisi ve bağlantısı yokmuş gibi bir 'başlıkla 
Yüce Kurula sunulmuş bulunmaktadır. Aslında bu 
kanun tasarısı doğrudan doğruya 1312 sayılı TEK 
Kanununun değiştirilmesinden ibarettir. Binaenaleyh, 
ona atıf yapılarak buraya getirilmesi çok daha ye
rinde olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı 1312 sa
yılı TEK Kanununu önemli ölçüde zedeleyen ve bu 
kuruma kanunla verilen hak ve imtiyazları bir 'ba
kanın eliyle ve yönetmeliklerle özel kişilere ve şirket
lere peşkeş çeken bir kanun tasarısıdır. Bu kanun ta
sarısı, şirketleri kendi paralarıyla üretim ve 'iletim 
tesisleri yapmaya ve işletmeye değil, TEK'in elinde
ki ve fakir halkın vergileriyle yapılan tesisleri 'baş
kalarına devir ve teslim etmeyi teşvik eden bir ta
sarıdır. Bu sebeple de, her türlü hukukî ve moral 
değerlerden yoksundur. Şimdiye kadar çıkarılan hiç
bir kanun bu kadar keyfî tutum ve uygulamaya açık 
bir şekilde Meclis önüne getirilmiş değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı çelişki
lerle doludur. Bu hususu ileride arz edeceğim. 

Bu kanun tasarısıyla TEK'in elindeki kârlı üre
tim kaynakları alınmakta, yatırım için kaynak yarat
ma gücü zayıflatılıp kısıtlanmakta, yıllardır elektrik 
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bökleyen geri kalmış bölgelerdeki köyler, daha uzun 
yıllar karanlıklara ve kaderlerine terk edilmektedir. 
Çünkü, kâr amacı güden hiçbir şirket geri kalmış 
bölgelere giderek yatırım yapmayacaktır. 

Bu kanun tasarısının 'bu şekliyle geçmesi halinde 
elektrik fiyatları, görev verilen şirketlerin takdirine, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının da usulî 
onayına kalmaktadır. Bunun faturasını halk ödeye
cektir. Bu kanun tasarısıyla yurdun değişik bölgeleri
ne değişik elektrik tarifeleri uygulanacak, değişik 
elektrik şirketleri ve yönetimleri ortaya çıkacak, ül
ke sathında genel elektriklendirme, üretim, iletim ve 
dağıtım planı ve fikri ortadan kalkacaktır. 

Bugün özü, çıkarılmış gaye ve maksadı ve mil
lete hizmet felsefesi kökünden değiştirilen bir Tür
kiye Elektrik Kurumu Kanunu çıkarılması ve 'bu ku
rumun kurulacak bir iktisadî Devlet Teşekkülü ha
linde faaliyete geçirilmesi uzun yıllar alan hir çalış
manın, Türkiye'de bir kamu hizmeti özelliğini taşı-
van elektrik işlerinin değişik kamu kuruluşları tara
fından dağınık ve bir plana bağlanmadan yürütülme
sindeki yetersizlik ve isabetsizliğin ortaya çıkardığı 
bir 'ihtiyaçtan doğmuştur. 

Bilindiği gibi elektrik enerjisinden istifade 'ilk de
fa dünyada 1882 yılında Amerika'da 'başlamıştır. 
Yurdumuzda ise ilk defa elektrik enerjisinden istifade 
1902 yılında Tarsus'da başlamış, daha büyük çapta 
uygulanmaya 1914 yılında işletmeye açılan ve taşkö
mürü ile çalışan Silahtarağa Termik Santralı ile ge
çilmiştir. 

Cumhuriyetin kurulmasından 1937 yılına kadar 
bazı illerimizde tesis edilen küçük dizel santralları ile, 
diğer 'bazı yerleşim merkezlerine tesis ©dilenler yaban
cı özel şirketler tarafından işletiliyordu. Türkiye yeter
li finansman kaynağı ve teknik elemana sahip olma
dığı için, devam eden 'bu durum imtiyazlı şirketlerin 
artan ihtiyaca paralel olarak yeni santralların ve şe
bekelerin zamanında kurulmasına yanaşmamaları, 'ba
kım ve idare işlerine gereken önemi vermemeleri se
bebiyle Hükümet 1937 yılında 'bütün bu şirketleri sa
tın alarak millileştirmiş ve ortada bu işlerin merkezî 
bir otorite 'tarafından yürütü'lmesinii yüklenecek bir 
kuruluş da olmadığı için bu şirketlerin idaresini be
lediyelere bırakmıştır. Ancak elektriklendirme hiz
metlerinde 'bir dağınıklık ve plansızlık görülerek, 
1934 yılında İktisat Bakanlığına bağlı bir elektrifikas-
von bürosu kurulmuştur. Bununla ıberaber gittikçe 
artan bu kuruluşlar arasındaki işbirliğini sağlamak 
üzere 1957 yılında Sanayi Bakanlığı Enerji Dairesi ör-
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gütlendirümiş ve 1963 yılında da elektrik enerjisi ko
nusunda en yetkili üst kuruluş olaralk Enerji ve Ta-
'biî Kaynaklar Bakanlığı 'kurularak ÎUer Bankası dışın
da elektrikle uğraşan tüm kuruluşlar ya bu Bakan
lığa bağlanmış veya bu Bakanlığın denenimi ve gö
zetimi altına alınmıştır. Ancak, bütün bunlara rağ
men elektrikle uğraşan ve 'birbirleriyle tam bir uyum 
içinde bulunmayan bir sürü kuruluş faaliyetlerine de
vam etmiş ve çoğu kere de bir işin yapımında düpli-
fcasyonlar meydana gelmiştir. 

O zaman mevcut olan ve elektrikle uğraşan bu 
'kuruluşları şöyle sıralayabiliriz. Elektrik İşleri Etüt 
idaresi, Etibank, Devlet Su İşleri, İller Bankası, be
lediye elektrik İşletmeleri, mahalle elektrik birlikle
ri, otoprodüktörler, imtiyazlı şirketler, Köy İşleri Ba
kanlığına geçici olarak verilmüş 'köy elektrifikasyon 
servisi. 

Yukarıda görüldüğü gibi bu kadar dağınık ve 
çeşitli kuruluşlarla Türkiye'nin elektriklendirilımesi-
nin bir plan ve programa 'bağlanması ve kaynakla
rın en ekonomik şekilde yürütülmesi mümkün değil
di. Bu sebeple 'bütün Türkiye çapında ımerkezî 'bir 
yönetimlin kurulması ve elektriklendirme işlerinin tek 
bir elden ve planlı bir şekilde yürütülmesi ihtiyacı 
gittikçe kendisini hissettiriyordu. Nihayet bu ihtiyaç 
1963 yılında toplanan Birindi Istişarî Enerji Kongre
sini gündeme getirmiş ve böylece İkinci Cihan Sa
vaşından sonra İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Doğu Avrupa ülke
lerinin tümünde olduğu gibi, ülke elektrlklendinmıesi-
nin sosyal ve ekonomik yönleri de dikkate alınarak 
büyük bölge santralları ve enterkonnekte şebeke te
sisi suretiyle yapılmasından sorumlu, güçlü ve finans 
ikudreti yüksek merkezî bir otorite tarafından yü
rütülmesi ve bütün hizmetlerin bu otorite elinde top
lanması fikri karara alınmış; yani Türkiye Elektrik 
Kurumunun kurulması kabul edilmiştir. 

Bu maksatla 23.1.1959 tarihli bir tasarı Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk; edilmiş; ancak son mad
deleri görüşülürken politik amaçlı birtakım baskılar 
dolayısıyla Hükümetçe geri alınmıştır. 

Daha sonraları İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teş
kilatı 'tarafından Türkiye'nin enerji meselelerini tet
kik etmek üzere memleketimize davet edilen İngilte
re'nin tecrübeli enerji uzmanlarından Faröha, «Tür
kiye Enerji Politikası» adı altında 1 Haziran 1960 
yılında verdiği raporda; ayrıca yine aynı teşkilat bün
yesinden 1961 yılında davet edilen Electricte de France 
(Fransız Elektrik Kurumu) uzmanlarından J.C. Mu-

ratel'ün verdiği aynı mahiyetteki raporda ve daha 
sonraları Dünya 'Bankası uzmanlarının verdiği rapor
larda Türküye Elektrik Kurumunun kurulması ısrarla 
savunulmuştur. 

Nihayet Türiciye Elektrik Kurumu Kurulması ile 
ilgili Kanun Tasarısı ikinci defa 25.12.1969 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. 

Şimdi, TEK Kanunu Tasarısının genel gerekçe
sinden önemli gördüğüm üç paragrafı, önemi ve ama
cı dolayısıyla bilgilerindze sunmak istiyorum : 

«1. Yu'karıda verilen bilgilerden anlaşılacağı veç
hile, bütün bir memleket sathında elektrik enerjisinin 
üretim, iletim, dağıtım işlerini bir tek teşkilat içinde 
toplamak ve bütün memleketin her yerinde muhtaç 
olduğumuz bol ve güvenilir elektrik enerjisini, ziya
desiyle zengin olan kaynaklarımızdan temin için etüt, 
plan, proje, inşa, tesis, işletme, balkım, onarım ve fi
nansman gibi çeşitli, fakat birbirlerine bağlı işleri ha
lihazırdaki dağınık, yetersiz ve verimsizlikten kur
tarmak üzere Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu Ta
sarısı günün şartlarına uygun olarak yeniden hazır
lanmıştır. ' -

2. Türkiye Elektrik Kurumu, kamu hizmeti gör
me karakterini de taşıyan ve kısa zamanda Türkiye' 
nin en büyük iktisadî teşekküllerinden biri olacaktır. 
Bu suretle ekonomik ve sosyal kalkınmamızda, mem
leket sanayiinde, tarımda, ulaştırmada, şehir, kasaba 
ve köylerde çok hayatî önemi bulunan elektrik ener
jisinin büyük bölge santralları ve enterkonnekte şebe
keyle bol ve ucuz olarak sağlanması, kendisine ema
net edilen bir memleket davası olarak yürütülecek
tir. 

3. Şimdiki halde elektrik enerjisinin etüt, plan, 
proje, inşa, tesis, işletme, bakım, onarım, finansman 
gibi birbirlerine pek sıkı bağlı işleri, 11 sayılı cetvel
de görüldüğü gibi - Gerekçeye ekli bir cetveldir bu -
çok dağınık bir şekilde muhtelif teşekküller tarafın
dan yürütülmektedir. Bu teşekküllerin hiçbiri, mem
leketin tamamını kapsayan bu işleri bir arada ele al
mamakta ve memleketin elektrik enerjisi davasına 
karşı tam bir sorumluluk taşımamaktadır.» Bu ge
rekçede yazılıdır arkadaşlar. 

Nitekim, İkinci Cihan Savaşından sonra Türkiye* 
ye nazaran her bakımdan çok daha fazla imkânlara 
sahip bulunan Batı Avrupa memleketlerinden İngil
tere, Fransa, İtalya gibi memleketler dağınık olan 
elektrik işlerini en küçük köyden, en büyük şehre ka
dar, sanayi, ulaştırma ve tarımda muhtaç olunan 
elektrik enerjisini tek bir teşekkül ile sağlamak üze-
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re çeşitli Devlet teşekküllerini, belediyeleri ve bütün I 
elektrik şirketlerini ortadan kaldıran kanunlar çıkar
tarak, tek bir Devlet teşekkülü kurmuşlardır. Kom
şumuz Yunanistan'da bile Türkiye Elektrik Kuru
muna benzer bir teşkilat 1950 yılında kanunla kurul
muş ve bu teşkilat Yunanistan'a - oraya giden mü
tehassısların verdiği raporlara göre - büyük faydalar 
sağlamıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüldüğü 
gibi Türkiye Elektrik Kurumunun kurulması için çe
tin bir mücadele verilmiş ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edilen tasarı o zamanki bütün, parti
lerin ortak ve aynı yöndeki kararıyla 15.10.1970 ta
rihinde 1312 sayı ile yürürlüğe giren Kanunla kanun
laşmıştır. Sayın Başbakan da o zamanlar Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarıydı. 

1312 sayılı TEK Kanununun amaçlarını kısaca 
şöyle sıralayabiliriz : 

1. Türkiye genel etektriklendirilmesi plan ve I 
programlarını yapmak. 

2. Elektriğin üretim, iletim, dağıtımı için gerek
li her türlü etüt ve projeler ile, inşaat tesisleri yap
mak, yaptırmak ve istatistik bilgileri toplamak. 

3. Kurduğu tesisleri işletmek. I 
4. Köy elektrifikasyonu hizmetlerini yürütmek. 
5. Yatırımlarında kullandığı elektrik malzeme ve 

tesisatı üzerinde etüt ve araştırma yapmak, lüzumu 
halinde bunları memleket içinde imal etmek. 

Kuruluş gerekçesini o zamanki kanun tasarısın- I 
dan sizlere arz ettiğim bu değerli kuruluşumuzun ka
nununda bu tasarı ile kendi kuruluş felsefesine ve 

amacına ters düşen bir değişiklik yapılmaktadır. I 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan bu hizmetlerin 
ta kanunun çıktığı tarihten beri tek elden yürütülme
si felsefesiyle hareket edilirken ve bu sebeple İller I 
Bankası ve diğer kuruluşlar tarafından inşa edilen 
küçük su santrallarının yapılmasına son verilirken, 
şimdi bunun tersine bu fikirden vazgeçilmektedir, 

- Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı, TEK 
Kanununda ikinci defa yapılan bir değişiklik, bir ta
dil getirmektedir. Bundan önce de bu tasarıda bir de
ğişiklik yapıldı ve üretim tesislerinin diğer şirketler
ce de yapılması serbest bırakıldı. I 

Şimdi hal böyle olunca, akla şu soru geliyor: 
Acaba bu Kanunun gerekçesindeki şartlar mı orta
dan kalktı? Çünkü kanun gerekçesi birtakım şartlar I 
ortaya koymuştu. Acaba böyle bir kuruluşun mutla
ka kurulması için dünyaca ünlü mütehassısların ver
dikleri raporlar mı yanlıştı; acaba enerji işinin çok | 

| önemli bir kamu görevi olduğu mu unutulduda vak-
I tiyle alınanlar şimdi geri verilmek isteniyor? 

Değerli arkadaşlarım, enerji de PTT gibi, ulaştır
ma gibi kamu yönü, sosyal yönü ağır basın hizmet
lerden birisidir. Bu hususta Türkiye'nin önde gelen 
özel teşebbüs öncülerinden Sayın Kâzım Taşkent'in 
bir kitabı vardır: «Atatürk Aydınlığında Yaşamak» 
diye. Bu kitaptan kısa bir paragraf okumak istiyo
rum : 

«Maddî varlık bakımından büyük bir yokluk için-
j de bulunan memlekette Devlet, ekonoıruk alanda ön-
I cülük edecektir. Ulusun toplu hizmetlerini görebil

mek Devletin başta gelen göreviydi. Demiryolları, te
lefon, posta * telgraf ve benzeri pek çok alandaki 
hizmeti Devletin görmesi devletçilik değil, Devletin 
sorumluluğu idi.» 

Bununla varmak istediğim şu: Bu Kanun tasarı
sı ile Türkiye Elektrik Kurumunun kurulmasıyla ve 
kendisine verilen hizmetler de aslında Devlete bir 
devletçilik fikrinden ziyade kamuya ait olan bir hiz
metin, Devlet tarafından daha derli toplu şekilde yü
rütülmesi, memleket sathında genel elektriklendirme
nin plan, program ve ekonomik kaynaklara uygun 
olarak gerçekleştirilmesi kalite, fiyat unsurunun dik
kate alınması gibi birtakım unsurları bu kanun ihti
va ediyordu. O itibarla, aslında o açıdan, devletçilik 
açısından değil de, o görüşten hareket etmiyorum; 
fakat kanun amacındaki bir noktayı Yüksek Huzur-

I larınızda bilgilerinize sunmak istiyorum. 
I Değerli arkadaşlarımı, TEK 1312 isayılı Kanunla 

ibir amaç, bir büyük görev için (kurulmuştur. 1312 sa-
I yıit Kanun Tasarısının genel gerekçesinde Ibu açıkça 

lif aide. edilmiştir. Simidi, aradan 10 yıl geçmeden bu 
I gerekçeleri İbir tarafa bırakarak bu kanunun şurasını 

'burasını zedelemekte gerçekten bir an'laim görmüyo
rum. Bu getirilen tasarı, Ikendi tekelıindeki hizmetleri 
kapsam dışına çıkarmakla kendi felsefesine ters düş-
ımöktedür. Bunu kanunun amaçlıyla telif ötmem müm
kün değildir. O zaman neden diğer kuruluşlardan bu 
üretim hizmeti alındı? Mesela, 'fctanbufl Elektrik ve 
Tramvay Tünel İdarecinden, İler Bankasından, bele
diyelerden, özel idarelerden neden alındı, onu anla
mak mürrikün olmayacaktır. 

(Değeri arkadaşılaom, TEK Kanununun çıkarılı
şında yukarıda sıralanan gerekçeleri ve böyle önemli 
İbir kamu kuruluşunun hangi tarihsel gelişim ve zo-

I run'lıuiluiktarıla çıktığını, hafızalarımızı tazelemek için, 
'bilgilerinize sundum. Hem de bu kanun çıktığında Sa-

I yın Başbakanlarız Devlet Planlama Müsteşarı idi. Ay-
I rica kanun, o zamanki iki ıbüyük paMnin desteğiyle 
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çıkarılmıştır ve kanunun çıkmasıyla da TEK ü'lke-
mizde erldkltr̂ Ik sahasında büyük hizmetler vermiştir 
ve vermekte de devam etmektedir. 

TEK, verdiği hizmetlerle bir kalite, bir standart, 
bir plan düşüncesi fikri ve Türkiye genelinin elektrik-
ılenıdiriJmösÜ projesidi uygulamaya isokmuştur. Araştır-
ma, geliştirme, personel ve yönetici yetiştirmiş, çağ
daş bir kuruluş halline gelmeye başlamıştır. Şimdi biz 
sanki Fransa'dan, İtalya'dan, İngiltere'den, Yunanis
tan'dan daha iyi durumdayız da TEK'in kârlı iş
letmelerini satışa çıkararak onu yatırım ve hizimet ver
mekten yoksun bir duruma getirmek İstiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, burada şunu söylemek isti
yorum : Bugün aırkaldaşlarım da, Sayın Balkan arka
daşım da bilmektedir. Fransa'da Elektriidte de France 
«!EDF» dediğimiz, İtalya'da <^ENEL» dediğimiz, Yu
nanistan'da Puiblıc Power Corporation «PPC» deni
len bütün bu _ kuruluşlar devitin elindedir. Bundaki 
maksat açıktır. İkinci Cihan 'Savaşından sonra bu ku
ruluşların dağınık olan, birçok teşekküllerinde bulu
nan hizmetlerin ıtek elden yürütülmesi, ekonomik kay
nakların en lîyı şekilde harekete geçirilmesi ve ojem-
Idkeflte elektrik fikrinin ve düşüncesinin ve ku'llanılma-
snnın bütün memleket sathına yayıDması fikri hâkim 
olduğu için, bu memlekette de balen bu uygulama de
vam etmektedir. 

BAŞKAN — 'Sayın milletvekili, süreniz geçmiş-
'tir lütfen toparlayınız. 

PAŞA ıSARIOĞLU (Devamla) — Evelt Sayım Baş
kanım, ısüreye dlikkat ediyor uim., 

Sonuç olarak bü kanun tasarısı : 
L 1312 sayılı Kanunla kurulan Türküye Elektrik 

Kurumunun kuruluş gerekçesini' ve yüklendiği hizmet 
fonksiyonunu özet şirketlerin kârlı amaç ve gayeleri
ne feda ederek kanunun özünü ve amaç felsefesini 
kökünden zedelemekte ve kaldırmaktadır. 

2, TEK Kanunuyla kurulan Türkiye'de elektrik 
üretim, hizmet ve fiyat birliği ve Standardı parçalan
maktadır. 

3. Türkiye'de elektrik sahasında genöl planlama 
ve yatırım programları kârlı kaynakların (sermaye 
şirketlerine devri ile çok zor yürütülür bale gelecek, 
'hizmet bekleyen bölge ve köyler daha uzun yıllar ay
dınlığın yüzüne hasret kalacaktır. 
• 4, Görev verilen özel şirketler yatırım yapama
dıkları, yapmadıkları takdirde Ihtiyaçılart olan elektriği 
TEK^ten ucuza alarak kâr ilaveliyle başkalarına saJta-
caMardw\ 

5. Elektrik fiyatları Özel şirketlerin takdirine bı̂ -
ırakılmaktadır. 
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6, IBu kanun tasarısı özel sermaye şirketlerini yeni 
üretim, iletim tesislerini yapma yerine, TEK'in elin
deki tesisleri paylaşmaya teşvik etmektedir. 

7. IBu kanun tasarısıyla 50 yıl öncesine dönülmek
te, yabancı şirketlere ıdaveltilye çıkarilmaiktadır . 

•8, IBu kanun tasarısıyla kaybeden vatandaş ve 
TEK olacaktır, 

Değerli arkadaşlarıım, bugün Türkiye piyasasının 
yüzde 8'5'i tekellerin elindedir. Simidi soruyorum Sa
yın Hükümetten, Anayasanın 167 nci maddesine rağ
men neden piyasa tekellerini kırmak için acele et
miyor da, kamu h'izmeti veren TEK gibi kuruluşları 
parçalamak için bu kadar acele ediyor? Neden bu te
kelleri kırmak için ve ayrıca jpiyasayı ellerinde tutan 
ve yatırım malı üretip en büyük müşterisi Devletli 
alabildiğine kalite ve fiyatla zorlayan şirketlere mey
dan okumak için İthalat serbest bırakılmıyor? 

Nedense bunlar hep tek taraflı işlemektedir; bu 
ekonomic model İçerisinde değerli arkadaşlarım, san
ki fiyatlar serbest, ücretler donmuş piyasa tekeline 
evet, Devlet tekeline bayır; fakire bekle, zengine yürü 
gibi bir anlayış ve bir izlenim verilmektedir. 

Değerli atfkadaıgjlartm, biz özel şirketlerin kendi 
sermayeleriyle enerji tösMeri yapmalarına karşı deği
liz. Bizim burada karşı çıktığımız, TEK'in bugün ver
mekte olduğu bir kamu Hizmetidir. Binaenaleyh, TEK' 
in elindeki kârlı tesislerin alınıp da görev verilecek 
şirketlere verilmedi halinde, Doğuda yatırım bekleyen 
büyük bölgelere bunların gitmesi de mümkün olma
yacağından, TEK'in elindeki finâns kaynakları da kü
çüleceğinden buralara hizmet verilmesi daha uzun bir 
zaman 'alacaktır. Kanuna bu yönden karşıyız ve esas
ta da, iözcie de söylemek istediğimiz bundan ibaret
tir. Yoksa diğer şirketlerin kendi sermayeleriyle -de
min de arz ettiğim gibi- enerji telisleri kurup işlet
mesine ve 'Hükümetin koyacağı standartlar içerisinde 
ve bir fiyat birliği içerisinde hizmet vermelerine kar
şı değiliz. Bu kanunun dalha sonra maddelerinde te
mas edeceğini gibi, dalha çok teşvik ettiği husus, gö
rev vermek suretiyle TEK'in el'indeki birtakım yetki
lerin alımmasını teşvik etmektir. Bu yönden karşıyız. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Milliyetçi Dem'okrasi PartFsi Grubu 

aîdına Sayın Mazhar Haznedar, buyurun. 
MDP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZ

NEDAR (Ordu) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; gülüşülmekte olan Türkiye Elektrik Kurumu 
Dışındaki 'Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Da
ğıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Ka-
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nun Tasarısı ile illüşki! alarak Milliyetçi Demokrasi 
Partilsi Grubunun görüşlerini aırz etmek üzere huzu
runuzdayım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Elektrik enerjisi üretimi, iletirnLve dağıtım ülkemiz
de iç açıcı durumda değildir, bunu iddia etmek müm
kün değildir. Çolk iyi hatırlayacaksınız, daha çok kı
sa bîr süre önoe Gökova Körfezinde kurulmaikıta olan 
Kemerköy Terarifk Santralıyla İlişkili olarak grulbu-
muzca verilirmiş olan Meclis Araştırması önergesinin 
müzakeresi safhasında, bizzat Sayın Bakanın ifade et
tiği bazı istatistik! bilgiler tahmin ederim hepimizin 
hafızalarmdadır. Ben yalnız kısaca bu hafızaları taze
lemek bakımından bir iki rakamı burada zikretmekle 
iktifa edeceğim. 

Sayın Bakam o gün- ifade etmişlerdi; dünya orta
laması enerji tüketiminde kişi başına 2 bin kilovat saat 
iken, Türkiye'ce bu rakam 700 kilovat saatin nere
deyse altında kalmaktadır. Ayrıca, gelişmekte olan ül
kelere nazaran bunu mukayese ettiğimiz zaman 1 /11 -
1/15 nispetleri bulunabilmektedir. Yine 1985 yıllında 
36,3 mtilyar kilovat saat elektrik arzı gerekirken, üre
tim buna yetişememekte ve 2,4 milyar kilovat saatm 
dış ülkelerden ithali zarureti belirmıelkted'ir. 

1985 yılı içinde de bu durumda büyük bir geliş
me olmayacak, sadece Afşin - Elbistan Termik Sant
ralının 2 nci ünitesi, Yatağan Termik Santralının 3 ün
dü üriiltesi, Tercan Hidroelektrik Santralı işletmeye 
açılarak 1984*te 8 168 kilovat olan kurulu güç, 8 733 
megavata çıkarken elektrik enerjisi üretim kapasite
si de 40 milyar 310 milyon kilovat saate yükselmiş 
olacaktır, 

Süratle sanayileşmek zorumda olan ülketmıiz. için 
sanayiin en önemli alt yapısının elektrik enerjisi ol
duğunu düşündüğümüz takdirde bu değerleri yeterli 
bulmak şüphesiz mümkün 'değildir. Bu nedenle ı çok 
süratle elektrik enerjisi üretioı, iletim ve dağıtım te
sislerine çok büyük miktarlarda yatırım yapılması zo
runludur,! 

îşte Hükümetin bu kanunu alelacele Meclise sevk 
ötmek lüzumunu hissetmesi, anlaşıldığına göre bu 
gerçekten kaynaklanmaktadır. 

Bu kanunla, bugün ülkemizde elektrik üretim, İle-' 
tüm, dağıtım ve işletime tekelini bazı istisnalar dışın
da elinde 'tutan Türkiye Elektrik Kurumu, kendi kay-
nalkları ve Devletçe temin edilen iç ve 'diş imkânlarla 
elektrik enerjisi yetersizliğini kısa 'sürede giderecek 
yatırımları gerçekleştiremeyeceği için iç ve dış özel 
sektörün devreye sokulması amaçlanmaktadır. Filha
kika, elektrik enerjisi üretiminde tesis maliyetleri fev
kalade yüksektir. 
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Yapılan bir ıdeğerfendirmeye göre, 1983 yılında 
1 kitovatlık glüç temimi için yapılması iktiza eden yatı
rım miktara «fosil kaynaklı ısantrallarda 600 dolar, nük
leer santralılarda 800 dolar ve hidroelektrik tesislerde 
1 000 'dolar seviyesindedir-

Bunu müşahhas bir misal 'Olarak arz etlmek ister-
sek, bugün 1985 yıllı Sonunda takriben 8733 kilovata 
ulaşacağını 'ifade ettiğimiz Türkiye'dek'i kurulu gücün 
farzımuhali 2 'bin megavat civarında artırılmasını ön
gördüğümüz takdirde, ortalama bir fiyatla takriben 
1,6 milyar 'dolarlık yalnız santralılar için yatırım ya
pılması iktiza ediyor, bu enerjinin dağıtımıyla Mşk'ili. 
iletim, dağıtım ve salt tesisllerinti' nazarı itilbare alıırsa-
nız, bunu nerede ise bir misli da)ha katlamak iktiza-
eder. Bu, 1985 fiyatları ile yaklaşık 1,5 trilyonluk bir 
yatırım demektir İki, Devletin 1985 programında ön
görmüş olduğu ve hatta Beşinci Beş Yitik Kalkınma 
Planında öngörmüş olduğu yatırımların dışında, bu 
kaynağı, ilaveten temin ederek bu yatırımları yapma 
imkânı mevcut değildir. 

öte yandan, enerji sektöründe, Dördüncü Beş Yıl
lık (Kalkınma Planında toplam yatırımların yüzde 
15, 25'i oranında yatırım yapılması öngörülmüşken 
bu oran, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, biraz 
önce de ifade ettiğim gerçeklere rağmen yüzde 14,89'a 
düşürülmüştür. Çünkü çeşitli tercihler ve imkânlar an
cak buna imkân verebilmiştir; onu anlayışla karşıl'a-
malk gerelkfir. 

Plan döneminde 1983 fiyaitları ile toplam olarak 2 
trilyon 145 milyar 300 milyon liralık yatırım yapıla
rak elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 11,5 ora
nında yıllık artışla 13 bin megavata ve elektrik ener
jisi üretiminin yüzde 9,7 yıihlk ortalama artışla 50 
milyar 700 milyon kilovat saate çıkarılması öngörül
mektedir. Bu faaliyet içinde özel kesime ayrılan pay 
sadece 50,5 milyar, 2 trilyon 145 milyar içinde özel 
kesimin payı, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dö
neminde 50,5 ımlüyar olarak ön görülmüştür. Bu, ener
jiye yapılacak toplam yatırımın takriben yüzde 2,35» 
ine tekabül etmektedir, 

(Anlaşıldığına göre, müzakere ettiğimiz bu kanun 
tasarısıyla Hükümet, özel kesime ayrılan bu payı 
önemli ölçüde artırmanın, böylece Plandaki hedef
leri aşmanın yollarını aramaktadır. Elektrik enerjisi
nin büyük önemini müdrik Meclis üyelerince bu an
layışın herkes tarafından anlayışla karşılanması ka
nımca feVkalade tabiîdir. 

Ancak, bu kanun tasarısıyla elektrikle ilgili hizmet 
vermek üzere kurulmuş sermaye şirketlerine, Bakan-
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dinide öîıımlu 'katkıları olacağına inanıyoruz. Ancak 
Kanun tasarısının maddeleri arasında gerekli açıklıkta 
'bulmadığımız bazı hususlara işaröt 'etmenin de yararlı 
-olacağı düşüncesindeyiz. 'Bu 'işaret edeceğim husus
ları!, hemen ifade edeyim ki, belki kanun maddesi ola
rak düzenlenmeyi gerektirmeyen; fakat özellikle yö
netmelikte ve sözleşme yapılırken mutlalka göz önün
de bulundurulması iktiza eden hususlar olarak arz et
mek istiyorum. 

Kanunun 6 ncı maddesinde, görevli şirketlerce, 
bölgede mevcut elektrik enerjisi potansiyellinin kuHa-
nılabilir hale getirilmesi »esastır, denilmekte; ancak 
üretimin yetersiz 'kaldığı veya enerji ekonomisi temin 
etmek maksadıyla diğer enerji üreticilerinden enerji 
alışverişinin olduğu ifade edilmektedir. 

Iıikça çıkarılacak yönetmelikte belirlenen hizmet böl
gelerinde elektrik üretim, iletim ve dağıtımı tesisleri 
kurmak, işletmek ve ticaretini yapma yetkisinin veril
mesi Bakanlar Kurulu kararıyla imkân dahiline so-
kulma'kjtadırv 

Yine bu maksatla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bu nitelikteki yerli ve yabancı ortaklı şirket
lerle esas itibariyle tesis ve Sermaye, amortisman sü
relerini göz önüne alarak 99 yılı aşmayan bir süre için 
sözleşme yapabilecek. Bu yetkiler sadece elektrik üreti
mini yabancı şirketlere verebileceği gibi, iletini ve dağı
tılın şebekelerini yapan ve işleten şirketlere de verebile
cektir. Üretim şirketleri ürettikleri elektrik enerjisini 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca onaylanacak fi
yat tarifelerine göre, (Bu tarifelerin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığınca onayîanmaisı öngörülmektedir) 
bölgedeki Türkiye Elektrik Kurumu ya da iletim ve 
dağıtım yapan diğer şirketlere satabileceklerdir. Yani 
şirketler yetfldi verilen şirketler sadece üretim tesisi 
kurabiliyorlar, ama iletim ve dağıtımında bölgedeki 
diğer şirketlere bu enerjiyi Bakanlıkça tayın edilecek 
tarifelere uygun olarak satabileceklerdir; kanunun ge
tirdiği esas bu. 

Şirketler görev bölgeslndekli mevcut potansiyeli 
-burası fevkalade önemli- öncelikle (kullanabilir duru
ma., getireceklerdir. Bir görev veriliyor. Yetki veri
len şirketlere deniyor ki, size görev verdiğimiz bölge-
ddki elektrik potansiyelini kullanabilir hale getirin. 
Bu da fevkalade önemli bir konu. Süre sonunda; 
-muayyen bir süre idi', azamî 99 yıla kadar çıkıyor 
îdi- bu süre sonunda da tesisler şirketin bilcümle 
varlıkları bütün borçlarından arınmış olarak ve be
delsiz bir şekilde Devlete intikal edecektir. Sistem bu. 
Bu sistem, aşağı yukarı bir süredir basında da yer alan 
yap - işlet - devret sözcükleriyle ifade edilen tasavvu
ra hukukî b'ir nitelik kazandırmayı amaçlayan bir ka
nun hüviyetinde görülmektedir. Özelikle son günler
de gündeme birkaç kez gelen ve aylardır ihalesi bir 
türlü sonuçlandırılamayan nükleer santral için veri
len teklifi de bu ©sasılar çerçevesinde değerlendirmek 
'imkânı bulunabilecektir, 

Enerji üretiminin özellikle elektrik enerjisi üre
tim, iletim ve dağıtımının stratejik bir boyutu oldu
ğu göz önlünde bulundurularak yabancı firmaların 
batta haltta yerli özel firmaların eline böyle tesirli bir 
silahın emanet edilmesindeki mahzurları giderici ted
birlerin dikkatle ve titizlikle alınması şartıyla biraz 
önce de ifade «ittiğim gibi, esas itibariyle böyle bir 
düzenlemenin elektrik enerjisi ihtiyacımızın giderilme-

Kanunun maksadına ulaşıabilmesi ve mevcut po
tansiyelden azamî ölçüde faydalanabilmesi bakımın
dan bu madde haddizatında yerindedir. Ancak, bir 
ölçüde teferruata inhisar etmekle beraber, geçmişte 
çeşitli örnekleri görüldüğü için belirtilmesİ'nin yerinde 
olacağı düşüncesiyle mevcut potansiyel; yani bölge
deki küçük 'su, kömür, linyit, tabiî gaz ya da petrol 
kaynaklarının ekonomik olarak işletilmesi şiartlarının 
ileride ihtilâfa düşülmemesi için, yönetmelik ve söz
leşmelerde çok açıkça ve iyi bir şekilde tarif edilme
sinde zorunluluk varıdır diye düşünüyoruz. Çünkü, 
bölgedeki potansiyelin kullanılabilir hale getirilmesi 
kanunda öngörülüyor. Herhangi bir sebeple bu potan
siyeli kullanmak ekonomik değildir iddiasıyla görev 
verilen şirket bu vecibesini yerine getirmeme yoluna 
gidebilir, işte bu neVi hadiselere yer vermemek üzere 
baştan bu hususun çok iyi tarif ediUmesinin yerinde 
olacağını düşünüyoruz. 

Yine, tarifelerin tanziminde göz önünde bulundu
rulacak kriterleri sıralayan 9 uncu maddede «işletme 
giderleri» ifadesi yer almaktadır. Bilindiği gibi, işlet
me giderleri içinde personel masrafları önemli bir ye
kûn tutar. Özellikle yabancı şirketlerin kendi eleman
larına Ödedikleri ücretler ile yerli elemanlara ödedik
leri ücretler kabili mukayese değildir. Ayrıca, görevli 
şirket, nasıl oka fiyatın teşekkülünde nazara alına
cağı mülahazasıyla toplu 'sözleşmelerde, bölgedeki ve 
hatta ülkedeki dengeleri etkileyecek düzeylerde ücret 
takdirine, «El kesesinden ihsan» kabilinden rıza gös
terebilir. Yani, dengesiz ısözüeşmeler yapmaya müte
mayili görülebilir; ama böyle bir hareket o bölgedeki 
dengeyi, hatta ülkedeki dengeyi bozabilir. Bu durum 
hiç şüphesiz, ücret eşitsizlikleri yanında enerji satış 
bedellerinin yüksekliği nedeniyle sanayii üretiminin fi-
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yatlarını da yukarıya çekebilir. Böylece ülke içinde 
eraflasyonîst bir baskı vücuda getireceği gibi, mal ve 
'hizmet arzında üreticileri rekalbet ortamında zor du
rumlara da sokabilir. Bu mahzurları ortadan kaldır
mak bakımından sözleşmeler ve yönetmeliklere yön
lendirici 'hükümler konulması yerinde olur kanısın
dayız, 

Bir başka huisuıs; tasarınım geçici maddeleriyle 
ilişıkilidir. Bu maddelere göre hailen mevcut üretim, ile
timi, dağıtım ve ticareti imtiyazlına sahip şirke'tllerin 
otomatik olarak imtiyaz alanları genişletilmekte ve ta
lep ett'ilklerı takdirde kendilerine 99 yıla ikadar siüöneli 
görevlendirme halkkı verildbilme'ktedir. Burada süre
nin nasıl tayin 'edileceğine dair genel hükümler dışın
da bir sarahat mevcut değildir. Oysa bu şirketler da
ha önceki sözleşmelerine ıg'öre, halen sahibi bulunduk
ları tesislerin amoritüsiman sürelerinin (bir bölümünü 
kullanmışilardır. Bu, kanuna göre bir uzatma, kamu
nun doğmuş bir hakkından vazgeçme mahiyetini al
mamalıdır. Çünıklü, kanunun esas amacı, finansman 
yetersizlikleri nedeniyle bazı tesislerinin kamu dışı 
kaiynaMaria vücuda getirilmesini temlin olmalıdır. 
Mevcut ve ekonom'ik ıbir şdkilde işletilmesi miümlkün 
bir tesisin bedelsiz olarak devri bahis konusu oıüma-
malıdır. Finansman temini bakımımdan böyle bir yo
la gidilecek ise, bu mutlaka bir bedel karşılığında ya
pılmalıdır. Maddeye bu anlamda açıklık kazandırıl
masında yarar Vardır düşüncesindeyiz, 

Tasarıya Yüce Meclisin ülke yararlarına en uygun 
şeMi vereceğine olan güven ve inancımı belirtiyor, 
hepinize (saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon söz istiyor
lar mı? 

İBuyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkış^ 
•lar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel he
pinizi saygı ile selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım getirmiş olduğumuz kanun 
tasarısı üzerindeki görüşlerini özetlediler. Bu kanun 
tasarısını getirmekteki anamaksadımızı iki noktada 
özetlemek isterim; neden acele getirmek mecburiye
tinde kaldığımızı da bu şekilde daha kolayca anla
mak imkânını bulacağız. 

'Birincisi; şu anda yürümekte bulunan bazı işleri
miz dolayısıyla hukukî bir boşluk mevcuttur. 

İkincisi; Türkiyenin bugünkü ve istikbaldekiener
ji tesislerinin finansmanı için gerekli bulunan deste

ği, bugün de, gelecekte de sağlayacak birtakım yol
ları bulmak mecburiyetindeyiz. 

1312 sayılı Kanunla 1970 senesinde Türkiye Elek
trik Kurumu vücut bulduğu zaman, Türkiye Elektrik 
Kurumunun yıllık yatırımı 1,1 milyar lira idi. 1985 
yılı için Türkiye Elektrik Kurumunda enerji yatırım
ları için tefrik edilen ödenek 400 milyar liradır. Fa
kat elindeki projeleri yürütebilmesi için Türkiye 
Elektrik Kurumunun talep etmiş olduğu tahsisat 617 
milyar lira idi. Biz ancak 400 milyar lira tahsis ede
bildik. 

Diğer bir husus, yine enerji yatırımları ile ilgili 
olmak üzere Devlet Su İşlerine bütçeden 165 milyar 
lira, Kamu Yatırımlarını Hızlandırma Fonundan da 
35 milyar lira Olmak üzere, toplam 200 milyar lira 
tahsis edebiliyoruz. Yani 1985 yılı için enerji sek
törüne 600 milyar lira ayırmış bulunuyoruz. 

Şu anda Türkiye Elektrik Kurumunun yürümek
te bulunan projelerinin toplamı 2,5 trilyon; yani 
2 500 milyar liradır ve 'Devlet Su İşlerinin yürümek
te bulunan enerji projelerinin bedeli de takriben bu 
civardadır; yani 5 trilyon lira. Bu da 5 bin milyar 
lira eder. 5 bin milyar liralık bir yatırımı yılda 600 
milyar lira ayırmak suretiyle, ekonomik olan sürede 
gerçekleştirmek imkânı yoktur. Bir ımemleketin bü
yük projeleri dokuzda bir, onda bir tahsisatlarla ele 
alındığı ve o projelerin ikmali 10 senede yapıldığı 
takdirde, yatırmış Olduğunuz paralar toprakta bekli
yor demektir, malî kaynaklarınızı, finans gücünüzü 
dikkatli ve gerektiği şekilde kullanamıyorsunuz de
mektir. 

İşte sizlerin huzuruna getirmiş olduğumuz bu 
kanun tasarısı ile biz, bu projeleri hızlandıracak ye
ni finans kaynakları, yeni destekler bulmak imkân
larını getiriyoruz. 

Bu noktayı daha fazla açıklamadan evvel, şu hu
kukî boşluğu belirtmek isterim. 13'12 sayılı Kanun 
İle uzun mücadelelerden sonra, Türkiye Elektrik Ku
rumu gibi (Aynı 1946 senesinde Fransa'da nasyona-
lize olmuş, yani millileştirilmiş EOF Şirketi gibi) Tür
kiye'de bir devletçi kuruluşa elektrik ve elektrifikas
yon işlerini, bazı istisnalar ile teslim etmiştik. Ben 
1953 senesinde üniversiteden mezun olduğum zaman 
Sayın özal'ın yanında; yani Elektrik İşlen Etüt İda
resinde göreve başladığımda ilk rastladığım kanun, 
bütün elektrik mühendislerinin üzerinde mücadele 
vermiş olduğu kanun, Türkiye'de tekele sahip TEK 
gibi bir kuruluşun kurulması mücadelesi ydi. 1953 se
nesinde vermiş olduğum bu tasarı, 1970 senesinde 
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1312 sayılı (Kanun olarak yasalaşmıştı. Fakat o mü
cadelelerin sonunda yine de bazı imtiyazlı şirketler, 
belediye hudutları dahilindeki dağıtım şebekeleriyle 
enerjinin vatandaşa ve sanayiciye satılması gibi hu
suslar hu kanunun dışında kaldılar. 

'Değerli arkadaşlarım, bugün dünyada pek çok 
ülkede elektrik hizmeti karakteri icabı devletleştiril
miştir ve kamu kuruluşlarıyla yönetil© gelmektedir. 
Bunun Avusturya ve 'Fransa gibi 'bazı ülkelerde ba
şarılı neticelerini ve haşamız sonuçlarını görmekte
yiz. Fakat dünyanın pek çok ülkesinde de bu ka
rakterdeki hir hizmet hem özel teşebbüs yoluyla, 
hem de devlet kuruluşları yoluyla yan yana yürütül
mekte ve başarılı neticeler elde edilmektedir. 

Kalkınmakta 'bulunan bizim ülkemizde hu gö
revi 'lâyıkıyla başarabilmek için, 1970 yılındaki dev
letleştirmeden sonra TEK'e hir tekeli, hir tekel hiz
metini vermiş olmamıza rağmen, gördük ki, uygu
lamada neticeye gitmekte ağır kalmaktayız. Bugüne 
kadar Türkiye'de devlet eliyle, devlet kuruluşları eliy
le yürütülmekte bulunan büyük projelerin ekonomik 
ömürlerinin, ekonomik ikmal süresi içerisinde ikmal 
edilemediklerini tespit ettik. Birçok barajlar 10-12 
senede ikmal edilebilmiştir. Birçok santrallarımız, 
(İşte en önemlisi Afşin-Elblstan Termik Santralını 
görüyorsunuz) 48 ayda ikmal edilecek olan hir te
sis, onun iki misli bir zamanda ancak vücuda geti-
tirilebilmekte ve daha da 'bunların ikmali için yıl
larca emek harcamamız gerekmektedir. 

Tesislerin hu şekilde geç bitmesi neticesinde eska-
lasyon farklarının 'getirdiği büyük harcamalar maliyet
leri yükseltmekte, 'finans kaynaklarını, finans deste
ğini sağlayamamamız dolayısıyla bu tesisleri çok pa
halıya mal etmekteyiz. O halde, bunları hızlandırmak 
için birtakım yolları bulmak mecburiyetindeyiz. 

Geçenlerde buradaki bir konuşmamda dünya 
enerji ortalamasının kişi başına 2 000 kilovat/saat ci
varında olduğunu, 50 milyon nüfuslu bir Türkiye'nin 
dünya ortalamasında olabilmesi için şu anda 100 
milyar kilovat/saat enerji kullanıyor olması lazım 
geldiğini; ancak 1984 yılı içerisinde 32,5 milyar ki
lovat/saat gibi bir enerjiyi tüketdbileceğimizi, dünya 
ortalamasının üçte birinde olduğumuzu ifade etmiş
tim. 2 000 senesinde, çok uzaklarda değil 15 sene 
sonra dünya ortalamasına ulaşmak için 180 - 200 mil
yar kilovat/saate ihtiyacımız olacaktır. Bugün tesis 
edilmekte bulunan santralıların 1 kilovatı ortalama 
olarak bin dolara mal olmaktadır. 7 '560 megavatlık 
bir kurulu gücü 35 bin megavata ulaştırmak; 32,5 
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milyar kilovat/saatlik bir üretimi ve tüketimi 180-200 
milyar kilovat/saatıe ulaştırmak için gerekli yatırım 
miktarını bu şekilde tasavvur edebilirsiniz. 1970 yı
lında Türkiye Eilektirik Kurumu 1,1 milyar lira yıl
lık yatırım ile göreve başlamış, bugün 400 milyar lira 
tahsis ettiğimiz halde işleri yürütemez durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, 1312 sayılı Kanun bir müd
det sonra 2705 sayılı Kanunla değiştirildi ve bu mak
satla özel teşebbüse de üretim tesisleri kurmak hakkı 
tanındı. Daha sonra 2705 sayılı Kanunun tadil edil
mesi neticesinde tesis edilen 110 sayılı Kanun Hük
münde Kararname uzun süre yürürlükte kaldı; 2705 
sayılı Kanunun içine TEK'in görevlerinin büyük bir 
kısmı monte edildi. Fakat o kanunla TEK'in görev 
sahası genişletilmişti. Şöyle : 

Evvelce 1312 sayılı Kanun tesis edilirken TEK'e 
verilmemiş bulunan belediye hudutları dahilindeki 
dağıtım şebekelerinin de TEK'e devri ve TEK tara
fından işletilmesi gibi külfetli bir görevi, 2705 sayılı 
Kanunla TEK'e görev olarak verdik. Zaten üretim 
tesisleri gibi çok büyük paralar gerektiren tesislerin 
finansmanını bulmakta güçlük çeken Türkiye Elek
trik Kurumu o esnada, ihtilalden sonraki üç sene 
içerisinde hükümetlerin TEK'e personel alması için 
müsaade etmemesi (Birçok kuruluşlara olduğu gibi) 
neticesinde Türkiye Elektrik Kurumu 1 700 tane 'be
lediyenin dağıtım hizmetlerini de personel almadan 
yüklendiği zaman, büyük bir hizmet aksaması oldu; 
hem de belediyelerin bünyesindeki en zayıf eleman
lar, en arızalı arabalar, en kötü binalar, en kifayet
siz araziler o kanunla TEK bünyesine intikâl etti, 
TEK'in görevleri aksadı. O kanun, 1 700 tane bele
diyenin bu görevini, iki sene içerisinde TEK'in devir 
almasını getiriyordu. Bu işlem iki senedir ikmal edi
lemiyor ve hâlâ devam etmektedir. 

Hükümetimiz zamanında 'belediyelerden TEK'e 
intikal eden bu bünyelerin vatandaşımıza daha kali
teli hizmet sunabilmesi için ancak bizler yeni perso
nel alımını getirdik. Onların teçhizatla, malzemeyle 
ve vasıtalarla takviyesi için 'tedbirler aldık. Buna rağ
men TEK'in, belediye hudutları dahilinde dağıtım 
hizmetleri için vatandaşa kaliteli hizmet sunmasını, 
tam manasıyla temin edebildiğimizi ifade edemem. 

Değerli arkadaşlarım, birkaç gün evvel nihayet 
110 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bünye
sindeki hususlar Türkiye Elektrik Kurumunun yeni 
statüsü içerisine monte edildi; fakat bir husus hariç: 
Evvelce kabul edilen özel teşebbüse üretim tesisleri 
kurma yetkisi dışta kaldı. Onun, o statüde değil; 
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yakında sizlerin 'huzuruna gelecek olan 1/186 sayılı 
Enerji ve Ta'biî 'Kaynaklar Bakanlığının Kuruluş Ka
nunu 'bünyesi içerisinde ele alınması lazım geliyor 
veyahut o 'gelinceye kadar 'bu hukukî 'boşluğu dol
durmak için, işte acele olarak 'böyle bir kanunla hu
zurunuza gelmiş bulunuyoruz. Çünkü, Enerji ve Ta
biî 'Kaynaklar Bakanlığına intikal eden 17 tane mü
racaat, Türkiye'de özel teşe'bbüs tarafından çeşitli 
yerlerde orta çapta küçük hidrolik santrallerin ve 
termik santralların kurulmasını hedeflemiştir; Ba
kanlığımıza müracaat etmektedir. 110 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname içerisindeki '2705'den gelen 
'bu ndkta 'Bakanlığımızca yürütülegelme'kte idi; TEK'in 
statüsünün kurulması dolayısıyla başlamış bulunan 
'bu işlemler tamamlanamıyor. Bir taraftan hukukî 
'bakımdan 'bu boşluğu ikmal etmek için, bu 'boşluğu 
doldurmak için, o özel teşebbüs müracaatlarına men
fî veya müspet cevaplar verebilmek için, yerli ve ya
bancı kuruluş ortaklıklarına bazı santralların kuru
luşuna müsaade ede'bilımek için toir taraftan böyle 
bir kanunu tesis etmek gerekiyor, bir taraftan bir 
hukukî ihtiyaçtan dolayı 'geliyor, diğer taraftan da; 
biraz evvel ifade ettiğim gibi, bu kanunla... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmak üze
redir; toparlanmasını rica ediyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ Revamla) — Bir taraftan da 
hedefimiz, bu kanunla enerji yatırımları için gerekli 
olan finans desteğine vatandaşımızı, yerli ve yabancı 
şirketleri iştirak ettirmek imkânını, onların mâlî des
teğini sağlamak imkânını bulacağız. 

Sayın Paşa Sarıoğlu'nun ifade ettiği gibi, böyle 
bir kanunun gelmesiyle Türkiye'de genel elektriklen
dirme planında hiçbir aksama olmaz. Çünkü bu gö
revler Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bün
yesinde, TEK 'bünyesinde devam edecektir. 

Bunlar, bedelsiz olarak kurulacak olan şirketlere 
aktarılmayacaktır. 'Esasen mevcut tesislerin belediye
lerden ve şirketlerden devir alınmasında uygulanan 
devir esasları burada da ele alınacak ve uygulana
caktır. Bu görevlendirmenin esasları da yönetmelik
lerle tespit edilecektir. 

TEK Kanunundaki gerekçeleri ele alarak, devlet
çi bir görüş ile bu görevlerin aynı statüde devam et
tirilmesinin savunulmasında ben, Sayın Paşa Sarı-
oğlu'nu kendi politik görüşleri, dahil olduğu politika 
grubunun görüşleri olarak saygı ile karşılarım; fa
kat bu görüşler artık geride kaldı. Bizim siyasî gö
rüşümüz, bizim siyasî felsefemiz o yönde değildir. 

Biz, bizim getirdiğimiz 'bu esaslar yönünde bu neti
ceye daha sıhhatli ve daha sağlam şekilde ulaşaca
ğımıza inanıyoruz. 

Bakınız, 'bu maksatla daha dün akşam Bakanlar 
Kurulunda almış olduğumuz Wr kararı bugünkü ga
zetelerde gördünüz. Gerek «yap, işlet, devret» for
mülü, gerek Köprü satışı, gerekse Kdban satışı, işte 
bu 'büyük projelerin icap eden zamanda gerçekleş
mesini sağlamak için almış olduğumuz tedbirlerdir. 
Yılbaşında 20 milyar artı 20 milyar üzerinden çıka
racağımız yeni Keban Santralı ile ilgili kâr ortaklığı 
senetleriyle (Köprü'de olduğu gibi) vatandaşımızı 
enerji yatırımlarını desteklemek ve ortak etmek ka
rarı aldık; onları da getireceğiz. Bu fonları nerede 
kullanacağımızı da söyleyelim. 

O fonlarla, oradan sağladığımız 40 milyar lirayla 
belki bir müddet sonra çıkaracağımız diğer 40 mil
yar liralık senetle Adıgüzel Barajı, Menzelet Barajı, 
Kapülıkaya Barajı ve Karakaya Barajı gibi baraj
lara ilave destek ayıracağız ve bu tesisleri, bugün 
aldığımız miktarlar ile gerçekleştireceğimiz süreden 
daha kısa zamanda gerçekleştirecek ve memleketin 
hizmetine sunacağız. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Bakan, bugün köprü geçişine zam yaptınız 
mı? 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Bizim hedefi
miz, enerji yatırımlarında öne 'geçmektir; enerji te
mininde kifayetsiz kalıp başka memleketlerden enerji 
satın almak değil. Şu anda 2,5 milyar kilovat/saate 
yakın enerjiyi komşularımızdan satın alıyoruz. Ge
çen sene TürkiyeMe elektrik enerjisindekİ üretim ar
tışı yüzde 4,'3'tü, 11 ayın sonundaki değer yüzde 12'ye 
yaklaştı. 1984 sonu itibariyle 'hesaplamış olduğumuz 
durum şudur : Türkiye'de 'bu sene elektrik enerjisi 
üretimindeki artış geçen senekine nazaran yüzde 4,3 
yerine, yüzde 12,4 olacaktır. Son 2 ayda Türkiye'de 
elektrik enerjisi üretim ve 'tüketimindeki artış yüzde 
18'dir. Bu toprağa verilmiyor, sanayie veriliyor, va
tandaşa veriliyor; Türkiye'de sanayi üretiminin ar
tırılmasında, Türkiye'nin kalkınmasında kullanılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 'BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, sözlerimi daha fazla uzatmak 'istemiyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
«IBravo» sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Saruhan, konuşma konusunda ısrarlı mı

sınız? Konuşma talebinden vazgeçtiğiniz konusunda 
bir dilek gelmişti. 

İSMAİL SARUHAN-(Ankara) — Vazgeçmedim 
efendim. 

BAŞKAN — Kısa olmak kaydıyla, 'buyurun. 

ISMAtL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; ben uzun uzun konuşacak deği
lim. Yalnız, Türkiye'nin kaderini değiştirecek önemli 
kanunlardan 'bir tanesini görüşüyoruz. Şu halde bu 
kanunu, Türkiye'yi karanlıktan kurtaracak, çok geç 
kalınmış olmasına rağmen yeni ve çok iyi bir adım 
olarak görmek mümkündür. 

Tercüman Gazetesinin bugünkü sayısında 80 sü
per proje ve 6 trilyonluk yatırımdan 'bahsedilmekte
dir. 10 yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan 13 'baraj, 
<6 termik santral ve 3 nükleer santral 'bize elektriğin 
öneminin çok 'büyük olduğunu göstermektedir. 

©enden önce konuşan Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanımız da 'belirttiği gibi, elektrik tüketi
minde süper devletlerden 14 defa daha (gerideyiz. 
Türkiye'de kişi başına düşen '600 kilovat/saatin bi
raz üstündeki tüketim, herhalde 20 nci Asrın sonla
rında yeterli bir ölçü değildir. 

Türkiye'de yatırımların hızlandırılmasında, ülke
nin sanayileşmesinde elektrik ihtiyacı giderek artacak
tır. Ülkemizde köylerin çoğu elektriğe kavuşturulmuş 
ve her yıl elektrik kısıtlanması devam ederken, 1984 
yılı 'içinde Anavatan Partisi iktidarının bilinçli 'ha
reketiyle Türkiye'de elektrik kısıtlanması yapılma
mıştır; ama <bu 'geçerli bir tedbir değildir. Geçici ted-
(birlerle ülkeyi karanlıktan kurtarmak mümkün de
ğildir. Devletin, kısıtlı 'bütçesiyle bu enerji yatırımına 
büyük pay ayırması bugüne kadar mümkün olma
mıştır. 'Şu halde, bu konuda diğer yatırım yapacak
lara yeni yol gösterilmesinin zamanı gelmiştir. 

Ben şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye büyük 
ülkedir ve bu büyük ülkeye Anavatan Partisi İktidarı 
yeni bir cümle katacak; Türkiye'ye, süper büyük 
devlet damgasını vuracaktır. 

Onun için, bu kanun tasarısını hakikaten övgüye 
değer ve yararlarının çok olacağına inanarak hepi
nizi •saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Saruhan. 
Tasarının tümü üzerinde başkaca söz 'isteyen?.. 

Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi kalbul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların 
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle 

Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye 

Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk hükümlerine 
tafbl sermaye şirketleri statüsüne sahip yerli ve ya
bancı şirketlerin elektrik üretimi, düetimi, dağıtımı ve 
ticareti ile görevlendiri'imesini düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, Türkiye Elektrik Ku

rumu dışında elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ti
careti görevinin verilmesi ile sözleşme, süre, tarife 
ve görevin sona ermesi şekil ve esaslarını kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Görevin verilmesi 
MADDE 3. — Elektrikle ilgili hizmet vermek üze

re kurulmuş olan sermaye şirketlerine; Devlet Plan
lama Teşkilatının görüşünü havi Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar 
Kurulu, önceden Yönetmelikle 'belli edilmiş görev 
bölgelerinde, elektrik üretim, iletim ve dağıtım te
sisleri 'kurulması ve işletilmesi ile ticaretinin, yaptıril-
tnasına karar verebilir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 'belirlenen çerçeve içerisinde ilgili 
görevli şirketle sözleşme akdeder. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Elektrik üretimi müsaadesi verilmesi 
MADDE 4. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan

lığı, Devlet Planlama Teşkilatının, olumlu 'görüşünü 
almak suretiyle "sadece elektrik üretmek amacı ile ku
rulacak sermaye şirketlerine, elektrik üretimi yapa
cak tesisi kurma ve tesisi işletme müsaadesi verebi
lir. 
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Bu tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tespit olunacak tarife
ye göre 'bölgelerinde Türkiye Elektrik Kurumuna ve
ya o bölgede faaliyet gösteren görevli şirkete satılır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
İşletme hakkının devri 
MADDE 5. —Görev 'bölgelerinde kamu kurum 

ve kuruluşlarınca '(Kamu iktisadî teşebbüsleri dahil) 
yapılmış veya yapılacak üretim, iletim ve dağıtım te
sislerinin işletme İnaklarının görevli şirketlere veril
mesine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir. 

Tesislerin işletilmesi 2983 sayılı Tasarrufların 
Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması 
Hakkında Kanun ve bununla ilgili yönetmelik esas
larına göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Enerji alışverişi 
MADDE 6. — Görevli şirketlerce, 'görev bölge

lerindeki mevcut elektrik enerjisi potansiyelinin kul
lanılabilir bale getirilmesi ve bölge elektrik ihtiyacı
nın bölge içinden karşılanması esastır. 

Ancak bölge içerisindeki enerji üretimi yetersiz 
kaldığı 'hallerde veya enerji ekonomisi temin etmek 
maksadı ile Türkiye Elektrik Kurumu İle görevli şir
ketler veya birden çok görevli şirket arasında enerji 
alışverişi yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Görevlendirme süresi 
MADDE 7. — Madde 3 ve 4'e uygun ola

rak aktedileeek sözleşmeler 99 yıla kadar süreli ola
rak düzenlenebilir. 

Sözleşmelerde en az görevlendirme süresi, mev
cut ve yeniden kurulacak üretim, iletim ve dağıtım 
tesislerinin amortisman süreleri dikkate alınarak tes
pit edilir. Bu sözleşmelerle gerektiğinde teknik amor
tismandan ayrı olarak, tesislerin tüm bedeli üzerin
den sermaye amortismanı ayrılması esasının getiril
mesi de mümkündür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Görevin sona ermesi 
MADDE 8. — 'Belli bir süreyi kapsayan sözleş

meler, süre uzatımı talep edilmediği takdirde, sürenin 
bitimi ile son bulur. Bu takdirde tüm tesisler ile tüm 
taşınır ve taşınmaz mallar her türlü borç ve taahhüt
lerden ari olarak Devlete bedelsiz olarak geçer. 

Sözleşmeler görevli şirketin acze düşmesi veya 
sözleşme şartlarını ihlal etmesi halinde süresinden 
önce fesh edilebilir. 

Sözleşmelerin sona ermesine ilişkin hükümler ile 
sona ermesinin sonuçlan, sözleşmede düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Enerji satış şartları ve tarife esasları 
MADDE 9. — Enerji tarifeleri, görevli şirketin 

teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
onayı ile yürürlüğe girer. 

Tarifelerin tespitinde, yıllık işletme ve bakım gi
derleri, yeni yatırımlar için teşkil edilecek fonlar, faiz 
ve kur farkı garantisi verilmemiş ise kur farkları, tek
nik ve sermaye amortismanları ve diğer masraf ve 
harcamalar ile ortaklara dağıtılacak makûl bir temet
tü için gerekli gelirin sağlanması esas alınır. 

Görevli şirketler ile üretilen elektriğin satılacağı 
kurum ve şirketler arasında bu satışların miktar ve 
şartlarını tanzim eden ve bir yıldan fazla süreli ola/bi
len sözleşmeler yapılması ve bu sözleşmelere tarifeler 
ile ilgili özel hükümler konulması; Bakanlar Kurulu 
Kararı ile mümkündür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, soru 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — (Buyurun efendim. Yalnız, soru 

mahiyetinde olsun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARrOÖLU (Ağrı) — Soru mahiyetinde 

soracağım efendim. 
Madde, «Tarifelerin tesptinde, yıllık işletme ve 

bakım giderleri, yemi yatırımlar için teşkil edilecek 
fonlar, faiz ve kur farkı garantisi verilmemiş ise kur 
farkları» diye devam ediyor. Şimdi, bir şirket dü-

i sünelim; ileride yatırım yapmak için bir fon ayırdı; 
I fakat ileride bu fondan hertıangi bir yatırım yap

madı, bu da elektrik tarifelerinle yansıdı. Acaba bu 
durumda ne gibi bir işlem yapılacak? iBurada açıkça 

] belli değildir, bir, 
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İkincisi; TEK Kanununda bir madde vardır, ida- f 
rî ve diğer giderlerden sonra mevcut değerler üze- I 
farkları» diye devam ediyor. Şimdi, Ibir şirket du
rumda ikisi arasında bir fark vardır. TEK Kanu
nunda bu enerji tarifesi ve kârı bir madde ile dü- I 

, zenlenmiştir. Bu şimdi ondan ayrı bir özellik taşı
maktadır. Acaba ikisi arasında Sayın Komisyon na
sıl bir paralellik kurmaktadır? Telifi mümkün mü
dür? Bunu öğrenmek istiyorum. j 

BAŞKAN — Konuya Sayın Komisyon mu ce
vap verecek, Sayın Bakan mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAM 

CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
'bu Kanunun kabulü halinde ülkemizde bir yönetme- I 
liik ile çeşitli görev bölgeleri tesis edilecektir. Bu gö- I 
rev 'bölgelerinden bazılarında hidrolik kaynaklar I 
daha fazla olacak, bazılarında termik kaynaklar faz- I 
la olacak; bazılarında belki de ithal enerji, primer 
enerji türüne bağlı birtakım kaynaklara dayalı yeni 
üretim tesisleri kurmak mecburiyeti hâsıl olacak
tır. 

Böyle bir durumda çeşitli bölgelerde Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanacak 
olan tarifelerde farklar meydana geleceği bir ger
çektir. I 

Sayın Paşa Sarooğlu, konuşurken, bu enerji ta
rifelerine temas etmişti. Enerji tarifeleri, Sayın Paşa 
Sarıoğlu'nun ifade ettiği ıgibi, şirketler tarafından j 
tespit edilmeyecektir. Bu tarifelerin onaylanması 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından ya
pılacağı için, ibu tarifeler içerisinde, zaten yeni ya
tırımlar için birtakım fonların teşekkülüne dikkat 
edileceği cihetle TEK Kanunundaki bu noktayla bu 
tarifelerde çeşitli farklar meydana gelecektir. Biz 
tarifelerin onaylanmasında esasta bu fonlar ile yeni' 
yatırımları destekleyecek birtakım kaynakların ya
tırılmasını esas alacağız. 

Çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Evet, soru cevaplandırılmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 10. — 3 üncü maddede adı geçen yö

netmelikle bu Kanunun uygulanması ile ilgili husus
ları düzenleyen Yönetmelik Enerji ve Tabiî Kay
naklar' Bakanlığınca hazırlanır ve Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 

İl inci maddeyi okutuyorum1: 
Kamulaştırma 
'MADDE 11. — Görevli şirketlerin yapacağı üre

tim, iletim ve dağıtım tesislerinin onaylanmış tatbikat 
projelerine göre, 'kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktı
ğında; kamulaştırma bedeli görevli şirket tarafından 
ödenmek kaydı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca genel hükümlere göre kamulaştırma ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
ıPAŞA SAIRIOGLU ((Ağrı) — Burada bir soru 

daha sormak istiyorum. 
Sayın Başkanım, 29412 sayılı Kamulaştırma Ka

nununun 1 inci maddesinin son fıkrasında şöyle bir 
hüküm var: «Özel kanunlarına dayanılarak gerçek 
ve özel hukuk tüzelkişileri adıma yapılacak kamu
laştırmalarda da, bu Kanunun hükümleri uygula
nır.» 

Şimdi burada bu görev verilecek şirketlerin yet
kisinde, Kamulaştırma Kanununda bu hüküm vatken, 
acaba neden bedeli görevli şirket tarafından ödense 
dahi Bakanlık kamulaştırma prosedürünü, işlerini 
üzerine almaktadır? Bu hususu anlamak istiyoruz. 
Çünkü bununla ilgili başka birJhüküm daha vardır. 
O da, yine aynı kanunun 5 inci rmaddesinin 11 inci 
bendinin (c) fıkrasında geçmektedir. Orada da di
yor kî: «Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda 
o kişilerin, özel hukuk tüzelkişileri yararına kamulaş
tırmalarda ise yönetim kurulları ve idare meclisleri
nin, yoksa yetkili yönetim organlarının başvurusu 
üzerine...» Şimdi bunlar açık hükümlerdir. Bu iki 
hükme rağmen acaba neden Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı kamulaştırma, işini üzerine almakta
dır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHÎR SABUNÎŞ <Bursa) 
— Sayın Paşa Sarıoğlu'nun suali; referans verdiği-

I niz kanunun son paragrafına baktığımız takdirde, 
«Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hu
kuk tüzelkişilikleri adına yapılacak kamulaştırma
larda da bu Kanun hükümleri uygulanır» diyoruz. 
Halbuki biz bu Kanunla özel şirketlere, TEK'in iş-

I tiraıki olan; yani sermaye şirketlerine elektrik üretim, 
i iletim ve dağıtım yetkisi veriyoruz; verme hakkmı 
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Bakanlar Kuruluna veriyoruz. Yani bu şirketler için; 
bir Ereğli - Demir Çelik Fabrikaları gibi özel bir 
kanun çıkaramadığımız için, yani özel bir kanun 
olmadığı için, bu projelerin gerçekleştirilmesi esna
sında istimlak gerektiği takdirde bunun yolu, bu 
Kanun hükmüne göre, ancak bedeli bu görevlendi
rilen şirketlerce verilmelk suretiyle Enerji ve Taibiî 
Kaynaklar Bakanlığınca yapılmasını temin etmelk 
içindir. 

Teşekkür ederim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, 

benim anlatmak istediğime Sayın Komisyon Başka
nının verdiği izahat yeterli değil. Çünkü o kanun 
zaten bu yetkiyi veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, sizin sorunuzu Ko
misyon anladığı şekilde cevaplandırdı. Bu itibarla... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yani .açıklık -ge
tirsin diye,.. Ben Komisyonla ihtilafa düşmek iste
miyorum. Kanun yetki verdiği için... 

BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, daha fazla bir 
açıklama isteme Başkanlığın salahiyeti dışındadır. 
Sayın Komisyon bu şelkilde cevapladı. Tabiatıyla 
üyeler bunu takdir edecek, oylarını ona göre kulla
nacaklardır. 

Başka söz isteme talebi bulunmadığına göre, mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1 'i okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 1, — Bu Kanunun yayımı ta

rihinde mevcut elektrik üretim, iletim ve dağıtım ve 
ticareti imtiyazına sahip şirketlerin, kurmuş ve işlet
mekte oldukları ve fakat imtiyaz kapsamına alınma
mış üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ile bu tesisle
rin bulunduğu iller imtiyaz sözleşmesi kapsamına 
alınmıştır. 

Bu Kanun bükümlerinin gerektirdiği sözleşme de
ğişikliği Kanunun yayımını takip eden 3 ay içinde 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ile şirket yetkili
lerince imzalanır. 

Bu Kanunun 6 ncı maddesindeki hükümler, im
tiyazlı şirketler için de uygulanır. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Paşa Sarıoğlu. 
Soru mu soralaksmız, söz mü istiyorsunuz? 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — İzahat isteyeceğim 

Sayın Başkanım. Çünkü, bu maddeyi ben okuduğum 
gibi, bu işten anlayan bazı arkadaşlarım da okudu-
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lar, bu madde açık değil. Zabıtlara geçmesi ve ileride 
bazı tefsirlere meydan vermemesi için, Sayın Bakan
dan veya Komisyondan bu maddeye açıklık getirme
lerini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Efendim, mad
de esasında kâfi derecede açık bulunuyor. Bu geçici 
maddeyle halen Çukurova Elektrik Anonim Şirketi 
tarafından işletilmekte bulunan çeşitli tesislerin, im
tiyaz kapsamına alınmamış bulunan; fakat geçmiş 
hükümet dönemlerinde kendilerine bu tesislerin ku
rulması için müsaade verilmiş çeşitli tesislerin imti
yaz kapsamı içerisine alınması' sağlanmış olunuyor. 

Bu düşünceyle madde okunduğu takdirde tama
men anlaşılacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

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

rihinde mevcut elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 
ticaret imtiyazına sahip şirketler; diledikleri takdirde, 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içeri
sinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına müra
caat etmek suretiyle, 3 üncü maddede anılan görev 
şirketine dönüşmelerini istediklerinde Bakanlar Ku
rulu Kararıyla kendilerine bu Kanun esasları içerisin
de 99 yıla kadar süreli bir görevlendirme hakkı ve
rilebilir. 

Bu madde hükmünün gerekli kıldığı sözleşme de
ğişikliği Bakanlar Kurulu Kararından itibaren 3 ay 
içerisinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ile şir
ket yetkilileri arasında imzalanır. 

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

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkan, maddenin ikinci fıkrasının sonun
da; «Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ile» biçimin
de yer alan cümlenin, «Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı ile» şeklinde olması gerekiyor efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyonun talebi istikametinde, 

«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı» olarak dü-
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zeltilmiş şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum, Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Tasarıya geçici 3 ünct madde eklenmesine iliş
kin bir önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 223 sıra sayılı Türkiye Elek

trik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik, Üreti
mi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilme
si Hakkında Kanun Tasarısına aşağıdaki geçici mad
denin eklenmesi'.ıi arz ederiz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1312 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte elektrik üretim, iletim, dağıtım 
ve ticareti faaliyeti devam eden ve fakat bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte imtiyazı sona ermiş 
olan şirketlere de bu Kanuna göre yeniden görev ver
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Nuh Melhmet Kaşıkçı R. Ercüment Konukman 
- Kayseri 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmail Dayı 
Baıhıkesir 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

İstanbul 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
İbrahim Özbıyık 

Kayseri 
Mehmet Budak 

Kırşehir 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNÎŞ (Bursa) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

4 s 12 . 1984 0 : 2 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan.; 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılıyor. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir ve önerge tasarıya 
3 üncü geçici madde olarak ilave edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. (Alkışlat) 

Genel Kurulun 29.11.1984 tarihli 3'2 nci Birleşi
minde aldığı karar gereğince, Türk Kadın Hakları
nın 50 nci Yıldönümü münasebetiyle yapılacak gö
rüşmeler için 5 Aralık 1984 Çarşamba günü saat 
14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 23.50 

Vs — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ordu 

İli Mesudiye İlçesi Arpaalan Köyüne öğretmen ta
yinine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/232) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 

Baihaiye Üçok 
Ordu Milletvekili 

6.10.1984 tarihli Basın Bülteninde : «a) İl içinde 
gerekli tedbirler alınmak suretiyle durumları müsait 
ilkokul öğretmenleri ihtiyacı geçici olarak görevlen

dirilerek karşılanacak ve 1984 - 1985 öğretim yılın
da eğitim - öğretime kapalı ilkokul bırakılmayacak
tır. Gerektiğinde öğretmen açığının mahallen karşı
lanması halinde planlanan yeni atamalar gerçekleşti
rilinceye kadar vekil öğretmen kadrosu verilecektir» 
denilmektedir. 

Buna karşın Ordu İlimizin Mesudiye İlçesine bağ
lı Arpaalan Köyünün tek öğretmeni de bu köyden 
alınıp başka yere tayin edilmiş ve 73 öğrenci başıboş 
bırakılmıştır. 

1. Yerine öğretmen verilmeden tayin yapılmak 
suretiyle okul niçin öğretmensiz bırakılmıştır? 

2. Arpaalan Köyüne bir veya gerektiği sayıda 
öğretmen tayin edilmesi ne zaman gerçekleşecektir? 
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TC 
Millî Eğitim Gençlik ve 3.12.1984 

Spor Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : 243.60/PER-İLK-
NAKÎL 84(52-347) .186155 

Konu : öğretmen ihtiyacı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
51.11.1984 gün ve 7/232-2155/08337 sayılı yazısı. 

1. İlgi yazınızla intikal ettirilen, Ordu İli Me
sudiye ilçesi Arpaalan Köyü ilkokulu öğretmen du
rumu incelenmiştir. 

2. iBahis konusu okula, öğretmen olarak Asker 
Görkem'in atandığı; ancak rotasyon sonucu başka 
ilden naklen verilen bu öğretmenin zamanında gele
rek görevine başlamadığı, adı geçen ilkokula öğret
men olarak görevlendirilen Nusret Aksoy'un görevi
ne 9.11.1984 günü başladığı; ilgili Valiliğin 9.11.1984 
gün ve 22555 sayılı tel yazısından anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Mâlî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Dursunbey İlçesinde afyon ekimine izin veri
lip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin ve Sanayi ve Ti
caret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevapları 
(7/234) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı saygı ile arz ederim. 

Davut Abacıgli 
'Balıkesir Milletvekili 

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi köylerinde yaşayan 
köylü vatandaşlarımızın ekilecek arazisi yok dene
cek kadardır. Arazi yapısı da hububat ekimine mü
sait değildir. 

Tavşanlı köyleri ile hudut olan bu ilçede afyon 
ekimine müsaade edildiğinde hem yağından istifade 
edilecek, hem de kapsül satımından faydalanacaklar
dır. Bitişiğindeki Kütahya köyleri afyon ekimini yap
makta olduklarına göre; 

Dursunbey'e de bu müsaadenin verilip verilmeye
ceği hakkındaki görüşleri nelerdir? 
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TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve ilgili Kuırullıuşlar 
Daiiresii Başkanlığı) 14 Kasım 1984 

Sayı : 4-1/5855 

Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığının (Genel Sekreter

lik) 5 Kasım 1984 tarihli, 7/234-2182/018433 sayılı ya
zıları. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil ta
rafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak ce
vaplandırılması önerilen «Balıkesir - Dursunbey il
çesinde afyon ekimine izin verilip verilmeyeceği» ne 
ilişkin yazılı soru önergesine dair konu incelenmiş
tir. 

1. Bilindiği üzere, daha önce TJM.O. Genel Mü
dürlüğüne bağlı olarak yürütülen Afyon Alkaloidleri 
Müessesesi 20 Mayıs 1983 tarihli, 1 «052 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 60 sayılı İk
tisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluş
ları Hakkında KHK ile Tekel işletmeleri Genel Mü
dürlüğüne 'bağlanmış idi. 

2. Bilahara, 18 Haziran 1984 tarihli, 18434 mü
kerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Hakkındaki 233 sayılı 'KHK ile, 
Alkaloid Müessesesi bu defa, Tekel'den alınarak Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının bir kuruluşu olan Tür
kiye Seker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağ
lanmış bulunmaktadır. 

3. Bu nedenle, ilgi yazıları ekinde alınan yazılı 
soru önergesi ilgisine binaen Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini müsaadelerine arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliiye ve Gürnırük Bakanı 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 28 . 11 . 1984 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği1 

Sayı : 23-01/MM-364. 

Konu : Sonu Önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
illgi : Maliye ve Gümrük Bakanlığına muhatap 

5.11.1984 tarih ve 7/234-2182/08433 sayılı yazınız. 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in Balıkesir-

Dursunbey ilçesinde afyon ekimine izin verilip ve-
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rilmeyeceğine ilişkin yazılı soru önergesine cevabı- ı 
mızın ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

H. Cahit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Davut Aibacıgil'in sorusuna 
Cevabımız 

Soru ,1. Balıkesir'in Dursunbey 'ilçesi köylerinde 
yaşayan klöylü vatandaşlarımızın ekilecek arazisi yok 
deneoek kadardır. Arazi yapışı da 'hububat ekimine 
müsait değildir. 

Tavşanlı köyleri ile hudut olan bu İlçede afyon 
ekimine müsaade edildiğinde hem yağından istifade 
edilecek hem de kapsül satımından faydalanacaklar
dır. Bitişiğindeki Kütahya köyleri afyon ekimini yap
makta olduklarına göre, 

Dursuhbey'e de bu müsaadenin verilip verilme
yeceği hakkındaki görüşleri nelerdir? 

Cevabımız : 
Malûmları olduğu üzere 1470 sayılı yasaya göre 

haşhaş ekim ve üretim alanları, her yıl tarımsal ve 
ekonomik gereklere, ihracat imkânlarına ve stok du
rumuna göre Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edil-
mektedir. 

Halen Kütahya, Afyon, İsparta, Burdur, Denizli, 
Uşak 11 ve 'İlçelerinin tamamı ile Konya İlinin Akşe
hir, Beyşehir, Doğanıhisar ve Ilgın İlçelerinde 1.7.1974 
tarih 7/85212 sayılı kararname gereğince haşhaş ekim 
ve üretimi yapılmaktadır. 

Bugün için stoklarda 68 000 ton haşhaş kapsülü 
bulunmaktadır. Gerek mevcut stoklar ve gerekse dün
ya uyuşturucu madde fazlalığı göz önüne alınarak, 
halen müsaadeli mıntıkalarda geleneksel ve tecrübeli 
üreticilere yaptırılan ekimin genişletilmesi bugünkü 
şartlar altında mümkün görülmemektedir. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
deprem nedeniyle kendilerine yeni konut sağlanan 
ailelerin hasara uğramış olan eski konut ve arsaları
nın durumuna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/240) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Depreme uğrayan yerlerde (şehir, kasaba 
ve köy) ağır derecede hasar gören aileye 7269-1051 sa
yılı kanunlar uyarınca konut yapılmak üzere başka 
bir yer seçildiğinde; bu yerler kamulaştırılıp veya tah
sisi yapılarak, önce Hazine adına sonra da tahsis 
edilen hak sahipleri adına borçlandırılmak suretiyle 
tescili sağlanmaktadır. 

Eğer hasar tespiti ya kasten yahut da zuhulen 
yanlış yapılmışsa orta veya az hasarlı bir aileye de 
bu şekilde bir hak sahipliği oluşmuş ise evvelki otu
rulabilir evi ve arsası ne olacaktır? 

Soru 2. Hatta hasar tespiti isabetle (ağır) olarak 
yapılmış olan aileye yeni bir konut yapılıp borçlandı-
rıldığına göre bu ailenin eski ağır hasarlı evi ve arsa 
ve müştemaliatı ne olacaktır? Bu enkaz yığını ilelebet 
böyle mi kalacaktır? 

Soru 3. Deprem gören sahadaki yıkık ve ağır ha
sarlı konut arsalarının, kamulaştırılara'k başka mak
satlarla kullanılması veya tarım arazisine dönüştürül
mesi neden düşünülmemektedir? 

Soru 4. Bu nedenle, depremzedelerin ağır hasarlı 
konutlarının arsalarını kamulaştırmak (kamulaştırma 
bedelini de borçlarından mahsup etmek suretiyle) için 
bir yasal düzenleme yapılamaz mı? 

TC 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Afet İdeali Oenıel Müdürlüğü 30 Kasım 1984 

Sayı : L-05 

Konu : 064/11531 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12.11.1984 gün ve 7/240-2211/08511 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ilgi yazı ekinde alınan yazılı soru önergesindeki 
soruların cevabı aşağıda verilmiştir. 

1. Depreme uğrayan yerlerde (şehir, kasaba ve 
köy) konutları ağır derecede hasar gören ailelere 
7269-1051 saydı Kanun uyarınca konut yapılmak 
üzere başka bir yer seçildiğinde; bu yerler kamulaş
tırılıp veya tahsisi yapılarak, önce hazine adına son
ra da tahsis edilen hak sahipleri adına borçlandırıl
mak'suretiyle tescili sağlanmaktadır. 

Hasar tespitlerinin kasten yanlış yapılmış olması 
düşünülemeyeceği gibi zuhulen yanlış yapılması da 
söz konusu değildir. Zira acil ihtiyaçların belirlene
bilmesi için yapılan ön hasar tespitlerinden sonra Ba
kanlığımızca oluşturulan ve enaz iki teknik elemanın 
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dahil olduğu ekiplerce, 7269-1051 sayılı Kanunun 13 
üncü maddesi gereğince köy ve mahalle ihtiyar heyeti 
üyelerinin iştiraki ile bütün binalar ayrı ayrı incele
nerek hasar tespit raporları düzenlenmektedir. Ayrıca 
hasar tespit çalışmaları süresinde ve hasar tespit ça
lışmaları kesinleşmeden tespitin yapılmadığı belirtilen 
konutlar yeniden incelenmekte ve sonuca bağlanmak
tadır. Kaldıki tüm 'bu titiz ıhasar tespit çalışmaların
da az veya orta hasarlı 'birkaç konutun teknik ele
manlarca ağır hasarlı olarak belirlenmesi dahi afetze
deleri mağdur etmez. Çünkü bu afetzedelere Bakanlı
ğımızca, oturulabilir gibi görünen konutundan çok 
daha sağlam olan yeni bir konut yapılmaktadır. Bu 
nedenle hiç bir afetzede tarafından bugüne kadar, ko
nutunun az veya orta hasarlı olduğu halde ağır hasarlı 
olarak yazılmıştır, diye başvuruda bulunulmamıştır. 
Eski ev ve arsalarının bulundukları yerler ise, tüm 
yıkık ve ağır hasarlılarda olduğu gibi kanunlar çer
çevesinde işlem görecek, başka bir afet nedeniyle sa
kıncalı olmadığı sürece bu yerler iskâna açık bölgeler 
olarak değerlendirilecekitir. 

'2. Ağır hasarlı olarak belirlenerek yeni bir konut 
yapılmak üzere borçlandırılan 'hak sahibi ailelerin eski 
ağır hasarlı konutu can emniyeti 'bakımından sakın
calı görüldüğünden 7269-1051 sayılı Kanunun 13 ün
cü maddesine göre yıktırılırlar, Yıkık ve ağır hasarlı 
konut ve arsaların mülkiyeti mal sahiplerinin uhde
sinde kaldığından 'bu yerler sonradan sahiplerince de
ğerlendirilmektedir. Bu nedenle ilelebet enkazın ye
rinde kalması söz konusu olamamaktadır. 

3. Deprem gören sahadaki yıkık ve ağır hasarlı 
konut arsalarının 7269-1051 sayılı Kanuna göre ka
mulaştırılması mümkün olmadığı gibi; bu yerlerin, 
imar planı olan yerlerin dışında başka maksatlarla 
kuHanıknasıda mümkün değildir. Depremden yıkık ve 
ağır hasarlı konutların genelde iskân alanı içinde da
ğınık bulunması nedeniyle bu yerlerin tarıma açılması 
teknik yönden uygun değildir. Ancak bu münferit 
arsa ve araziler mülk sahiplerince istendiği takdirde 
bağ, bahçe gibi tarım amaçlarında kullanılabilmektedir. 

4. Depremden yıkık ve ağır hasarlı duruma gelen 
konutlar ile arsalarının kamulaştırılması, kamulaştır
ma bedelinin borçlarından mahsup edilmesiyle ilgili 
olarak yasal bir düzenleme düşünülmemektedir. Çün
kü ülkemiz depremlerin dışında da başkaca doğal afet 
olaylarından etkilenmektedir. Bu durumda bu gibi yer
lerde de kamulaştırma söz konusu olacağından, Dev

letimize büyük parasal1 yükümlülük getirecektir. Kaldı
ki özellikle deprem 'bölgelerindeki bu tip münferit ko
nut yeri ve arsalarının Devletçe değerlendirilmesi son 
derece güç olduğu halde, mülk .sahiplerince değerlen
dirilmesi çok daha kolaydır. 

Ayrıca depremden dolayı afetzedelerin eski konut
larının bulunduğu alan toplu yerleşme yeri olarak se
çildiği takdirde : 7269-1051 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesine göre, üzerinde toplu inşaat yapılacak arsa
lar için Bakanlığımızca kıymet belgesi düzenlenmekte 
ve bu belge tutarı 'borçlarından düşülmektedir. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
î. Safa Giray 

Bakan 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
kalkınmada öncelikli yörelerde mahalli tasarrufları ve 
potansiyeli harekete geçirmek için 1980-1984 yılların
da ayrılan fonlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı ce
vabı (7/242) 

Türkiye Büyük Milat MeclM Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İlgili Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbanitoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Kalkınmada önoellilkli yörelerde mahallî 
tasarrufları ve potansiyeli harekete geçirmek amacı ile 
Devlet Planlama Teşkilatı 'bütçesine, İktisadî ve Malî 
Transferler adı ile konulan fonların, 1980, 1981, 1982, 
1983 ve 1984 yıllarındaki miktarları ne kadardır? 

Soru 2. Anılan yıllarda bu fonların kullanımı ile 
hangi illerde veya ilçelerde ne gibi mahallî tasarruf 
ve potansiyeli harekete geçirici yatırım ve işlem ya
pılmıştır? 

Soru 3. Bu fonlardan kullanılmak suretiyle 
19.7.1984 tarihinde yürürlüğe giren ve 21 Temmuz 
1984 tarih 18465 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
fazla teşvik tedbirlerine dayalı olarak; Erzurum İli
nin Şenkaya içinde yapılıp 'bitmiş ve fakat işletme ser
mayesi bulunamadığı için işletmeye açılamayan (Et-
Kesim ve Sucuk-Pastırtna) tesisinin Kararnamenin 
madde 6 gereğince teşvik edilerek potansiyelin hare
kete geçirilmesi yapılamaz mı? 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/3345 

3 . 12 , 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12.11.1984 tarih ve 7/242-2213/08513 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmak
tadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından verilen yazılı soru önergesinde, Devlet Plan
lama Teşkilatı Bütçesine dahil Mal! ve İktisadî Trans
ferler Fonlarının 1980 - 1984 yılları arasındaki mik

tarı, hangi illere/ilçelere dağıtımının yapıldığı ve söz 
konusu fonlardan Erzurum İlinin Şenkaya ilçesinde
ki «Et - Kesim ve Sucuk - Pastırma» projesine de 
yardım yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesine dahil söz ko
nusu fonların 1980 - 1984 yılları arasındaki global 
toplamı 1 145 000 000 TL. dır. Bu miktar para ile, 
toplam olarak 32 ildeki 51 projeye 755 855 000 TL. 
lık yardım sağlanmışta*. Soru önergesinin 1 ve 2 nci 
maddelere ilişkin detay bilgiler tablolar halinde dü
zenlenerek ekte sunulmaktadır. 

Üçüncü maddede zikredilen, Erzurum İlinin Şen
kaya ilçesindeki sermaye yetersizliği nedeniyle faali
yete geçirilemeyen «Et - Kesim ve Pastırma - Sucuk» 
tesisleri için bugüne kadar Devlet Planlama Teşkila
tına, yardım yapılması hususunda bir talep intikal et
memiştir. Bu konuda bir talebin vaki olması halin
de söz konusu proje, Program Kararnamesinde be
lirlenen kriterlere göre, yerinde incelenerek gerekli 
yardım yapılabilecektir. 

Arz ederim. 

1980 Yıh Malî Transferler Fonunun İller - Projeler İtibariyle Dağılımı 

İ l i 

ÇANKIRI 
BURDUR 
KÜTAHYA 

Proje Adı 

GİRESUN/Alucra 
MUĞLA/Milas 
ERZİNCAN 
TRABZON/Yomra 
MALATYA 
ÇORUM 
KIRŞEHİR/Kaman 
SAMSUN Terme 
SİNOP 
SAMSUN/Çarşamba 
KAYSERİ 
NEVŞEHİR/Kozaklı 
AFYON/Sandıkh 

Halıcılık Okulu 
Ekmek Fabrikan 
Böğert Suyu Şişeleme Tesis. 
Karadeniz Su Ürünleri A.Ş. 
Orman Ürünleri A.Ş. 
Kızılırmak Pik Döküm San. A.Ş. 
İnşaat Malzemeleri San. A.Ş. 
Bakır San. A.Ş. 
örme ve Konfeksiyon San. A.Ş. 
Tarım Ürünleri San. A.Ş. 
Kemik Ürünleri San. A.Ş. 
AKTUÖLA - Pişmiş Kil San. A.Ş. 
Yapı Elemanları Pres Mobilya San. 
A.Ş. 
Tuz Ürünleri A.Ş. 
Traktör San. ve Tic. A.Ş. 
Porselen San. A.Ş. 

Sektörü 
Yardım Miktarı 

(1 000 TL.) 

Tekstü 
Gıda 
İmalat 
Gıda 
İmalat 
İmalat 
İmalat 
İmalat 
Tekstil 
Gıda 
İmalat 
İmalat 

İmalat 
Kimya 
tmalat 
İmalat 

3 700 
1 490 

10 000 
1 333 
9 700 
1 250 
3 200 

12 240 
14 100 

553 
10 500 
8 575 

4 000 
3 000 

10 000 
* 2000 

93 641 
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1981 Yılı Malî Transferler Fonunun İller - Projeler İtibariyle Dağılımı 

İ l i 

ÇORUM/îskilip 
KARS/Tuzluca 
HAKKÂRİ 
ÇORUM 
MALATYA 
ÇANKIRI 
SİİRT 
BİNGÖL 
KARS/Kağızman 
KASTAMONUfTosya 

TUNCELİ 
SİNOP 

Proje Adı 

Ulaş İnş. Malzemeleri San. A.Ş. 
Tuğla Kiremit San. A.Ş. 
Besicilik (Süt İnekçiliği) 
Kızılırmak Pik Döküm San. A.Ş. 
YIFAŞ - Yeşilyurt Tekstil San. A.Ş. 
ÇANTAŞ - Tuz Ürünleri A.Ş. 
Meyankökü Ekotrasyonu A.Ş. 
BINAS - Yem Süt Besicilik A.Ş. 
Kristal Tuz Rafineris A.Ş. 
Meyve Suyu ve Soğuk Hava Deposu 
San. A.Ş. 
İşbir - Çarsancak Gıda San. A.Ş. 
SOKSA - Örme ve Konfeksiyon 
San. A.Ş. 

Sektörü 

İmalat 
İmalat 
Gıda 
İmalat 
Tekstil 
Kimya 
Kimya 
Gıda 
Kimya 

Gıda 
Gıda 

Tekstil 

Yardım Miktarı 
(1 000 TL.) 

10 000 
10 000 
1 200 
2 250 
2 700 
9 000 
3 775 
2 214 

10 000 

10 000 
7 500 

10 000 

79 639 

1984 Yılı Malî Transferler Fonunun İller - Projeler İtibariyle Dağılımı 

İ l i 

KARS/Tuzluca 
ÇANKIRI 
KASTAMONU/Abana 
HAKKÂRİ 
KARS/Kağızman 
MALATYA 
ERZİNCAN/Kemaliye 
TUNCELİ 
KASTAMONU 
BİNGÖL/Genç 

Proje Adı 

Tuzluca Tuğla Kiremit San. A.Ş. 
ÇAKTAŞ - Alçı Kiremit Tuğla A.Ş. 
Elektromekanik San. A.Ş. 
îpcik San. A.Ş. 
Kristal Tuz Rafinerisi San. A.Ş. 
YlFAŞ - Yeşilyurt Tekstil San. A.Ş. 
Hah San. A.Ş. 
Tunceli Gıda San. A.Ş. 
Süt Toplama Merkezi 
Tuğla Kiremit ve Benzeri İnş. 
Malz. A.Ş. 

Sektörü 

İmalat 
İmalat 
İmalat 
Tekstil 
Kimya 
Tekstil 
Tekstil 
Gıda 
Gıda 

hnalat 

Yardım Miktarı 
(1 000 TL.) 

20 000 
10 000 
20 000 
8 750 

35 000 
44 400 
30 000 
20 000 
24 000 

30 000 

TOPLAM 242 150 
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Malî Transferler Fonu 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bütçeye 
Konulan 
Miktar 

250 000 
100 000 
250 000 
300 000 
250 000 

1 150 000 

Harcanabilir 
Miktar 

245 000 
100 000 
250 000 
300 000 
250 000 

1 145 000 

Sarf edilen 

171 416 
79 639 

122 750 
132 050 
250 000 

755 855 

(1 000 TL.) 

Kalan 

73 584 
20 361 

127 250 
167 950 

389 145 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, dış ülke banka ve bankerlerine olan borçlarımı
za ilişkin sorusu ve Devletin Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/244) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Merkez Bankası ve diğer resmî banka
larımızın merkez ve gerek yurt içi gerek yurt dışı şu
belerinde 1983 ve 1984 yılları içinde çalıştırılmakta 
olan yabancı danışmanların adedi ile hangi ülke 
ımensubu (tabiiyetleri) olduklarının ve bunlara söz
leşmeleri gereği verilen yıllık ücretlerinin, bankalar 
itibarîyle ayrı ayrı listeler halinde bildirilmesini. 

Soru 2. Dış ülke bankalarından hangilerine 1 
Ocak 1984 tarihi itibariyle ne kadar TL veya Dolar 
borçlu olduğumuzun liste halinde 'bildirilmesini. 

Soru 3. 1 Ocak 1984 tarihi itibariyle 'borçlu ol
duğumuz dış ülke bankerleri var mıdır?. 

Var ise hangi bankerlere ne kadar borçlu oldu
ğumuzu listeler halinde bildirilmesini. 

Soru 4. Soru 2 ve 3 deki borçlarımızın 1 Ka
sım 1984 tarihindeki miktarları nedir?. 

T.C. 
Devlet 'Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/3448 

4.12.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 12.11.1984 gün ve 7/244-2215/08515 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesi cevabı ülişikte sunulmakta
dır. 

Arz ederim. 
Kaya Erdem 

'Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

1, T.C. Merkez Bankası tarafından 1983 ve 1984 
içerisinde çalıştırılan yabancı danışmanlar : 

1. Financial Advisory Group : -Ülkemize yaban-* 
cı sermaye girişini teşvik edebilmek amacıyla ge
rekli tanıtma faaliyetlerinde bulunması ve sistemin 
iyileştirilmesine yönelik öneriler getirmesi, ayrıca ulus
lararası piyasalardan borçlanma stratejimizin tespi
tinde yardımcı olması amacıyla 1 Eylül 1983 tarihi 
•itibariyle bir yıl süre ile ̂ Bankamızca istihdam edilen ve 
daha önce de hizmetlerinden istifade edilen Gruba 
4 eşit taksitte toplam $ 1.500.000 ücret ve $ 500.000 
gider karşılığı net olarak ödenmiş ve 1 Eylül 1984 ta
rihinde anılan grupla olan sözlşeme sona ermiş bu
lunmaktadır. »Söz konusu sözleşme tutarı bir önceki 
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yıla göre $ 500.000 düşüktür. 1 Eylül 1984 tarihinden 
sonra Grubun Sözleşmesi yenilenmemiş ancak Gru
bun en kıdemli üyesi olan ve ABD Hükümet ve fi-
nans çevrelerince yakından tanınan Frank Zarb ile 
$ 100.000 karşılığında bir yıllık sözleşme imzalan
mıştır. 

2. Richard M. Bliss : Bankacılık ve finansman 
teknolojisi alanında Bankamıza danışmanlık yapma
sı amacıyla American Express International Banking 
Corporation Yönetim Kurulu eski 'başkanı Ric
hard M. Bliss 1 Ocak 1983 tarihi itibariyle bir yıl 
süre ile Bankamızca istihdam edilmiş olup, kendisine 
dört eşit taksitte toplan $ 100.000 ödenmiş söz ko
nusu sözleşme 1 Ocak 1984 te $ 100.000 karşılığında 
yenilenmiştir. 

3. WWite & Case : Bankamıza hukukî konular
da danışmanlık yapmakta olan White & Case Hukuk 
Firmasına hizmet yapıldıkça ödeme yapılmakta olup 
1983 yılında anılan firmaya $ 250.025 hizmet bedeli 
$ 63.465,13 gider karşılığı; 1984 yılında ise $ 438.705 
hizmet bedeli $ 48.741,73 gider karşılığı ödenmiş bu
lunmaktadır. 

Anılan firma Türkiye Cumhuriyetinin ve Banka
mızın uluslararası piyasalardan almış oldukları kre

dilerin uluslararası hukuk kurallarına uygunluğu açı
sından Türkiye Cumhuriyeti ve Bankamızın halkları
nın savunulması ve imzalanan 'ikraz anlaşmalarının 
hukukî yönden incelenmesi ile görevlidir. 

b) özel ticarî bankaların yabancı danışman ça
lıştırıp çalıştırmadıkları konusunda Bankamızın 'bilgi
si bulunmamaktadır. 

2, a) T.C. Merkez Bankasının 1 Ocak 1984 
tarihi itibariyle dış ülke bankalarına olan 'borçları : 
(Orta ve uzun vadeli borçlar) 

Toplam 3.066 milyon ABD doları tutarındaki dış 
borcun % 8 Tini 1979 - 1980 yılları içerisinde ger-
çekleştirilmiiş bulunan erteleme anlaşmalarının bakiye 
'borcu oluşturmaktadır. Yaklaşık 270 yabancı banka
ya ait 'Banka Kredileri, Taze Para ve DÇM kredileri 
yapılan erteleme anlaşmaları- ile 5 yılı ödemesiz 10 
yılı vadeli olup, anapara geri ödemeleri Eylül 1984 
tarihinde başlamış bulunmaktadır. 

b) T.C. Merkez Bankası dışındaki 'banka ve ku
ruluşların 1983 yılı içerisinde uluslararası bankalardan 
kendi risklerinin kullanılması suretiyle sağlamış ol
dukları kredilerden Bankamızın bilgisi dahıilindie olan
lar : 

Kuruluş, Adı 

TPAO 
ÎPRAŞ 

Kredi Tutarı 

66 milyon ABD $ 
100 milyon ABD $ 

Kredi Amacı 

Petrol Boru (Hattı Finansmanı 
Petrol İthalatının Finansmanı 

3. T.C. Merkez Bankasının 1 Ocak 1984 tarihi 
'itibariyle 'borçlu olduğu dış ülke 'bankerleri bulunma
maktadır. 

4) a) T.C. Merkez Bankasının 1 Kasım 1984 
ŝarihi itibariyle dış ülke -bankalarına olan. borçları : 

(Orta ve uzun vadeli borçlar) 
1984 yılı içerisinde ödemeler dengesi finansmanın

da kullanılmak üzere 300 milyon ABD dolarlık; 
ihracat finansmanında kullanılmak üzere 100 mlilyon 
ABD dolarlık ve ithalat finansmanında kullanılmak 
üzere 50 milyon ABD dolarlık kredi alınmıştır. 2 nci 

maddede sözü edilen erteleme kapsamına alınmış bu
lunan krediler için 180 milyon ABD dolarlık anapara 
geri ödemesi gerçekleştirilerek ertelenen bu borç
ların 1 Kasım 1984 tarihi itibariyle toplam 3.336 mil
yon dolarlık dış borç içerisindeki payı ı% 51'e düş
müştür. « 

b) T.C. Merkez Bankası dışındaki banka ve ku
ruluşların 1984 yılı 'içerisinde uluslararası bankalar
dan kendi risklerinin kullanılması suretiyle sağlamış 
oldukları kredilerden Bankamızın bilgisi dahiliinde 
olanlar : 

Kuruluş Adı Kredi Tutarı 

Enka Holding Yatırım 
A.Ş. & Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 178.2 milyon ABD Doları 

Tüpraş 
Pamukbank 
TCDD 

1>0 milyon ABD Doları 
50 milyon ABD Dolan 
4!<.5 milyon ABD Doları 

Kredi Amacı 

Yurt dışı inşaat taahhütlerinin fi
nansmanı 
Petrol İthalatının finansmanı 

Lokomotif İthalatının finansmanı 
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5. 26 Ekim 1984 tarihli itibariyle T.C. Merkez Bankası ve bankaların yurt dışındaki bankalara ve ti
carî kuruluşlara olan kısa vadeli döviz taahhütlerinin bakiyeleri ayrıca aşağıda gösterilmiştir. 

Merkez Bankasınca Alınan Krediler 241 milyon ABD $ 
Merkez Bankası Muhabir Açıkları 271 » » 
Kabul Kredili İthalat 606 (X) » » 
İhracat Prefinansırnanı 365 (X) » » 
İslam Kalkınma Bankası 50 » » 
Türkiyede Yerleşik Olmayanların 
Döviz Tevdiat Hesapları ' ' 28 (X) » » 

(X) Geçici 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yurdumuzda proje safhasında olan bara] ve 
hidroelektrik santrallarına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın ya
zılı cevabı (7/245) 

Türlkiîye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Bir önergem vesile ilişikte sunduğunuz 
«Türkiye de işletmeye açılan, inşaatı devam eden, 
projesi hazır olan ve projesi hazırlanmakta olan ba
raj ve hidroelektrik santrallarmın» listelerinin incelen
mesi, 'bu baraj yapım çalışmalarmın yurt sathında 
dengeli yayıldıklarını gösteriyor mu?. 

Böyle 'bir kanıtı nasıl uyandırabiliriz?. 

Soru 2. İnşa halindeki baraj ve hidroelektrik 
santrallannın bitirilmesi için gayret sarf edileceğü yer
de nükleer santral yapımı için kredi'bulunması veya 
gayret sarf edilmesini doğru ibuluyor musunuz?. 

Soru 3. Projesi hazır olan baraj ve hidroelektrik 
santrallannın adedi 42 adet olduğuna göre 'bunlar 
için bile yükarkii soruya cevabınız ne olur?. 

-Soru 4. Eğer suya dayalı baraj ve HES yapım
larını ihmal edecek veya illa da nükleer yahut da 
kömüre dayalı termik santrallar yapacaksak; sayılan 

36 yi 'bulan projesi hazırlanan baraj ve HES 1er için 
yapılan proje çalışmalarına sarf edilen zaman ve pa
ra israf olmuyor mu?. 

Soru 5. Fırat, Murat ve Çoruk Havzası 'baraj 
ve HES yapımlarına ne zaman öncelik vereceğiz?. 

T.C. 
Enerji ve Ta'biî 30.11.1984 

Kaynaklar Bakanlığı 
'Ballflaın 

15 - 243 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi 12.11.1984 tarih ve 7/245-2216/08516 sayılı 

yazınız. 

İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Hidrolik, Termik ve Nükleer Santral İnşaatlarına iliş
kin yazılı soru önergesi ile 'ilgili cevaplar aşağıda su
nulmuştur. 

1. Baraj ve Hidroelektrik Santral İnşaatlarının 
Ülke sathına yaygın hale getirilmesi diye bir husus 
söz konusu olamaz. Zira bu nevi tesislerin yapıiurlığı; 
her şeyden önce su kaynağının yerine, topoğrafik ve 
jeolojik yapının müsait oluşuna ve ekonomik bir yatı
rım olması koşuluna bağlı bulunmaktadır. 

2. Türkiye'de elektrik enerjisi üretJiminde kul
lanılabilecek toplam potansiyeli bu safhada Minen 
rezervler için 228,5 milyar Kwh/yıl olarak hesaplan
mıştır. Potansiyelin birincil kaynaklara dağılımı aşa
ğıda verilmiştir. 
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a) Hidrolik 
b) Termik 

— Linyit 
— Taşkömürü 
— Jotenmal 
— Doğal Gaz 
— Fuel-oil •+• Motorin 

TOPLAM 

110 Milyar K^h/yıl 
118,5 » » » 
86,5 » » » 

1,8 » » » 
18,0 » » » 
3,6 » » » 
8,6 » » » 

228,5 » » » 

1984 yılı sonuna göre işletmedeki potanisyelin bi- rinai kaynaklara dağılımı ise aşağıdaki' gibidir. 

a) Hidrolik Potansiyel 
!b) Termik Potansiyel 

— Linyit 
— Taşkömürü 
— Jeotenmal 
— Doğal Gaz 
— Fuel - oil + Motorin 

TOPLAM 

35,8 milyar Kwh'lık potansiyel üretim değeri, ya
ğışların normal olması, üretim birimlerinde beklen
medik arızaların olmaması ve 1984 yılında işletmeye 
alınan santrallarıo (Elbistan A.l, Oymapmar, Aslan-
taş) tam kapasite çalıştıkları kabul edilerek bulun-

14,1 Milyar Kvtfı/yü. 
21.7 » » » 
12.40 » » » 
0,61 » » » 
0,09 » » » 

8,60 » » » 
35.8 » » » 

muştur. 1984 yılı üretiminin ise 30,4 milyar Kwh ola
cağı tahmin edilmektedir. 

inşaatı devam eden projelerin üretim kapasiteleri
nin birinci 1 kaynaklara dağılımı aşağıda gösterilmiş
tir. 

Hidrolik 
Linyit 
Taşkömürü 

Buna göre; 

TOPLAM 

21,95 
17,37 
0,9 ' 

40,22 

Milyar Kwh/yıl 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 

Elektrik enerjisi üretimi potansiyelimizin 35,8 mil
yar Kwh'ı işletmede, 40, 20 milyar Kwh'ı inşa halinde 
olmak üzeire toplam176,00 milyar Kwh'lak kısmı değer 

lendirilmekte olup geriye 152,5 mıilyar Kwh'lık po
tansiyel kalmaktadır. (Kalan potansiyellin birincil 
kaynaklara göre dağılımı aşağıdadır. 

a) Hidrolik 
b) Termik 

— Linyit , 
— Taşkömürü 
— Jeotenmal 
— Doğal Gaz 
— Fuel - oil + Motorin 

TOPLAM 

74,0 
78,5 
56,7 
0,3 

17,9 
3,6 
— 

152,5 

Milyar Kwh/yıl 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
> » » 

» » » 
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Yapılan planlama çalışmalarına göre elektrik ener
jisi talebinin 2000 yılında 180 milyar Kwh, 2005 yı
lında ise 240,0 milyar Kwh dolayımda olacağı tahmin 
edilmektedir. 2005 yılı ve sonrası talebin karşılanma
sında öz'kaynâklarıh yeterli olmayacağı görülmekte
dir. Aradaki farkın Nükleer enerji kaynağından kapa
tılması gerekecektir. Bunun için şimdiden Nükleer 
enerji teknolojisinin ve tesislerinin memleketimize in
tikal ettirilmesinde fayda görülmektedir. 

3. 4. Ülkemizde su kaynaklan diğer faydaları 
yanında elektrik enerjisi üretme yönü ile de kıymetlen-
dirilmekte, etüt ve inşaat faaliyetleri bir program 
disiplini içinde yürütülmektedir. Devletin bir görevi 
de su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi olduğu 
cihetle, bu maksatla yapılan etüt ve proje çalışmala
rında sarf edilen emek ve paranın israf edilmiş ol
duğu düşünülemez. 

5. Fırat havzasında yer alan Atatürk ve Kara-
kaya Baraj ve Hidroelektrik Santralları inşa halinde
dir. 

Peri - Munzur Mercan HES ile, Peri - Özlüce HES 
1984 yılı yatırım programında olup ihalesi cihetine 
gidilecektir. Birecik ve Karakamış Baraj ve Hidro
elektrik Santrallarının da kesin projeleri hazırlanmak
tadır. 

Murat havzasında 5 adet, Çoruh havzasında da 11 
adet Baraj ve Hidroelektrik (Santralın yapımı ile ilgi
li etüt çalışmaları sürdürülmektedir. IBu tesislerin ya
tırım programlarına alınması, planlama ve kesin pro
je aşamasındaki çalışmaların müspet yönde sonuç
lanması halinde belirlenecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu 
nun, Erzurum ve civarında vukubulan son deprem 
nedeniyle depremzedelere yapılan yardımlara ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'in yazılı cevabı (7/246) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması için aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

A a 12 . 1984 0 : 2 

Soru 1. — 19 Ekim 1984 günü Erzurum ve civa
rında vukubulan deprem nedeniyle Erzurum ilçelerin
den Şenkaya, Olur ve diğer ilçelerde yapılan Dep
rem Hasar tespit raporundan bir suretinin gönderil
mesi mümkün müdür?. 

Soru 2. însan ve hayvan telef olmuş mudur?. İl
çe ve köyler itibariyle miktarları nedir?. 

Soru 3. Geçici iskân ve yiyecek, giyecek, para 
yardımları, eşya yardımları ne kadar olmuştur?. 

Soru 4. ŞJİmdiye kadar yurt içi ve yurt dışından 
deprem için gelen yardımlar (aynî ve nakdî) ne kadar 
olmuştur?. Deprem fonundan ne ikadar sarf yapılmış
tır. 

Soru 5. Deprem gören yerlerde daimi iskân için 
ne gibi çalışma ve planlamalar yapılmaktadır?. Mes
ken yapım yatırım uygulamaları ne şekilde yapılacak
ta-?. 

Soru 6. Mesken yapımları olasılıkla 1985 yılında 
olacağına göre mesken yapımlarının holdingler eliy
le değil de yöredeki 150-200 konut yapabilecek ka
pasiteli üstleniciler yahut da EYY metoduyla yapıl
masını yararlı bulur musunuz?. 

T.C 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

Afet işleri 30.11.1984 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : L-04-04/064 

11532 

Konu : iSn. Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12.11.1984 gün ve 7/246-2217/08517 sayılı 
yazınız. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen Erzurum Milletve
kili Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun 18.10.1984 günü Er
zurum İline bağlı Şenkaya ilçe ve köylerinde meyda
na gelen deprem afeti ile ilgili olarak yazılı soru 
önergesinde belirtilen sorulara verilen cevaplar şöyle
dir; 

1. 18.10.1984 günü Erzurum tüne bağlı Şenkaya 
ilçe ve köylerine ait hasar tespit listesi ektedir. 
(Olur ilçesi ve diğer ilçeler ve köylerde bu deprem
den hasarlı bina bulunmamaktadır.) 

2. Şenkaya ilçesinin Nişantaşı köyünde 1 ve Ak
sar bucağında 1 olmak üzere 2 yurttaşımız hayatını 
kaybetmiştir. Hayvan telefatı olmamıştır. 
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3. Deprem afetinden sonra afetzedelerin yiye
cek, giyecek ve kısa süreli geçici (iskânlarını sağlama
sı için Valiliği emirne 5.000.000 TL. lık acil yardım 
ödeneği gönderilmiştir. 

Ayrıca yolu olmadığı için kıştan önce daiım'i is
kânını sağlama imkânı bulunmayan Kayalısu köyün
deki konutları yıkık ve ağır derecede hasar gören 16 
afetzede daimi iskân konutu haklarından feragat et
tiklerinden kendileri tarafından uzun süreli geçici is
kânlarının temininde kullanılacak olan kereste ve çi
mento gibi malzeme alabilmeleri için de 'bu ailelere 
karşılıksız olarak (her afetzedeye 75.000 er TL. ol
mak üzere) 1.200.000 TL. gönderilmiştir. 

Kızılay, afetzedeler için Şenkaya Kaymakamlığına 
875 çadır ile 1000 battaniye göndermiş, ayrıca yiye
cek ve giyecek ih'tüyaçlarınıda karşılamıştır. 

4. Bu deprem için Yurt içi ve Yurt dışından ay
nî ve nakdî yardımlar yapılmamıştır. 3 üncü madde
de belirtildiği gibi Afetler Fonundan 6.200.000 TL. 
gönderilmiştir. Ayrıca 21 yerleşim yerindeki hak sa
hibi olan 164 ailenin daimi iskânları için yapılacak 
olan prefabrike konut, ahır, samanlık ve fosseptik 
inşaatlarının yapılması için Valilik emrine 69.300.000 

TL. olmak üzere toplam 75.500.000 TL. Afetler Fo
nundan gönderilmiştir, (prefabrike konut ve ahır, 
samanlık malzemeleri kendi imalatımızdan gönderil
mektedir.) 

5. Son deprem nedeniyle konuttan yıkık ve 
ağır derecede hasar gören ve 7269 - 1051 sayılı Ka
nun hükümlerine göre hak sahibi kabul edilenlerden 
'borçlanan ailelerin daimi iskânlan için prefabrike 
konutlar ve âhır, samanlık yapılmaktadır. Bunların 
temelleri ihale edilmiştir. Temel üstü montaj ve di
ğer işleri ise kendi elemanlarımızca yapılmaktadır. 
Yüksek kottaki 'bir kaç köy hariç diğer konutların ta
mamı yıl 'başından önce 'bitirilip hak sahiplerine tes
lim edilecektir. 

6. Yukarıda belirtildiği gibi konutlann yapımı 
genellikle 1984 sonuna kadar bitirilecektir. 

Prefabrike olarak yapılmakta olan konutların te
mel ve fosseptik inşaatı mahallinde ihale edilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Bayındırlık ve iskân 
Bakanı 

t. Safa Giray 

— 75* — 



T. B. M. M, B : 33 4 , 12 . 1984 0 : 2 

Erzurum İlinin Şenkaya üçe Merkezi ve Köylerinde 18.10.1984 günü meydana gelen deprem nedeniyle 
düzenlenen kesin raporlara göre hasar durumunu gösteren icmaldir. 

Sıra Genel Can Hasar Durumu 
No. : Köyün Adı Hanesi Kaybı Yıkık-Ağır Orta Az 

1. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22, 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Nişantaşı 
Evbakan 
Sındıran 
Kayahsu 
Ormanlı 
Aksar Bucağı 
özyurt 
Yanıkkaval 
Yoğurtçular 
Yeşildemet 
İğdeli 
Beşpınar 
Taht 
İkizpınar 
Inceçay 
Söğütler 
Gülveren 
Doğanköy 
Penek 
Gözalan 
Dokuzelma 
Çamhalan 
Atayolu 
Yaymeşe 
Yürekli 
ildir 
Aydoğdu 
Değirmenlidere 
Sarıkayalar 
Teketaş 
Köroğlu 
Yelkıran 
Yünören 
Şenkaya merkez 
Hoşköy 

214 - 1 
87 — 
60 — 
42 — 

200 — 
233 1 
170 — 
78 — 

220 — 
54 — 
90 — 

124 — 
63 — 
35 — 
61 — 

170 — 
62 — 
91 — 
70 — 

100 — 
30 — 

160 — 
50 — 

100 — 
104 — 
48 — 
43 — 

250 — 
23 — 
85 — 
87 — 
10 — 
58 — 
— — 
45 — 

€5 
18 
16 
16 
15 
11 
10 
9 
7! 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

— 
— 

. — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- -

— 
-**• 

77 
22 
33 
7 

92 
47 
65 
7 

47 
26 
15 
12 
5 
4 
7 
8 
8 

22 
22 
13 
12 
17 
10 
8 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
11 

— 
i— 

61 
20 

3 
16 

109 
102 
66 
31 
94 
19 
42 
29 
14 
— 
— 
82 
18 
30 
43 
54 
8 

93 
22 

3 
40 
22 
15 
32 
16 
12 
5 
4 
8 

10 
ar 

GHENEL TOPLAM : 3 317 2 19% 608 1 131 

Kadir Köroğlu 
Hasar Tespit Başmühendisi 
Afet İşleri Gn. Md. lüğü 

— 7f7 — 



T< B, Mi M< B: 33 3 . 12 . 1984 O : 2 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
1983 yılında meydana gelen depremler nedeniyle Er
zurum, Kars ve Erzincan tilerinde yapılan konutlara 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Girayın yazılı cevabı (7/248) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi 'Nalbantoğiu 
firzurum Milletvekili 

Soru 1. 30.10.1983 tarihinde Erzurum ve Kars 
illerinde ve 18.11'1.1983 tarihinde (Erzincan İlinde vu-
kubulan depremler nedeni ile Ibu illerde yapılan ke
sin konut sayıları kaçar adettir? 

'Soru 2. ÎBu illerde yapılan konutların verilen ve 
vaptırılan müteahhitler itibariyle her bir müteahlhidiu 
ildiği konut sayısı ve bu müteahhitlere ödenen son 
hakedişleri ne olmuştur. 

Soru 3. Bu bilgilere ıgöre her müteahhide konut 
başı ödenen ortalama konut bedeli (yani vatandaşın 
borçlanacağı takribi bedel) ne olmuştur? 

Soru 4. ©ütün uygulama konular ve sonuç .ve> 
ileri konusunda milletvekillerinin bilgilendirilmesi 
için bir brifing düzenlemeyi düşünür müsünüz? (Bu 
olmazsa Meclis kürsüsünden bir açıklama yapmak 
olanaklı değil midir? 

Grup INo. : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Grup 
Grupv 

Grup 
Grup 
Grup 
Grup 
Grup 
Grup 
Grup 

Müteahhit Adı 

Temel Yapı ve-Bay. San. Tic. A. Ş. 
ıSutek- Inş. Tic. ve San. Ltd. Şti. 
Sutekînş. Tic.ve San. Ltd. Şti, 
Tepe ağaç. Metal ve Mak. San Ltd. Şti. 
Eska taş. A.Ş. 
özdemir Inş. Koli. Şti. 
Ceylan ln§. Taah. lth. ve thr. Ltd. Şti. 
Doğan Dölcel İnş. Y. Müh. 
özdemir tnş. Koli. Şti. 

TOPLAM : 

T. C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 3.12.1984 
Sayı : L-06-315 -125VI /1H6222 

(Konu : lErzurum-IKars deprem konutları. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: H2 IKasım 1984 tgün ve 7/İ248-2219 sayılı ya
zınız. 

İlgi yazınız eki Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'na ait yazılı soru önergesi ile Erzurum, 
Kars ve Erzincan illerinde yapılan konutlara ilişkin 
cevaplar aşağıdadır; 

Cevap 1. I30.10Jİ98I3 tarihli deprem nedeniyle 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası ;ile Genel Müdürlüğü
müz arasında aktedilen protokol gereği Erzurum ilin
de; 2 527 konut ihaleli olarak, iki firmanın hibesi su
retiyle 143 konut, prefabrike olarak 53 konut, Evini 
yapana Yardım metoduyla '17 konut olmak üzere 
toplam 2 740 konut, Kars ilinde ise Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası aracılığı ile 387 konut, prefabrike ola
rak 7 konut, Evini Yapana Yardım metoduyla 6 ko
nut olmak üzere toplam 400 konut yapılmaktadır. Bu 
suretle Erzurum ve Kars illerinde 30.il0.1983 tarihin
de meydana gelen deprem nedeniyle her iki ilde top
lam 3 140 konut inşaa ettirilmektedir. 

Erzincan ilinde ise '18JÜL1983 talihli deprem ne
deniyle Evini Yapana Yardım metoduyla 32 konut 
yaptırılmaktadır. 

Cevap 2. T. Emlâk Kredi Bankasınca Erzurum 
ve Kars illerinde müteahhitlere yaptırılmakta olan 
2 914 konutun müteahhitlere göre dağılımı, müteah
hit isimleri ve T5.'ll. 1-984 tarihi itibariyle müteahhit
lere ödenen meblağ ise aşağıdadır. 

İhaleye Esas 
Konut Say. 

421 
282 
330 
209 
365 
341' 
474 
266 
249 

Yap. Kesin 
Konut Say 

421 
281 
329 
216 
360 
339 
479 
257 
232 

ödenen Miktar 
1(1 000 TL.) 

1.542.663,— 
1.034.274,— 
1.210.947,— 

755.578,— 
. 1.253.736,— 

989.113,— 
2.450.449,— 

763.932,— 
920.000,— 

2,937 kon. 2,914 kop. 1Q.92Q.$92,— 
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Cevap 3, Müteahhitlere yapılmakta olan 2 914 
konut için 15.11.1984 tarihi itibariyle Afet İşleri Ge
nel Müdürlüğünce T. Emlâk Kredi Bankasına 
12.000.000.000 TL. ödeme yapılmış olup, bu meblağ
dan 10.920.692.000 TL.'si ise Bankaca müteahhitlere 
ödenmiştir. Bu tarihe kadar 2 267 adet konut tama
men bitmiş olup diğerleri çeşitli seviyelerde devam et
mektedir. 15.11.1984 tarihi itibariyle yapılan harca
maya göre beher konut bedeli 10.920.692.000/2 914 
= 3.747.663,60 TL. olmaktadır. Ancak aifetzedenin 
borçlandırılmasına esas olacak konut bedeli; kesin 
hesap sonucunda bulunacak kesin maliyet bedeli alı
nacaktır. 

Cevap 4. Sayın Milletvekillerine Ankara'da in
şaatların durumu hakkında zaman zaman bilgi veril
diği gibi Erzurum ve Kars seyahatlerimiz sırasında 
da bilgiler aktarılmaktadır. Bunun dışında Sayın Mil
letvekillerinin yazılı veya sözlü olarak soracakları 
her hususu cevaplandıracağımız tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

t. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân Gakanı 

9. — Erzurum MMletvekili Hilmi Ncûbantoğlu' 
nun, Erzurum-Oltu İlçesindeki Kaya Tuzlasının işlet
meye açılabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/251) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nallbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzurum-Oltu İlçesi Tuzla Klöyündeki 
kaya tuzlasının işletmeye' açılaibilmesi konusunda, 
MITA. tarafından yapılan jeolojik, jeoşimik ve tuz re
zervinin tespiti ile ilgili çalışmalar ve sondaj faaliyet
leri bitirilmiş midir? 

Soru 2. MTA, Enstitüsünce yapılmakta olan tek
nik çalışmaların sonucu rapor örneğinden 'bir adet 
tarafıma verilebilir mi? 

Soru 3. Bu sonuca ulaşılmış ise tuzlanın işletme
ye açılıp açılmayacağının bildirilmesini. 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3.12.1984 

<:Bağlı ve 'İlgili Kuruluşlar Dairesi IBaşkanlığı) 
Sayı : 44-6107 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye !Büyük Millet Meclisi IBaşkanlığına 

İlgi : TBMM. Başkanlığının (Genel Sekreterlik) 
12 Kasım 1984 gün ve 7/251-212122/08522'sayılı yazı
ları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından, Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen Tekel İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne ait Erzurum Oltu 'İlçesindeki Kaya Tuz
lasının işletmeye açılmasıyla ilgili yapılan çalışmala
ra ilişkin soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Erzurum-Ol
tu Kaya Tuzlasının İşletmeye açılması hakkındaki 
yapılan çalışmalarla ilgili yazılı soru önergesinin ce
vabıdır. 

Soru 1. Erzurum - Oltu 'İlçesi Tuzla köyündeki 
kaya tuzlasının işletmeye açılabilmesi konusunda, 
MTA. tarafından yapılan jeolojik, jeoşimik ve tuz 
rezervinin tespiti ile ilgili çalışmalar ve sondaj faali
yetleri bitirilmiş midir? 

Soru 2. MTA. Enstitüsünce yapılmakta olan tek
nik çalışmaların sonucu rapor örneğinden bir âdet ta
rafıma verilebilirmi? 

Soru 3̂  Bu sonuca ulaşılmış ise tuzlanın işletme
ye açılıp açılmayacağının bildirilmesi? 

Cevap 1. MTA. ve Tekel İmletmeleri Genel Mü
dürlüğü elemanları Tarafından müştereken yapılan ön 
çalışma tamamlanmış olup, nihai ve kesin sonuca va
racak çalışmalar İse MTA. tarafından yapılacaktır. 

IMTA. Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, eleman 
yetersizliği nedeniyle, sözkonusu çalışmaların 1985 
yılı programına alınmış olduğu dolayısıyla, sondaj 
çallışmalarma 1985 yılırida başlanılacağı öğrenilmiştir. 

Cevap 2. MTA. Enstitüsünce 1985 yılında yapıla
cak çalışma sonucu hazırlanacak rapor alındığında 
tarafınıza da takdim edilecektir. 

Cevap 3. Tuzlanın; işletmeye açılıp açılmayacağı 
yukarıda sözü edilen çalışma tamamlandıktan sonra 
belli olacaktır. 

I Arz ederim. 

İ A. Kurtcebe Alptemoçin 
(Maliye ve Gümrük Bakanı 
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10. — Erzurum Milletvekili HÜmi Nalbantoğlu' 
nun, Htnıs-Varto-Tekman-Çat-Karayazı depremin
den sonra yaptmtna başlandığı halde programdan 
çıkarılan konutlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
Istkân Bakanı İsmail Safa Oiray'm yazılı cevabı 
(7/252) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığını
zı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. 19.8.1966 tarihli Hınıs-Varto-Tekman-

Çat-Karayazı depremi nedeniyle geçici iskânları sağ
lanabilmiş vatandaşlarımızdan, daimi iskâna kavuştu
rulmaları için 1975 yılında başlatılan çalışmalar so
nucunda; 

a) Muhtelif yerlerde bağlayan 369 konut hak sa
hiplerince ek 'borçlanma yapılmadığı ve yapımlarına 
da devam edilmediği için programdan çıkarılmışlar
dır. 

Bu konutlar hangi ilçe ve köylerde ve fcaçaı âdet
tir? 

'Soru 2. EYY yöntemi ile haşlanan konutlardan 
ıgerekli teknik şartları taşımayanlar ve hu nedenle 
yıkılıp yeniden yaptırılmaları veya gerekli ıslah ve 
takviyelerinin yapılması gerekenler hangi ilçe, köy
lerde ve kaç adettir? 

Soru 3. EYY yöntemi ile yapım işinde aksaklık 
ve eksiklikleri giderici yönde bir çalışma yapılmakta 
mıdır? Buna gereksinme duyulmakta mı dır? 

Soru 4. Avrupa Konseyi iskân fonundan kredi 
aîmak için girişimler ne safhadadır? Gerek Hınıs-Var
to, gerekse 30.101983 yılı Horasan - Narman ve ge
rekse 19.10.1984 tarihli Şenkaya-Olur depremi sonu
cu felaketzedelerin projeye dahili edilmesi uygun mu
dur? 

T. C, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 30.M. 1984 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü1 

Sayı : L-O6-O5/064/11533' 
Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal-

bantbğlu'nun yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilfgi: 12,11.1984 gün ve 7/252-2223/08523 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Erzurum'daki deprem uygulamalarına dair ilgi 

yazınız «kinde alınan yazılıN soru önergesinde cevap
landırılması istenen konular incelenerek cevapları sı
rasıyla aşağıda sunulmuştur. 

1. 19.8.1966 depremi sebebiyle Hınıs ilçesi yöre
sinde Evini Yapana Yardım metodu ile konutlarını 
yapan afetzedelere 31.5.1983 gün ve 5766 sayılı Ma
kam Olur'u ile günün koşullarına ve inşaatların du
rumuna göre ek kredi verilerek inşaatların tamamlan
ması uygun görülmüştü. 

Buna rağmen verilen süre içerisinde ek borçlan
masını yapmayan ve inşaatına da devam etmeyen 369 
aile 1984 yılı programından çıkarılmıştır. Bu ailele
rin hangi köylerde ne miktarda oldukları ekli 1 nolu 
listede 'belirtilmiştir. 

2. Yine aynı yörede fen ve sanat kurallarına uy
gun olmadıklarından devamı sakıncalı görülen ve bu 
nedenle ek kredi verilerek yıkılıp yeniden yapılmala
rı kararlaştırılan 217 konut inşaatının hangi köylerde 
ve ne miktarlarda oldukları ekli 2 nolu listede belir
tilmiştir. 

3. Sözü edilen deprem sebebiyle Bakanlığımız 
yardımına kendi katkılarını da ekliyerek 1975 den bu 
yana EYY. metodu ile kanutlarının yapımı prog
ramda olan Hınıs ve köylerindeki afetzedeler konut
larını kendileri yapmayıp, seçtikleri umumî vekille
rine bırakmışlar ve kendileri ise işin yapımıyla hiç il
gilenmemişlerdir. 

Yapım sırasındaki bu aksaklık ve eksikliklerin gi
derilmesi için afetzede vekilleri devreden çıkarılmış, 
inşaat seviye ve durumlarına göre yeni ilave kredi
leri verilerek konutların haksahibi ailelerce yapılma
ları sağlanmıştır. 

4. Avrupa Konseyi İskân Fon'undan kredi al
mak için hazırlanan «Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi 
Deprem Kuşağı Kırsal Kalkınma Projesi» Konsey'ce 
kabul edilmiş ve yürüdüğe girmiştir. 

Proje kapsamındaki illerden birisi de Erzurum'dur. 
Bu nedenle Erzurum'daki uygulamalarımız proje kap
samına girmektedir. 30.10.1983 depremi nedeni ile 
konut ve altyapıların büyük bir Ikısmı bitirilerek 
konutlar sahiplerine verilmiş, diğerleri de bitiril
mek üzeredir, 

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 18.9.1984 ve 
18.10.1984 tarihlerinde meydana gelen depremler ne
deni ile hak sahibi afetzedelerin daıimî iskânları ipin 
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prefabrike konut yapımına hemen başlanmış ve de
vam etmektedir, yıl sonuna ıkadar bitirilmesi plan
lanmıştır. 

'Bilgilerinize arz olunur. 
î. Safa Giray 

Bakan 

I NOTU DÎSTE 

Ek borç- İnşaatlarının 
lanmasmı yapımına 
yapmadık- devam etme-
larından diklerinden 

prog. prog. 
S. No. Yeri çıkarılan çıkarılan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
r9 
20 
2Î 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3.1' 

Hınıs 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

Merkez 
Akgelin 
Arpaderesi 
Acar 
Bayır 
Beyyurdu 
iBellitaş 
Çamurlu 
Duman 
Divanhüseyin 
Güllüçimen 
Halilçavuş 
Karaköprü 
Molladavut 
Mutluca 
Maruf 
Mollakulaç 
Ortaköy 
Ovakozlu 
Ovaçevirme 
Şahverdi 
Söğütlü 
Sahabettin 
Taşbudak 
Tellitepe 
Topraıkkale 
Ünlüce 
Yolüstü 
Yelpiz 
Yeşilyaza 
Yeniköy 

— 
3 

— 
— 
— 
— 

1 
1 
11 

n 
— 

3 
2 

16 
13 
— 
— 
— 
20 
— 
14 
3 

— 
— 
l! 
7 

— 
2 
20 

— 
6 

9 
5 
1 
1 

17 
li 

12 
5 
5 

— 
1 
8 

— 
— 
— 
9 

13 
15 
25 
12 
— 
20 
30 
4 
4 
1 

17 
18 
8 
3 

— 

TOPLAM 125 + 244 = 369 

2 NO*LU LİSTE 

Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Yapılmadıkları 
tçin Yıkılıp Yeniden Yapılması Gereken Konutlar 
S. No, Yeri Adedi 

Hınıs Akgelin 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Beyyurdu 
Bellitaş 
Çamurlu 
Duman 
Halilçavuş 
Karaköprü 
Mutluca 
Molladavut 
Divanhüseyin 
Ovakozlu 
Salıverdi 
Söğütlü 
Tellitepe 
Toprakkalc 
Yolüstü 
Yelpiz 
Yeniköy 

TOPLAM 

3 
3 
2 
5 
1 

14 
2 

13 
16 
15 
34 
32 
4 
8 
8 
3 

38 
16 

217 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğ-
lu'nun, Erzurum'da kiralık binalar kullanan T. C. Zi
raat Bankası şubeleri için hizmet binaları yapılması
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/260) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Balkanı tara

fından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla., 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzurum İlinin Merkezde Cumhuriyet 
ve Tebrizkapı T. C. Zıiraat Bankası şubeleri ile İspir, 
Narman ilçe ve Ilıca Bucağı T. C. Ziraat Bankala
rının binalarımn 1985'te yapımı için bir planlama ve 
projelendirme yapılmakta midir? 

Soru 2. Bu şube kiralık bina kiraları ile birer 
bina yapmak olanaklı olduğuna göre hem kiralama-
lardaki bazı çelişkileri ortadan kaldırmak hem de bir
kaç yıllık bir dş ve istihdam yaratmak bakımından 

76£ -"~• 



T. B. M, M. B : 33 

Bankanın malî hizmet binalarının yapımına tevessül I 
uygun olmaz mı? . 1 

Soru 3. Kaldıki Erzurum -. Tebrizkapı Şubesi I 
1956, tspir Şubesi 1947, Narman Şubesi, 1956 ve Ilı- I 
ca Bucak T. C. Ziraat Bankası Şubesi, 1969 yılından I 
beri açılmış olup, o tarihten beri verilen kiralarla I 
'birkaç şube binası yapmak olanaklı olacağına gö- I 
re, Bankanın bu konudaki kiralama tercihindeki ge- I 
rekçesi ve yatırım geçmekteki ataleti nasıl izah I 
edilebilir? Doğudaki varlığını illa da kiralık binalarda I 
mı sürdürecektir? I 

TC. 
Devlet Bakanlığı 3 . 12 . 1984 I 

'Barbakan Yardımcılığı I 
Sayı : 002/3449 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
ilgi : 12.11.1984 gün ve 7/260-2232/08532 sayılı 

yazanız. I 
Erzurum (Milletvekilli Sayın (Hilmi Nalbantoğlu' I 

nun yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmakta- I 
dır. 

Arz ederim. I 
Kaya Erdem I 

Devlet Bakanı ve I 
Başbakan Yardımcısı I 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun I 
Yazılı Soru önergesi Cevabıdır. I 

Erzurum il ve ilçelerinde kiralık hizmet binaların- I 
da faaliyet gösteren T. C. Ziraat Bankası şubelerin- I 
dan Oltu Şubesi için lojmanlı hizmet ıbinası, Nar- I 
man Şubesi için lojmanlı hizmet binası inşaa ettiril- I 
tnek üzere bir arsa satın alınmasında son aşamaya I 
gelinmiştir. I 

Merkez ilçe şubelerinden Tebrizkapı ile Cumhuriyet I 
şubelerinin, liş ve ticaret merkezinde yer alan apart- I 
mantarın zemin katlarında kiralanan (bağımsız bölüm- I 
lerde faaliyet göstermeleri nedeniyle ibu şubeler için I 
yeni 'binalar inşa ettirilemeyeceği, ancak uygun I 
niteliklere sahip binalar bulunduğunda bağımsız bö- I 
lümler olarak satın alma yoluna gidilebilecektir. I 

Erzurum Merkez Şubesinin ise mevcut arsasına I 
lojmanlı hizmet binası inşaatının T. Q Ziraat Ban- I 
kası Yatırım Programının 1986 yıh yatırım grubuna I 
alınmıştır, I 

İspir Şubesi içinde uygun arsalar aranmasına de- I 
vam olunmaktadır. I 

Arz ederim. I 
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12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, zarar^ eden Sümerbank mağazalarına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı 
(7/262) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla.! 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 'Milletvekili 

1. Sümerbankın 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ge
reğince faaliyete devam eden 27 adet hudut mağa
zasının zarar etmemeleri için bir önlem alınamaz 
mı? Gerekli etütler yapılamaz mı?. 

2. Sümerbank mağazalarında çalışan personele 
bir teşvik sistemi (teşvik primi) uygulanmak sure
tiyle satışların daha çok artırılması sağlanamaz mı? 

3. Piyasadaki herhangi bir özel sektör küçük 
mağazası en çok iki (en az iki) kişi ile idare edile
bildiğine göre Sümerbank küçük mağaza personel 
sayısı da hiç olmazsa ilk aşamada beşten dörde dü-
şürülemez mi? Bunun için etüt ve denemeler yap
maya ne gerek var? (Prim uygulaması yeter) 

4. Sümerbankın küçük mağazalarından yapılan 
satışlarda, zarar eden mağaza sayılarının 1980 (248 
adet) 1981 (168 adet) ve 1982 (178 adet) yıllarında 
yükselmesinin nedenleri araştırılmış mıdır? Bu zarar
ların önlenmesi için önlemler atamış mıdır? 

5. 'Mağaza sayısının azaltılması ve satış sistemi
nin toptan satışa veya bayilik sistemine kaydırılma
sının, karaborsacılık ve istifçiliğin hortlatılmasına ve 
halikın soyulmasına neden olacağı düşünülmekte mi
dir? 

6. Isparta'daki Sümerbank Bölge Müdürlüğüne 
neden gerek duyulmuştur? Bu Denizli veya Antalya' 
ya nakledilemez mi? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3 8 12 . 1984 

Sayı : 8-1336 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın 12.H1.1984 gün, 7/262/2234/08534 sayılı yazısı̂  
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu-'nun Ba

kanlığım tarafından cevaplandırılmasını istediği «Za-
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rar eden Sümerbank Mağazaları» ile ilgili soruların 
cevabı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Devlet Bakanı 

Sümeribanlk Mağazalarına tlişkin Soru önergesine 
Verilen Cevaplar 

1. Halen sınır boyunda faaliyet gösteren 27 adet 
hudut mağazamız mevcut olup bu mağazalarımızda 
kuruluşumuz üretimi mamuller yanında gaz, tuz, 
şeker, un da satılmaktadır. 

Söz konusu mağazaların zarar etmemeleri için 
gerekli tedbirler alınmaktadır. Nitekim ayrılan per
sonel yerine yenileri alınmamakta ve cironun artırıl
ması için gerekli gayret gösterilmektedir. 

Nitekim 1983 yılında 27 adet hudut mağazamızdan 
15 adedinde 8 731 251 TL. Ikâr, 12 mağazamızda 
8 728 779 TL. zarar edilmiştir. 

2. IBir iktisadî Devlet Teşekkülü olan kurulu
şumuzun personel ücretleri kanunlarla tespit edildi
ğinden mağazalarımızda personel rejimine tabi ola-

vrak çalışan personele teşvik primi uygulamak müm
kün olamamaktadır. Ancak personel rejimi kanunun
da yapılacak değişiklikte mağazalarımızda çalışan 
satış memurlarına satıştan prim sisteminin uygulan
ması halinde bu durum satışlarımızı olumlu yönde 
etkileyecektir. 

3. Mağazalarımızdan bir kısmı için 5 kişi ola
rak tespit edilen norm kadroların 4'e indirilmesi hu
susu Yönetim Kurulumuzun 1.9.19812 tarih ve 41/1557 
sayılı kararı ile kabul edilmiş ve bu uygulamaya ka
demeli olarak geçilmiş olup 5 kişilik fiilî mevcudu 
olan mağazalarımızdan emekli olan veya ayrılan per
sonelin yerine yenisi alınmamaktadır.. 

Prim verilmesi hususu yukarıda 2 nci maddede 
belirtilmiştir.) 

4.; Kuruluşumuza bağlı 467 satış mağazamızdan 
1982 sonu itibariyle zararlı olan 178 mağaza sayısı 
alınan önlemlerle 1983 yılı sonu itibariyle 71 adede 
düşürülmüş olup bunlardan 12 tanesi de hudut ma-
zasıdır. 

5.Kuruluşumuzun 1979 - 1984 yılları itibariyle 
faaliyette bulunan satış mağazaları sayısı; 

1979 yılında 438 
1980 yılında 458 
1981 yılında 460 
1982 yılında 468 
1983 yılında 468 
1984 yılında 467 

adet olup bu miktar oldulkça fazladır. Mağaza sa
yısının fazlalığı çeşit ve asorti temini bakımından be
lirli miktarda stok bulundurulmasını gerektirdiğin
den stok külfetini de artırmaktadır. 

Yönetim Kurulumuzca 31.7.1975 tarihinde alınan 
bir kararla 5 yıl üst üste zarar eden mağazaların ka
patılmaları kalbul edilmiştir. 5 yıl üst üste zarar et
meleri nedeniyle kapatılacak mağazaların bulunduk
ları yerler ile mağazalarımız bulunmayan yerlerde 
bayilik verilmesi konusunda çalışmalar yapılmakta
dır. 

6. Türkiye'de büyük bir hızla gelişen pazarlama 
usullerine adepte olmak dağıtım kanallarını daha et
kin ve rasyonel bir şekilde çalıştırmak ve nihai tüke
ticiye daha çok miktarda ve çeşitli malı aynı anda 
ve ibir arada arz edebilmek için ilk etapta 28.8.1975 
tarihinde 16 Bölge Müdürlüğü kurulmuştur. 

Bölge müdürlükleri kurulurken, 

a) Merkezî yerlerde olması, 

b) Bağlı mağazalara uzaklığı, 

c) Coğrafî bölge esasına göre organize edilmiş 
olması, 

d) Ulaşım ve nakliye sorunları, 
e) Haberleşme sorunları, 

f) Denetim ve kontrol sorunları, 
gibi hususlar göz önünde bulundurulmutşur. 

Bu esaslar göz önünde bulundurulduğunda Böl
ge Müdürlüğünün İsparta yerine Antalya'da kurul
ması halinde Denizli'ye kadar geniş bir sahadaki ma
ğazaların kontrolü ve mağazalarda noksanlaşan mal
ların zamanında ikmalinin mümkün olamayacağı, 
Denizli'de kurulması halinde yine aynı şekilde An
talya'ya kadarki geniş bir sahada bulunan mağazala
rın kontrol ve mal tağdiyesinin zamanında yapılama
yacağı, buna mukabil İsparta İlinin bu bölge için 
daha merkezî olması ve buradaki Halıcılık Müesse
sesinin eski bina ve depolarından da yararlanılması 
nedeniyle, Bölge Müdürlüğünün İsparta'da kurulması 
uygun görülmüştür. 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yapılmakta olan köy yolları güzergâhında bu
lunan arazilerin kamulaştırılmasına ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'm yazılı cevabı (7/266) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman, ve Köy îş-

leri Bakam tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlü 

Erzwum Milletvekili 

S'öru.l. Köy yollarının yeni güzergâh üzerinden 
yapımı sırasında, köylünün tapulu ya da tapusuz ara
zisinden geçmek gerektiğinde, köylünün rızası hila
fına yol geçirılmeyip yolun güzergâh değiştirilmesi 
yahut da köy yolu inşaatının yapımı aksamaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 46 ncı mad
desinde, kamu yararının gerektirdiği hallerde, Dev
let ve kamu tüzelkişileri, karşılıklarını peşin ödemek 
şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların 
2942 sayıcı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaş-
tırılabilir, hükmü olduğuna göre, 

Neden köy yollarının gereken yerlerinin kamulaş
tırılması için gerekli görülen ödenek bütçelerde ay
rılmamakta ve bu suretle köy yoHarınm bazılarının 
inşaları köylü ihtilafları nedeniyle sürüncemede bı
rakılmaktadır? 

TC 
Tarım Orman ve Köy 30.11.1984 

işleri Bakanhğı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-1596 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ügi : Gen. Sek. K. K. Dal. Bşk. lığının 12 Kasım 

1984 tarih ve 7/266-2244/08593 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü tarafın

dan Bakanlığıma yöneltilen «yapılmakta olan köy 
yolları güzergâhında bulunan arazilerin kamulaştırıl

ması» hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy 
îşleri Bakam 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru ör.ırgesinin Cevabı 

Cevap : Bugüne kadar idare, 24 Ekim 1976 tarih 
ve 7/12960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürür
lüğe giren Köy Yolları Yapım ve Bakını Yönetmeli
ğinin madde 5-d fıkrasına göre, köy yollarının yapım, 
bakım ve onarjm işlemlerinden sorumlu idi. 

Bahis konusu yönetmelik, yol yapımı için idare 
tarafından gösterilecek arazinin, Köy Kanununa gö
re köy ihtiyar meclisi tarafından temin, edilip idare
ye teslim edilmesini ve köy yolu yapımında kamulaş
tırma işleminin yalnız köy ihtiyar meclisi tarafından 
yapüacağına amirdir. 

18 Haziran 1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye göre kurulmuş bulunan Köy 
Hizmetleri Genel Müdüriüğü, katma bütçeli, ve tü-* 
zelkişiliği haiz bir kuruluş olduğundan, gerekli hal
lerde kamulaştırma yapabilecektir. 

Ancak, bugüne kadar uygulanageldiği şekilde çok 
zorunlu sebepler ortaya çıkmadıkça, kamulaştırma
ya gitmemekte yarar vardır. Şöyle ki, kamulaştırma
nın artması halinde, bir taraftan işlemlerin büyük 
ölçüde zaman ivrafına sebep olması, diğer taraftan 
istimlak bedellerinin yükselmesi sonucunda, köy yol
ları yatırım hizmetlerinde önemli aksamaların mey-
da-na geleceği şüphesizdir. 

Arz ederim, 
H. Hüsnü Doğan 

Taem Orman ve Köy 
İşleri Bakam 

« p » 
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Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oylann 
Sonucu : 

(Kanunlmrajür,) 

ADANA 

Ahmet Akgüa Albayrak 
Ledin Barla* 
Vehbi Batuman 
Ahmet Remzi Çerçfi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğhı 
Nuri Korkmaz 

A T N T T T A uyr A ^.T 

ADIYAMAN 

Mehmet Arif AtaJay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 

Abdullah Altıntaş 
Metin Batobey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 

Mehmet Yajar 

AMASYA 

Arsan Savaş. Arpaoıoğlu 
Kâzım tpek 
îsmet özarslan 
Hasan. Adnan Tutkun 

Üye Sayı« : 400 
Oy Verenle* : 324 
Kabul edenler : ?98 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Geçersiz oylar : 
Oya Katılmayanlar : 

Açık Üyelikler : 

23 
2 
1 

74 

2 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Eşref Akıncı 

•Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
ismail Saruhan 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neı'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDİN 
Halil Nüzhet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgü 
Mustafa Çorapçıoğlu 
tımail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

B4NGÖL 
Hakkı Artukarslan 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

• 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Ataıet Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunuş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
tlker Tuncay 

ÇORUM 

Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan ÇetSn 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 
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DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
ismail Üğdül v 

ELAZIĞ 
Mehmet özdernir 
Naci Taşel 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldıran Aklbulut % 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karsh 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akıif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin. Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Haımit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 

Metin Ataman 
Faüma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 

îbralbim Aydoğan 
Hükmet Bicentürk 
Mehmet Kocabaş 
Roişftü Kâzım Yüceleri 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Afcyürek 
Yaşar Albayrak 
Sabit IBatumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Halil Orhan Ergüder 
Mehmet Kafka&lrgü 
Doğan Kasaroğlu 
Alıtan Kavak 
R. Ercümenıt Konufcnran 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Tülay öney 
Turgut Özal 
İbrahim özdernir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıyar I 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
ibrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

IZMlR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
ismet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündü? 
Yılmaz önen 
özıdemir Pehliıvanoglu 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabrı Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altmok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabrı Irmak 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

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

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Ahmet Ilhami Kösem 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
tsmail Özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdeni 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
îdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Hacı Turan öztürk 
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NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RtZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Haüt Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Beratı Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

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

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
Şevki Tastan 

ŞANLIURFA 
Vecihd Ataklı 
Oıman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşik 
Osman Bahadır 
Mehmet. Kara 
Yusuf Ziya KazancıoğÜu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lufifu'llafa Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücd 

(Reddedenler) 

ADANA 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

ANKARA 
Ali Bozer 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 

İSTANBUL 
Yılmaz İhsan Hastürk 

İZMİR 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

(Çekimserler) 

DİYARBAKIR 
Malhmud Altunakar 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmet Turhanıgi! 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

(Geçersiz Oy) 

SİVAS 
Ruşan Işın 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durufcan 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Aftaoğlu 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
it A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 

AYDIN 
t. Cenap Ege (Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BİTLİS 
Raf et ibrahim oğlu 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

DİYARBAKIR 
Cevdet Karakurt ı(İz.) 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 

ELAZIĞ 
Nevzat Yağcı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş (B.), 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 

İÇEL 
Edip özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Ilmren Aykut 
Hayrettin Elma» 
İsmail Safa Giray (B.) 
Hüseyin Avni Güleç 
Ömer Ferruh llter 
Feridun Şakir öğünç 
Kemal özer (İz.) 

İZMİR 
Vural Arıkan Çiz.) 
Hayruîla'h Olca (iz.) 
Işüay Saygın 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmtt Onur 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Abduîhaliim Araş (Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Fahri Şahla 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

ORDU 
Bahriye Üçok 

SAMSUN 
Mehmet Aydın (B.) 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
öz«r Gürbüz 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
(iz.) 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

TEKlRDAÖ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvası 
Mirza Kurşunluoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy (B.) 
Isa Vardal (îz.) 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL (1) 

İSTANBUL (1) 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurama Gelirleri Kanun Tasansana Verilen Oylann Sonucu : 
(Kanunlaşmıştır*) 

400 Üye Sayuı 
Oy Veremler 
Kabul Edenfer 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz oylar 
Oya Katılmayanlar 
Aıçıik Üyelikler 

321 
183 
136 

1 
1 

77 
2 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas • 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Sarahan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayttiken 
Mustafa Çakalojhı 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKEStR 
tsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLÜ 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat özteklin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir SabunKş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Kaaa&srt 

EDİRNE 
tsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet öslemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Aklbu&ıt 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kararan Karaman 
Hamit Mekik 

İSPARTA 
Metin Ataman 
'Mustafa Kemal Tog&y 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğhı 
B. Doğanoan Akyürefc 
Yaşar Albayrak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hayrattan Elmas 
Halil Orhan Ergttder 
tsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh Öter 
Doğan Kasarofclu 
AJtan Kavak 
R. Ercüment Konutanan 
Turgut özal 
İbrahim özderoir 
Namık Kemal Şenttirk 
AliTanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 
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ÎZMÎR 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemıir Pehllivanoğliu 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Musa öğün 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akya* 
Mustafa Batgün 

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

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Talat Zuntfin 

MANİSA 

İsmail Özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
A'âmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Mdımet Zeki Uaun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoglu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Sunini Baykal 

Ali Bozer 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni tslimyeli 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Kâmranlnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nurti Üzel 
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GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlü 
Feyzullah Yıldınr 

GİRESUN 
Cevdet Karsh 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demirtaş 
İhsan Gürbüz 

ÎÇELi 
Ali îhtean Elgin 

İSTANBUL 
Sabît Batumlu 
Ömer Necaıti Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kaflkaslugil 
Günseli özkaya 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 

Fikret Ertan 
Yılmaz önen 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERÎ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mustafa İzci 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlü 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M, Abdürrezak Ceylan 
Nejdet NacLMimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilınd Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Çekimser) 

HATAY 
M. Murat Sötomenoğlu 

(Geçersiz Oy) 

KASTAMONU 
Şaban Ktiçükoğlu 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durakan 
Nurettin Yağaaoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağitoghı 
Mehmet DeMöeoftü 

AFYON 
M. Şükrü Yitebafıoğlu 
<t.A.) 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
îsmet özaırslan 

ANKARA 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Halil İbrahim Kanal 
0şk . V.) 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
<JB*k. V,) 

BALIKESİR 
Şeraf ettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BÎTLtS 
Raf et îbrahimoglu 

BURDUR 
Fethi ÇeMkfcaş 
AU Kemal Erdâm 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

DENİZLİ 
tiasail Şengün 

DİYARBAKIR 
Kadir Nailin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Ankan 

ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş (B.) 

İSPARTA 
Faöma Mihriban Erden 

İÇEL 
Edip özgene 
Durmuş Fikri Saflar 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
fcnren Aykut 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğüoç 
Tütay öney 
Kemal Özer $z.) 
Reşit Ülker 

(Açık Üt 

BÎNGÖL 
İSTANBUL 

İZMİR 
Vural Ankan <lz.) 
Hayrulla'h Olca <lz.) 
Işıla/y Saygın 
Turgut Sunalp 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Mehmet Onur 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Sabri Irmak 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çmar 
Gürbüz Şakranh 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Befir Çefebioğlu 

MU$ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

feliMtr) 

: i 
: 1 

NEVŞEHİ* 
Hacı Turan öztürk 

ORDU 
Bahriye Üçok 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yünı iz Al tuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Pateoğlu 
Ahıaet Tutan Soğancıoğlu 
(İz.) 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver Özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Isa Vardal <lz.) 

»>•<« 
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Sayıh Vergi Usul Kanununun Bazı Hükttnderinin Değiştirilmesi Bttkfanda Kanun 
Tanrısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır, 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 

Geçersiz oylar 
Oya 'katılmayanlar 
Açık üyelikler 

: 400 
304 
252 
50 

2 
94 

2 

(Kabul edenler) 

4.1.1961 Tarthli ve 213 

ADANA 
Ahmet Akgüû Albayrak 
Ledin Barla»' 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hoeaoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlü; 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Bahbey 
Hamdi özsoy 
Mhat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Kâzım ipek 
tsmet Özar&lan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Caihit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman İşık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Küfay 
Alpaslan Pehlivanlı 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil $ıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 

TV B> Mi M< B : 33 

i Mustafa Çakaloğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fennî tslimyeli 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Al'i Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
KâziftıOksay 
Fuat özteklin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 

j İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 

4 , 12 • 1984 O : 2 

Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunlş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçfef 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Ayçan Çafcıroğulları 

EDİRNE 
İsmail Üfdül 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
YıdırımAkbUlüt 
Metin Yaflıan 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 

I ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
tsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
M. Hayri Osntattlföğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzuüan Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz KöŞöien 
Turgut Sera Tfcali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahmaft Dcmirtaş 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

I M. Murat SötaenoğUı 
İSPARTA 

Metin Ataman 
Fatoıa Mihrlban Brdea 
Mudtatfa Kemal Tojlaıy 
îbraıhüım Fevzi Yaman 

İÇEL 
I İbrattıim Aydoğan 

Hikmet Bicentürk 
Mehmet Kocalbaş 

I Rüştü Kâzım Yücelen 

Üye sayısı : 400 
Oy verenler : 304 
Kabul edenler : 252 
Reddedenler : 50 
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İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B< Doğanoan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Sabit iBatumlu 
Ömer Necatâ Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Haynetftün Elmas 
Hail Oıton Ergüder 
îsmail Safa Giray 
Yılmaz IbJsan Hastürk 
Ömer Ferruh Ilter 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Alltan Kavak 
R. Ercüment Komılkman 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz önen 
özdemir PdhliVanoğlu 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Ülkü Söylamezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 

Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan öztürk 

NÎĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 

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

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi iBiçer 
Halit Barış Can 

I SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
M. Mıükerrem Taşcıoğlu 
Şevki Taştan 

I ŞANLIURFA 
. Veoihıi Ataklı 

Osman Doğan 
Fahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
[ Salih Aloan 
I Ali Rıfkı Atasever 

Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman iBahadır 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
I Hüseyin Aydın Arvasi 

Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhön 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Talat Zengin 
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ADANA 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

AFYON 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüzhet Goral 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

(Reddedenler) 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 

DİYARBAKIR 
Maihmud Altunakar 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM < 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

KARS 
Halis Soylu 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat . 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

TOKAT 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

{Geçersiz oylar) 

İSTANBUL 
Ali Tanrıyar 

SİVAS 
Ruşan Işın 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim' Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AJNKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 

Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Halil İbrahim Karal 
<Bşk. V.) 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AK Dizdaroğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
<Bşk. V.) 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

(Oya katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Kadir Narin 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 

ELAZIĞ 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

ÎÇEL 
Ali îbJsan Elgin 
Edip özgene 
Durmuş Fîkri Sağlar 
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İSTANBUL 
İmren Aykut 
Hüseyia Am >CHÜer 
Leyla Yeniay Kgpeoğtu 
Fanidun Şakir ö |ünç 
Tülay öney 
Kemal öze* (t?.) 
Günseli özkay» 

İZMİR 
Vural Arıkan (İz.) 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrul'laln Olca #z.) 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Tur^n Bayezit 
Mehmet Onur 

KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELf 
Abdulha'lim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Sabri Irmak 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Mustafa İzci 
Gürbüz Şakranh 
İsmet Turihangil ı(!lz.) 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
(İz.) 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal (İz.) 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL 
İSTANBUL 
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Türkiye Büyük MiUet Mcclbi 
GÜNDEMİ 

33 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

4 . 12 ı 1984 Salı 

§mt : 15JM> 

BAŞKALIĞIN GBNEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 
Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığının 1983 
Malî Yılı Kesinhesabına ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meolisi Hesaplarım İnceleme Komisyonu Raporu 
(5/8) (S. Sayısı : 157) '(Dağıtma tarihi : 30.11.1984) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇÜM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 , 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELHR 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm, ye
minli özel teknik bürolara yapılan 'başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin MiMÎ 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) . 

ı3, — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/212) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şarıdağ'm, İstanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 

ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

6. — Sivas MfietteekiU Ruşaa Işm'ın, Antbirlik 
ile Teksif Sendikası arasında imzalanan toplu iş söz
leşmesinin iptal nedenine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/221) 

7. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına 
gönderilen işçilerden 'İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

8. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin 'Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

9. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önefgesi (6/224) 

•10i — 'Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, 'Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi ; 25.6,1984; 9.10,1984) 

12. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/554) (S. Sa
yısı : 184)<Dağıtma tarihi: 26.11.1984) 

3. — Çay Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı; 221) (Dağıtma 
tarihi : 29.11.1984) 

(Devamı arkada) 



X 4. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 
2941.1984) 

X .5. — 4:1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/634) (S. Sayısı : 224) ^Dağıtma tarihi : 30.11.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

6. —- Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/622) 
(S. Sayısı : 21.1) (Dağıtma tarihi : 30.11.1984) 

7. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Ku
ruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ti
careti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/630) (S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 
30.11.1984) 



Dönem : 17 Yasama Yık : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 221 

Çay Karnimi' Tasan» ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/628) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 26 . 11 . 1984 
Sayı: K. K. Gn, Md. 18/101 - 184/073M 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET M B G L M (BAŞKANLIĞIMA 

Maüye ve Gümrük Balraahfcınrıı haMriaaan ve Başkanlığınıza atzt Bakanlar Kurulunca 22.11.1984 tari
hinde kararlaştırılan «Çay Kanun» Tasarısı» ile gerekçesi eirlrolarak gfodtrilnûfrJr. 

uvn^piD M U çvcıımv 

Turgut Özal 
Başbakan 

GERÖKÇE 

Ülkemüzde çay tarımına ilk defa 1878 yıtaıda Bursa 'Bölgesinde denemle efâıHiyle başjlânıtaıış, ancak çev-
reriin ekolojik şaftları buna imkân vermeyince, Ibiır müddet aıra veriimSşiiır. 

'Sonradan, ekonolmıik olarak Tülikiye'de- çay y«fci|tifiklb(ö*eeği fikri 1917 ytkoda tekrar ortaya alılmış, 
1924 yafenü* 4Ö7 say*- Kananla. iüc üretime Rize- Vilayeti ile Barçkada- rjaş&mkrü$tır. Bu. ftantmuaafkmam-
dan da> çaıy taırtmma düzenleyen ve- teşvik eden bir çok k&aunteır çikaratrüştır, 

Çay üretimi ve iışllıeimesli en son 6.12.1971 tarih, 1497 sayılı Kanunla! 1973 yıtaıdam itîbaren, Tekel tşltetmdferıi 
Gm& NkidüFİüğiJöden atanaırak, iktisadî de^e t teşekküki ıstüftisttade kurutan Çay istetmeleri Genel Miklürlü-
fijünafüeni devreditesiiştk, 

Günümüze 'kadar Devlet Tekel statüsünde istetilen çay tarımı ve sanayii, günümüzdekLdaiijşan ekonomik 
ktoşulHiarda" dikkate 'alınarak, Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü stalüüsünde bir değişiklik yapiıarak, adı ge
çen Genel Müdürlük 233'«ayılı- K H K Jle KttK statüsüne lk^vuşiturullrnıuşt^I,. 

Vag.Çaıy Ürdfiimii 
Yaş çaıy üretimi, »ülkemizin Doğu Karadeniz şeridi üzerinde merkezi 'ftfae olhruaık üzere Ordu, Giresun, 

Trabzon, Artvin vilâyetti hudutlairı içerisinde yapılllmaktadiır. 
B» ' h a l d e k i < çaylık*, aftaın ve üretici adedi dağı ta*. tajagptaÜM - frtcrlribHıiıg* 

İlin Adı 

Rize 
Trabzon 
Artvin 
Ordu - Giresun 

Çaylık Alan 
D^car (000) 

436 
)13Q 

64 
16 

% 

67,5 
20,1 
9,9 
2,5 

Üretici 
Adet 

129815 
44 963 
19 016 
8 340 

Adedi 
% 

64,3 
22,1 
9,4 
4,1' 

TOPLAM 646 100 202 101 109 
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Kuru Çay Üretimi 
1973 yılında 44 bin ton olan kuru çay üretimi, 1983 yılında 101 bin tona, 1984 yılında ise 130 bin tona 

ulaşmıştır. -

Çay Tüketimi 
1973 yılında 31 bin ton olan kuru çay tüketimi, 1983 yılında 96 bin ton olarak gerçekleşmiş, 1984 yılında 

da 100 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 
!Bu arada, kuru çay ihracatı da yapılmaktadır. 

Çay tarımı bir aile ziraatidir. Zor ve meşakkatli bir ziraat dalıdır. Elde edilen kuru çay ise, gıda maddesi 
olması nedeniyle, tüm ailelerin sofrasına girmiş, tüketimi yaygın olan bir maddedir. 

Yaş çayın alımından başlamak suretiyle, işlenmesi, -paketlenmesi ve pazarlama suretiyle ekonomik bir fa
aliyet icra edilmektedir. Çayın ülke ekonomisine katkısı büyüktür. 

Bu nedenle, gerek üreticiyi korumak ve daha iyi şartlara kavuşturmak, gerek tüketiciye daha kaliteli ve da
ha iyi hizmet verebilmek bakımından, yaş çayın alınarak, işlenmesinde, paketlenmesinde, Çayıkur'un yanında 
özel sektöre de imkân tanınmak suretiyle, serbest piyasa ekonomisi şartları içerisinde rekabet sağlayarak, Çay 
Sanayiinin özel sektöre açılmasında yarar görülmüş, bu nedenle de işbu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. 

Ayrıca, çayla ilgili olarak bir çok kanunlar bulunmakla beraber, Ibu kanunların bir ikisini maddeleri bazı 
kanunlarla sarih bir şekilde, bir kısım maddeleri zımmen kaldırılmış, kalan bir kısım maddelerin ise, günü
müzde uygulama kabiliyeti olmadığından tüm evvelki kanunlarda yürürlükten kaldırılarak, mevzuatta sade
lik sağlanmıştır, 

!MİA!DlDELERİN GEREKÇESİ 

Makide 1. •— Bu madde ile, çaıy üreticfeine ve tüketicisine seribest piyalsa şartlları içeri sinde daha iyi ve 
daha kaliteli hizmet verebilımek için, çaıy sanayii özel sektöre açılarak, tüzelkişilere yaş çay yaprağını doğru
dan üreticiden saftın alalbilme, yaş çay işleme ve paketleme falbrikalsı kurabilme ye/tkilsi verilmektedir. 

(Makide 2. — Çay sanayii özel sekitöre açimakla ıberalber, çay tarımının ülkemiz ekonomik ve zirai po
litikasına, bölgenin ekollloj'ik ve toprak yapısına aykırı bir şekilde genişlemesini önlemek bu meyanda üre
ticiyi de kendi haılüne tericddip, mağduriyetine sebebiyet vermemek bakımından, çay tarımının beli kurallar 
içertaılde yürütülmesinde yarar görülmüştür. 

Ayrıca, Çaıy sanayii özel sektöre açikuğındari yaş çay üretim alanlarjylıa ilgili olarak verilecek ruhsat
namelerde objektif daivranıümalsını teminen ruhsatname verilmeisine dair esasların tespiti görefvi üfigili Ba
kanlığa bırakılmıştır. 

Ruhsaltisız dlarafc çay bahçesi kuranların çay bahçesinin stöfctürülmesi yanında, dekar başına 75 bin lira 
cezanın, daha küçük alanlar için ise bu paranın, arazi ıbüyükfüğü oranlanarak alınmadı caydırıcı bir tedbir 
Olarak dülşünülimüşltür. (75 bin liranın hesalbı günümüz çay kjg. fiyatı ve ortalama 750 kig. dekar veriminden 
hareketle bulunmuştur). 

lÖeçlfdi Maıdde 1. — Kanunun yürüdüğünden önceki mevzuat hükümlerine göre verilmiş bulunan çay 
ekimi ile ilgili ruhsatnamelerin geçerli olacağı belirtilerek müktesep hakların korunması amaçlanmıştır. 

Makide 3. — Yürürlükten kaldırılan kanunlar ile Ibazı kanun hükümleri belirtiÜmeklted'ir-

Maidde 4, 5. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 221) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/628 28.11.1984 
Karar No, : 87 

TORIKltYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HARMANLIĞINA 

'Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kuruıhmca 26.11.1984 tarihinde Türkiye Büyük 
Milet Meclisi Başkanlığınla sunulan ve aiynı gün Komisyonumuza havale edlillen «Çay Kanunu Tasarısı» 
Kom^syionumüzun 28.1li. 1984 tarihinde yapılan 40 inci bideşinvinde Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla 
görüşüldü., 

Bilindiği giJbi, Mkemiızide çay tarımına ilk defa 1878 yılında Bursa Bölgesinde .deneme ©kimiyle başlanmış, 
çevrenin ekolojik şartları buna imkân vermeyince, bir müddet ara verlmtişltir. Sonradan ekonomik olarak. 
Türkiye'de çay yeftiştirittebieceği fikri oıttaya atılmış, 1924 yılında çıkarılan 407 sayılı Kanunla ilk üretime 
Rize ile Artvinin Borçka fcaza'sında başlanıDmtşltır. 

'Bugüne kadar çay tarımını düzenleyen ve teşMik eden birçok kanunlar çıkarılmıştır. Günümüze kadar 
DevlM Tekeli statüsünde işletilen çay tanımı ve sanayii, günümüzdeki değişen ekonomik koşullar da dikkate 
alınarak, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 233 sayılı 'KHK. ile KİK sftaft'üsüne kavuışlturuilmuşttur, 

fülkemizin Doğu Karadeniz şeridi üzerinde merkezi Rize olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin 
vilayetti hudutları içerisinde, 202.000 üretici tarafından 646.000 Dekar arazı üzerinde yaş çay üretimi yapıl-
makitadır. 1984 yılında 130 bin ton kuru çay üretimi yapılmış, her ailenin söfra'sına vazgeçiHmez bir gıda 
maddesi olarak giren kuru çaym tüketiminin ise 1984 yıllında 100 bin tona ulaşacağı talhmin edilmektedir. 

ıBu tasarı ile, gerek ürelticiiyi korumak ve daiha iyi santiara kavuşturmak, gerek tüketiciye dalha kaliteli 
ve daha iyi hizmet verebilmek bakımından, yaş çayın alınarak işlenmesinde, paketlenmesinde, Çaykur'un 
yanında özel Sektöre de imkân tanımak sureciyle, serbest piyasa ekonomisi şartlan içerisinde rekabetin sağ
lanması amaçlanmıştır. 

Tasarı üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde söz alan üyeler; Tasarının tümünü genellikle 
olumlu karşılamakla birlikte, üyelerin üzerinde önemle durdukları konu; üreticinin menfaatinin korunması 
hususunda olmuştur. Çay üreticisinin bu tasarı ile sosyal halklarının zedelenebileceği, özel sektörün devreye 
girmesi ile üreticinin ürününün elinde kalıp mağdur edilebileceği, Çaykur'un özel sektör ile rekabet ede
meyip Devletin büyük bir gelir kaynağından yoksun bırakılabileceği gibi endişelerini belirtmişler ve bu 
hususlarda Hükümet temsilcilerine sorular sormuşlardır. 

Hükümet adına yapılan geniş açıklamalar ve sorulan sorulara verilen cevaplar dinlendikten sonra tasa
rının tümü benimsenerek maddelerinin 'görüşülmesine •geçilmiştir. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 

Tasarının geçici 1 inci maddesine açıklık kazandırmak bakımından «!Bu kanunun yürürlüğünden önce il
gili mevzuata göre, Devletle üretici arasında doğmuş haklar saklı olup, verilmiş olan çay ekimi ide ilgili 
ruhsatlar da geçerlidir.» şeklinde yeniden düzenlenerek, 

Tasarının 3 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 221) 
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Genel Kurulun onayına sunulmak ÜEere Yiiksdk Baş kashğa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

(ICarşı ©y Yazam EikMr) 

M, Fenni Islimyeli 
ıBaiıkesir 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

İlhan Aşkın 
©ursa 

Ahmet Sarp 
Diiyarlbakıır 

(2. Maddeye karşıyım) 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver özcan 
Tokalt 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Başkanvekili 
Ayçan Çakır oğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Baykal 
Aaı'katra 

(Mohalelet Şerhim Eklidir) 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çaırtakkalle 

(tezada (bulunamadı) 

Metin Yaman 
Erain'ca/n 

f 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

Erzurum 

Tülay Öney 
tstanlbul 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Cengiz Tımcer 
Kayseri 

İsmet Ergül. 
(Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

(Muihalefet Şerhim Eklidir) 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Erol Ağagil 
Kıfkl'areflıi 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Ayhan Fırat 
Malatya 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

H. Barış Can 
Sinop 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Ferit Melen 
Van 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 221) 
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KARŞI OY GEREKÇESİ 
28.11.1984 

Çay tarımını, gelmesini ve saitişMiı özel sektöre açan bu yasa, Çaykuf'ün özeli se&ütör karşısında ne du
rumda kalacağı; yönetim, işleüme ve pazarlama konularında gerçek ve oyunun kurallarına uyıgun rekabet 
oHaâaJfâarmın kendisine tanmıp tamranayaeajği; politik yakOaşıinaiİArAa Çaykur'un özel sektör karşısıada enigel-
îere^ilhm'allere-n^ maruz bırakjfap bırakılmayacağı konularını açıklığa kaivu^turmalmateadar. 

Ayrıca, özel firmalar, yaş çay yaprağı alımında, çoğu başka alaalaıeda olduğu gibi keadi araİMinlda anla
şarak fiyatları dlüşük tultma yoluna rahatça gidebilecekler, döteyı&ıyia üreticiter mağdur olacaklardır. Satış fi
yatı kbnusunda da tersine bir tutumla, tüketicilerin de mağdur otaaİarı söz konuludur. 

Çağdaş girişimcilik anlayışının henüz gelişmedliği ve gerçek rekabetçil'ik unsuriannın bulunımaldığı ülke-
mizde yüzfoinleröe üreticinin ve tüm tüketicilerin özel sektörün salt «karalık» anlayışına terkedilmesini uy
gun görm«mekıteyiz. 

iBu madenlerle, Sosyal amaçlı bir taıaım ürünü olan ve Törkayflmiade temel «uda maddeleri haine geden 
çayın, gerek yaş çay üreticilerinin desteklenmesi ve gerekse tüketicilerin ktorunması bakımıridan, özel sek
töre de açılmasına veya devrine karşıyız. 

Enver özcan Sururi Baykaî H. Barış Can 
Tokat MilletlvekiM .Ankara Mlletvekdli .Sintop Milletvekili 

Ayhan Fırat M. Hayrl Osmanltoğlu Erol Ağagil 
iMaMya Milletvekili. Gazianltep Mffietvekiü Kııklareli MilletlveMi 

Tülay Öney A. Sırrı Özbek 
' isüaribul Miltetvekiıi Adıyaman Millefivekili 

MUHALEFET ŞBRtÖt 

Çay Tekeli malî amaçlı değil sosyal amaçlı bir tekeldir. Başka geçim kaynağı olmayan Doğu • Karadeniz 
böltgesi halkının gurbeltçilikiten kurtarimiak amacını güder. Tekel kaldırılırken yerine geçecek rejimin üreticiyi 
koruyabilmesine elverişli olması (gerekir. Kanun Tasarısında bu temirtaitı göremediğim için olumlu oy 
veremedim. 

Ferit Melen 
Yan Millelivekili 

MUHALEFET ŞERHİ 

Çay üretimi, alımı, işlenmesi ve pazarianmasında naâm rol oynayan Çaykur'a ait işletmelerin muhafa
zası ve ürtetici bakımından yüklendiği düzenleyici rolünü devam ettirmesi kaydıyla bu Kanun tasarısına tarafta
rım. 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir Mıiletivekili 

ÇAY KANUNU TASARISINA MIUHALEFIET ŞBRHİM'DİR 

Çay tarımı, yörenin tıek geçim kaynağı olup büyük aüçülde sosyal amaç taşımak'tafdır. 
iBu talsarı, mevcut ÇaynKur Genel Müdürlüğünün, nazım Mü, zamanla zaafa uğratacağı, Anayasanın 

45 inci maddesinin son paragrafındaki «Devlelt,. ürünün değerlendirilmesi ve gerçek değerinin üreticinin eline 
geçmesi için gereken tedbirleri alır» ifadesine de aykırı olarak üreticiyi. güVence altına alamıyacağı kanaa
tiyle, karşı oy kullandım. 

Fehmi Memişoğtu 
Rizıe Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi |S. Stepsı : 221) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çay Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Çay tarımı, üretimi, işletmesi ve 
satışı bu Kanun hükümleri dairesinde serbesttir. 

Gerçek ve tüzelkişiler yaş çay işleme ve çay pa
ketleme fabrikaları kurup, işletebilirler, ihtiyaçları 
olan yaş çay yaprağını doğrudan üreticiden satın ala
bilirler. 

MADDE 2. — Çay tarım alanları Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir. Bu alanlar dışında çay tarımı 
yapmak yasaktır. 

Çay tarım alanlarına giren yerlerde çay bahçesi 
kuracak olanlar önceden ruhsatname almak zorunda
dırlar. Ruhsatname verilmesine dair esaslar ilgili 'ba
kanlıkça tespit edilir. 

Ruhsatsız olarak çay bahçesi kuranların çaylık
ları söktürüldüğü gibi, her dekar için 75 bin TL. 
ağır para cezasına hükmedilir. Daha küçük alanlar 
için bu para cezası oranlanarak uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğün
den önce ilgili mevzuata göre verilmiş olan çay eki
mi ile ilgili ruhsatlar geçerlidir. 

MADDE 3. — a) 27.3.1940 tarihli ve 3788, 
20.5.1942 tarihli ve 4223, 4.7.1953 tarihli ve 6133 sa
yılı kanunlar. 

b) 9.2.1340 tarihli ve 407, 7.6.1949 tarihli 
5433 sayılı kanunların çayla ilgili hükümleri, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

ve 

^. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
METNİ 

Çay Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlü
ğünden önce ilgili mevzuata göre, Devletle üretici ara
sında doğmuş haklar saklı olup, verilmiş olan çay eki
mi ile ilgili ruhsatlar da geçerlidir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 221) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 5. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

'.(Plan ve ıBütçe Komisyonu Metni) 

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

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

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı V. 
A. Tenekeci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
S. N. Türel 

22 . 11 . 1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı V. 
K. Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan M. Kalemli 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Tasçıoğlu 

>mmm • ı • 
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Dönem : 17 Yasama Yık : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 222 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /629) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26.11.1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. \Gn. Md. 181101 -1836107088 

TÜRKİYE IRÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.11.1984 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Gelirleri Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Vatandaşın her yıl çok cüzî bir para olmasına rağmen ruhsat ücretini ödemek için birçok zorlukla kar
şılaşması, 

PTT tarafından tahsil edilen ruhsat ücretlerinin TRT'ye transferinde gecikmeler olduğu için TRTT'nin 
malî yönden sıkıntıya düşmesi, 

Ruhsatsız ve kaçak giren cihazlardan şimdiye kadar gelir alınmaması vatandaşın kaçaik cihazını ileride ce
zalandırılma korkusuyla idareye bildirmemesi, • 

Piyasada satışa arz edilen cihazların kaçak olup olmadığının kolaylıkla tespit edilebilememesi sebebi ile 
bu Kanun hazırlanmıştır. 

Bu Kanun ile, 
Bandrolsüz veya etiketsiz kullanılan cihazların tespitinde kolaylık ve cezaların tahsilinde sürat getiril

miştir. Tasan ile bandrol ücreti ve ceza adlî mercilere intikal ettirilmeden kurum personeli tarafından tahsil 
edilebilmektedir. Bu hem TRT'nin işini kolaylaştırmakta, hem de adlî mercilerin iş yükünü hafifletmektedir. 

Ruhsat ücreti yerine getirilen elektrik ücretine yapılan ilave vatandaşım bütçesine daha az yük olacaktır. 
Ruhsat ücreti bir defa ödendiği halde, elektrik ücretine yapılan ilave taksitler halinde olduğu için daha hafif 
bir malî külfet getirmektedir. 

Üstelik elektrik ücretlerine yapüan ilave sosyal adalet yönünden daha adildir. Örneğin, evinde sadece bir 
televizyonu olan bir şahıs, evinde televizyonuna ilaveten, buzdolabı ve çamaşır makinesi olan kişiden daha 
az ücret ödeyecektir. Bu şekilde TRT vergisi fakirden daha az, zenginden daha çok tahsil edilecektir. 

Geçici madde ile de mevcut cihazlardan bir defaya mahsus olarak alınacak ücretlerden sağlanacak gelir 
TRT'nin Türkiye'nin iyi dinlenemediği ve izlenemediği yerlere yatırım yapılarak, TRT yayınlarının yurdun 
her köşesinde iyi kalitede dinlenmesi ve izlenmesi mümkün hale gelecektir. 
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Geçici madde 2 ile de adli mercilerde birikmiş davalar tasfiye edilmekte, adliye gereksiz bir dava yü
künden kurtulmaktadır. 

Sonuç olarak vatandaş televizyon, radyo ve benzeri cihazlar için gereksiz formalitelerle karşılaşmayacak, 
TRT dana sağlıklı ve düzenli gelir kaynağına kavuşacaktır. 

MİAİDDE GeREKÇELERl 

Madde 1. — TRT'ye devamlı ve yeterli gelir sağlanması amacı ile Kanunun hazırîan'dıiğı belirtilerek 
kapsamına, raıdyfo, televizyon, video ve birleşik cihazlar alınmakta, kanunla düzenlenen hususların neler ol
duğu açıklanmakladır. 

Madde 2. — TRT Kurumunun gelirlerinin neler olduğu tespit edilmektedir. 
Mad'de 3. — Kanunun kapsamına giren cihazların ithalinde veya imalinde bandrol veya etiket kullanma 

mecburiyeti getirilmektedir. Bu madldede belirtilen cihazların tek tek ithalat maksadı dışında yurda girişinde 
uygulanacak metot belirtilmektedir. 

Maidde 4. — Bu madde ile, cihazlardan alınacak üc reliler ve TRT Ve aktarılacak elektrik tüketimi payının 
ne olduğu ve miktarlar tespit dditoek'tdd'ir. 

IMadde 5. — Tahsilat usull ve esasları bu madde ile düzenlenmektedir. 
Madde 6. — Bandrolsüz ve etİkefeiz cihaz sallısı yapan ve bu cihazları kullananların çarptıırılacakları ce

zalar bu madde ile tesipit edilmektedir. 
Madlde 7. — 2954 sayılı Türkiye Radyö-TdeVizıyıon Kurumu Kanununun kandırılan hükümleri bu madde

de yer almaktadır. 
Madde 8. — Telsiz Kanununun ruhsialtnameye ilişkin hülkmü düzenlenerek Tasarıya uygun hale getiril-

mektor. 
Maidde 9. — 2954 sayılı Kanunda yer alan Birleşik Cihaz tarifine müzik senleri de dahil ̂ edilırnefc'tedir. 
Geçidi Madde 1. — Halen kullanılmakta olan cihazlardan 1985 yılında bir kereye mahsus ottmak üzere alı

nacak ücret tespit edimek'tedir. 
Geçici MadÜe 2. — Eski borçların affı düzenlenmekltedir. 
Maidde 10. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 1!. — Yürültime maddesidir. 

Planı ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 29 . 11 , 1984 

Esas No. .-1/629 
Karar No. : 88 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MlECLltSlt BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Korulu tarafından 26.11.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma sevkiedilen ve 
aynı tarihte Başkanlıkça, Komisyonumuza havalesi yapılan «Türkiye Raidyo-Teîevizyon Kurumu Gelirleri Ka
nunu Tasarısı» Komisyonumuzun 28.11.1984 tarihli 40ıncı birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcilerinin de ka
tılmasıyla tetkik ve müzakere edildi. 

Bilindiği gibi TRT rulhısat ücretlerini PTT aracılığıyla tahsil etmektedir. Bu tahsilatın kuruma intikalinde 
gecikmeler meydana gdlmek'te bu ise kurumuh hizmetlerini yerine getirtmesi açısından bazı zorluklara sebep 
olmaktadır. Ayrıca yurdumuza kaçak olarak giren cihazların kontrolü da imkân dahilinde bulunımaımaktadır. 

Tasarıyla TRT'min PTT aracılığı ile tahsil ettiği, ancak transferlerin göc'ikmesı sonucunda düştüğü sıkın
tının giderilmek, ruhsat ücretleri İkaıHınlarak elektrik ücretine yapılacak ilaveler ile vatandaş üzerindeki malî 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 222) 
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külfetin daiha da azaltılması yanında bandrol sistemi ile piyasadaki cihazların kontrolünün mümkün 'kılınması 
ve bandrol ücreti ite cezaların bizzait TRT personeli tarafından tahsiline imkân tanınması amaçlandığı anlaşıl
maktadır.! 

Komisyonda söz alan ülyeller, TRT'nin gelMerinin artırıilmiaisını olumlu karşıladıklarımı ancak tasarının mü
kerrer vergi alınması anlamına geldiğini bu sebeple daha mutedil davramiması gerektiği ve verginin dar ge
lirlileri etkileyeceğini ifade etmişlerdir. Hükümet temsilcilerinin yaptığı açıklamalardan sonra tasarı ve gerek
çesi benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.; 

Tasarının 1 inci maddesinde yer alan «elektrik enerjisinden ayrılacak» ifadesi redaksiyona tabi tutularak 
«elektrik enerjisi hâsılatından ayrılacak» şeklinde değiştirilmiş, 

Tasarının 2 nci maddesinde yer ala/n (b) fıkrası redaksiyona tabi tutularak «Elldktrirk^enerjisi tüketimlin-
den» ibaresi «Elektrik enerj isli hâsılatından» şeklinde değiştirilmiş, ayrıca yapılacak her türlü bağış, yardım 
ve diğer gelirleri kapsayan yeni bir fıkra (e) fıkrası olarak ektenmiş, 

Tasarının 3 ve 4 üncü maddeleri aynen, 
Tasarının tahsilata ilişkin 5 inci maddesinin «a» fıkrası açıklık getirilmek amacıyla yeniden düzenlenmiş, 
Tasarının 6, 7, 8 inci maddeleri aynen, 
Tasarının 2954 sayılı TRT kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendi redaksiyona tabi tutularak «Televiz

yon alıcısını ve video» ifadesi «Televizyon alıcısı ve videoyu» şeklinde değiştirilmiş, 
Tasarının geçici 1" inci maddesi yeniden düzenlenmiş, 
Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen, 
Tasarının yürürlüğe ilişkin 10 uncu maddesi Kanunun 4 üncü maddesinin yayın tarihinden diğer mad

deleri ise 1,1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş, 
Yürütmeye ilişkin 11 inci maddesi ise aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metiri, Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 
Karşıyım 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Muhalefet şerhim eklidir 

İlhan Askın 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

Karşı oy yazım eklidir 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C, Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

(Muş 

Mehmet Deliceoğhı 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N.j Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İmzada bulunamadı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 222) 
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îbrahlni Fevzi Yaman 
İsparta 

Tülay öney 
istanbul 

İmzada bulunamadı 

özdemir Pehlivanoğlu 
tzmir 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri -

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydat Özalp 
Niğde 

Enver özcan 
Tokat 

Karşı yazım dklidir 

Cengiz Tunçer 
Kayseri 

İsmet Er gül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Tralbzon 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Mad 4 (b), 5 (b)'ye karşıyım 
Muhalefet şerhim eklidir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Muhalefet şerhim eklidir 

H, Barış Can 
Sinop 

Karşı oy yazım eklidir 

Ferit Melen 
Van 

Tümüne muhalifim 

KARŞI OY YAZISI 

TRT Gelirler Kanununa; 
1. Tüketiciye büyük bir yük getireceği, 
2. Mevcut haliyle TRT'nin tarafsız yayın yapmadığı, muhalefetin sesine kulak vermediği, 
3. Türkiye genelinde telefon naklini de aynı sistem üzerinde yapmak imkânı olduğundan, tüm olanakların 

TRT'ye verilerek bazı yerlerde olduğu gibi düplikasyo na sebep olunacağından ve az yatırımla çok imkân 
yaratmak olanağının kaybolacağı, 

Nedenleri ile bu tasarıya karşıyız. 

Ayhan Fırat 
Malatya Milletvekili 

H. Barıg Can 
Sinop Milletvekili 

Erol Ağagil 
Kırklareli Milletvekili 

(3 üncü madde hariç road. 4 (b) ve 
5 (b) ye de karşıyım.) 

Sururi Baykal 
Ankara Milletvekili 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman Milletvekili 

Enver Özcan 
Tokat Milletvekili 

MUHALEFET ŞERHt 

TRT Yönetimi bir defaya mahsus olmak üzere 1984 yılında ruhsat bedeli tahsil etmiştir. Bu Kanun tasarısı 
ile bu istisnaî mükellefiyet daimî hale getirilmekte ve Katma Değer Vergisi ile birlikte mükerrer mahiyet 
arz etmektedir. Bu, vatandaş için ağır bir mükellefiyettir. Bu sebeplerle Kanun Tasarısına muhalifim. 

Fenni hlimyeli 
Balıkesir Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Radyo w Televizyon «Kurumu Gelirleri Kanun 
Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MlADDE 1. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak 
amacıyla hazırlanan bu Kanun; radyo, televizyon, 
video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretler, elekt
rik enerjisinden ayriacak paylar ile çeşitli gelirlerin 
(tahakkuk, tahsilat işlemlerini kapsar. 

Gelirler 

MADDE 2. Türkiye - Radyo - Televizyon Kuru
munun gelirleri şunlardır: 

a) Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar
dan tahlil edilecek ücrötler, 

ib) Elektrik enerjisi tüketiminden bu Kanuna 
ıgöre ayriacak paylar, 

c) IGenel bütçeden yapılacak katkılar, 
d) Radyo ve Televizyon vasıtasıyla yapılan her 

çeşit ilân ve reklam ille faaliyelt gelirleri, 

Cihazların imalat ve ithalatı ile gümrük girişi 

IMİADDE 3. — Bu Kanunun 1 inci maddecinde 
tielİKtlen cihazları imâl eden veya ithal eden, satıştan 
önce Türkiye Radyo - Televizyon Kurumundan band
rol veya etiket allmaya mecburdur. Bu cihazların top
tan ithalat maksadı dışında yurda girimi, Türkiye -
Radyo - Televizyon Kurutanı adına gümrük idajrele-
rince verilecek etiket veya bandrol karşılığı yapılır. 

MADDE 4. — a) Aşağıdaki cihazları imal eden 
veya ithal edenler, fabrika çıkış fiyatı veya ithal ma
liyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere, 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

RenkI televizyon için 
Siyah - beyaz televizyon için 
Radyo için 
Video için 
'Birleşik cihaz için 

% 8, 
% 8, 
% 8, 
% 12, 
% 12, si 

tutarında ücret öderler. 

h) (a) bendinde belirtilen cihazları ithalat mak
sadı dışında yurt dışından getirenler ibraz edecekleri 
faturadaki bedel üzerinden, fatura ibraz edememeleri 
halinde, ithal edilmiş aynı türdeki cihazların en yük-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri 
Kanunu Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Türkiye Radyo-Televizyon Kuru
muna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak ama
cıyla hazırlanan bu Kanun; radyo, televizyon, video 
ve birleşik cihazlardan alınacak ücretler, elektrik ener
jisi hâsılatından ayrılacak paylar ,ile çeşitli gelirlerin 
tahakkuk, tahsilat işlemlerini kapsar. 

Gelirler 

MADDE 2, — Türkiye Radyo-TeleVizyon Kuru
munun gelirleri şunlardır : 

a) Radyo, televizyon, video ve birleşik cihaz
lardan tahsil edilecek ücretler, 

b) Elektrik enerjisi hâsılatından bu Kanuna göre 
ayrılacak paylar, 

c) Genel bütçeden yapılacak 'katkılar, 
d) Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her 

çeşit ilan ve reklam ile faaliyet gelirleri, 
e) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer 

gelirler. 

Cihazların imalat ve ithalatı ile gümrük girişi 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kalbul edilmiştir^ 
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(Hükümetin Teklifi) 

sek satış bedeli üzerinden bir defaya mahsus olmak 
üzere ve belirtilen oranlarda ücret öderler. 

c) Türkiye Elektrik Kurumu ve bu Kurum dı
şında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kur
maya ve işletmeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar, 
tüketilen enerji miktarının birim bedel ile çarpımın
dan elde edilecek meblağın % 3,5 oram tutarındaki 
payı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna intikal 
ettirirler. 

d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen oranları ek
siltmeye veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

Tahsilat 

MADDE 5. — a) Bu Kanunun 1 inci maddesin
de belirtilen cihazları 'imal veya ithal edenler bir ay 
içinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) 
bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip 
ayın onuna kadar Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
muna İntikal ettirmekle yükümlüdürler. Aksi halde 
geçen her gün için yürürlükteki en yüksek ticarî 
kredi faiz oranı üzerinden tahaikkük ettirilecek faiz 
miktarı i e birlikte haklarında 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 
uygulanır. 

b) Gümrük idareleri, bu Kanunun 4 üncü mad
desinin (b) bendine göre yurda giren cihazlardan alı
nacak ücretlerin tahakkukunu yaparak, Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. 

c) Türkiye Elektrik Kurumu ve bu Kurumun 
dışında kanunla elektrik üretimi' ve iletimi tesisleri 
kurmaya ve işletmeye yetkili diğer kurum ve kuru
luşlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine 
göre hesaplayacakları payı doğrudan doğruya Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. 

d) Diğer gelirlerin tahsilat şekli Kurumca tespit 
edilir. 

Ceza hükmü 

MADDE 6. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde 
belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını 
yapan imalatçı veya ithalatçıdan bandrolsüz veya eti
ketsiz sattığı her cihaz için cihazın satış bedeli kadar 
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Tahsilat 

MADDE 5. — a) Bu Kanunun 1 inci madde
sinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay 
içinde salötılkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) 
bendine göre tahsili ettikleri ücretleri en geç müteakip 
ayın onuna kadaır Türkiye Radyo-Televizyon Kuru
muna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içe
risinde ödemekle yükümlüidürler, Akisi takdirde her 
geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticarî kredi faizi 
oranı üzeninden tahakkuk eütirMeeek faiz miikltarı ile 
birlikte 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü 
Kanunu (geciklme cezası hariç) hükümlerince tahsil 
olunur. 

b) Gümrük idareleri, bu Kanunun 4 üncü mad-
desffinin (b) bendine göre yurda giren cihazlardan alı
nacak üereflerin tahsilatını yaparak, aylık tahsilat top
lamını en geç takip eden ayın onbeşinci gününe ka
dar Tüjrfciye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal et
tirir. 

c) Türkiye Elektrik Kurumu ve bu Kurumun dı
şında kamunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kur
maya ve işletmeye yetkili diğer kuruüı Ve kuruluşlar, 
bu Kanunun 4 üncü maddeisinin (c) bendine göre he
saplayacakları payı doğrudan doğruya Türkiye Rad
yo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. 

İd) Diğer gelirlerin tahsiat şekli Kurumca tespit 
edilir. 

Ceza hükmü 

MADDE 6. — Tasarımın 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

para cezası Kurum tarafından tahakkuk ve tahsil i 
edilir, bu cihazları bandrolsüz veya etiketsiz satın 
alan, devralan veya kullananlardan 'bandrolsüz veya 
etiketsiz herbir cihaz için cihazın rayiç değerinin ya
rısı kadar para cezası Kurum tarafından tahakkuk 
ve tahsil edilir. 
Tahakkuk edip, tebliğ edilen para cezasını ödeme

yenler hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanuna göre işlem yapılır. j 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 7. — 2954 sayılı Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Kanununun 35, 38, 39, 40, 41, 42 
ve 43 üncü maddeleri ve aynı Kanunun 63 üncü mad
desinin (b) ve (c) bendi ile Geçici 6 ncı maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 24 
üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yirmiüçüncü maddenin (a) bendinde belirtilen 
alıcıları kullanacakların ilgili kurumdan bandrol veya 
etiket almaları, (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı ci
hazlarını satış amacı dışında bulunduracakların ise 
Ulaştırma Bakanlığından, ruhsat almaları zorunlu
dur». 

MADDE 9. — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«j — Birleşik Cihaz : Radyo ve televizyon alı
cısını veya televizyon alıcısını ve video veya radyo, 
televizyon alıcısı ve videoyu ihtiva eden cihazlar ile 
müzik şelfleri ve benzerlerini». 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen kullanılmakta olan 
cihazlardan 1985 takvim yılı sonuna kadar ve bir 
defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki bandrol veya 
etiket ücretleri alınır : 

1. Rerikll televizyondan 4 000 — TL. 
!2. SiyalhJbeyaz televizyondan 1 000 — TL. 
3. Radyodan 200 — TL. 
4. Videodan 5 000 — TL. 
5. Birleşik cihazdan 5 000 — TL. 
Bu ücretler, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

tarafından veya Kurumun uygun göreceği diğer Ku
rum ve kuruluşlar tarafından tahsil olunur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 7. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 7 nci maddesi aynen 

— Tasarının 8 inci maddesi aynen 

MADDE 9. — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kanununun 3 üncü (maddesinin (j) bendi aşa
ğıdaki şdkülde değiştirilmiştir, 

«j. — Birleşik Cihaz: Radyo ve Televizyon alıcı
sını veya televizyon alıcısını ve videoyu veya radyo, 
televizyon alıcısı ve videoyu ihtiva eden cihazlar ile 
müzik şelfleri ve benzerlerini» 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen kullanılmakta 
olan cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere aşa
ğıdaki ücretler alınır : 

L Renkli televizyonlardan 4 000 TL. 
2.; Siyah-beyaz televizyonlardan 1 000 TL. 
3. Videolardan 5 000 TL. 
4. Birleşik dhaalar : 
a) Video-ıtdevizyon-radyo â 000 TL. 
b) Video - televizyon 8 000 TL. 
c) Radyo - televizyon 6 000 TL. 
d) Müzik seti ve diğerleri 3 000 TL, 
!Bu ücreltîer, Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu tarafından veya Kurumun uygun göreceği di
ğer Kurum ve kuruluşlar tarafından tahsil olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 222) 
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(Hükümetin Teklifi) 

GEÇÜGİ MIADDE 2. — Bu Kanunun Geçici 
1 inci maddesinde belirtilen ücretleri ödeyenlerin 
geçmiş yıllardan doğan ruhsatname ücretlerine iliş
kin »borçları ile ruhsatsız cihaz kullananların (borç ve 
cezaları bütün neticeleri ile birilikte ortadan kalkar.» 

Yürürlük 

MIADDE 10. — Bu Kanun 1.1.1985 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

içişleri (Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Tahsil edilen ücretlerin aylak toplamı müteakip 
ayın en ıgeç onbeşinei gününe kadar Türkiye Rad
yo - TeleVizyon Kurumuna intikal ettirilir. 

Halen video ruhsatı alanlardan, ruhsatnamelerini 
ibraz etmeleri kaydı ile 2 500 TL. alınır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçidi 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştür. 

Yürürlük 

İMADDE H0. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi ya-
yumı tarihinden itibaren diğer maddeleri 1*1.1985 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

14.11.1984 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. M, Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağtar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

!Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yrd. 'Bakanı 
M, Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

• • • » 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 224 

4 . 1 . 1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/634) 

r.cv 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28 . 11 . 1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K. Gn. Md. 18\ 101-1843]07428 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.11.1984 ta
rihinde kararlaştırılan «4.1.1961 tarihti ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Vergi sistemlimize yönölıik eleştirilerin başında, sir.emîn ekonomük hayattaki gelişmeleri, özelikle fiyat 
artışlarını izleyememesi gelmektedir. Son yıllarda ülkemizin karşılaştığı enflasyon nedeniyle, işletmelerin reel 
durumlarını cari yıl fiyatları ile değerlenldirebilmeleri amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 205 sayılı 
Kanunla eklenen ve 2791 sayılı Kanunla değişik geçici 11 indi madde yeniden düzenlenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — a) Vergi Usul Kanununa 205 sayılı Kanunla eklenen ve 2791 sayılı Kanunla değişik ge
çici 11 inci maddenin 'bMnöi fıkrasında yapılan değişiklikle, yeniden değerlemenin bundan böyle 'her he
sap dönemi sonu itibariyle uygulanabilmesi imkânı sallanmaktadır, 

b) Maddenin 2 inci 'bendinde, yeniden değerlemenin katsayı uygulaması lile değil, yeniden değerleme 
oranı ile yapılacağına ilişkin değişiklik düzenlenmektedir. 

c) Maddenin 4 üncü bendinin (ıb) alt bendinde, yer alan «gayrimenkul» ifadesine yapılan değişiklikle 
açıklık getirilmektedir. 

d) Maddenin 10 uncu bendinde, yeniden değerleme oranının tespiti düzenlenmektedir. 
e) Maddeye ilave edilen 11 inci bent hükmü ile, geçmliş yıllarda yeniden değerleme yapılmaması veya 

değerleme oranınım düşük uygulanmasından dolayı, daha sonraki yıllar, geçmiş dönemlere ilişkin yeniden de
ğerleme yapılamayacağı hususu açıklanmaktadır. 

f) Maddeye ilave edilen 12 nci bent ile, hesap dönemi içlinde aktife giren amortismana tabi iktisadî 
kıymetler için aktife ıgardiği dönem yeniden değerleme yapılamayacağı öngöriilmefctedir. Ayrıca, maddenin 
10 uncu bendi sonunda yer alan yetki hükmü, bu bent içinde yeniden düzenlenmektedir. 

g) Maddenin 1, 3, 4/a, 4/ıb,'5, 6, 7, i8, ve 9 numaralı bentleri hükümleri aynen muhafaza edilmektedir. 
MADDE 2.: — Hazine tarafından kurulan fonlardan malî bünyelerini güçlendirmek amacıyla ödeme 

yapılan kuruttikıra, yeniden değerleme dolayısıyla verilen karşılıksız hisse senetlerinin mahiyetlerine açık
lık getirilmekte ve inltifa hakikinin aidiyeti Ibelirtilerek bu senetlere isabet öden kâr paylarının Hazineye ait 
olacağı hükme bağlanmaktadır. 

MADDE 3, 4. —- Yürürlük ve yürütme hükümieridfir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Pim ve Bütçe Komisyonu 29.11.1984 

Esas No, : 1/634 
Karar No. : 89 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 28.11.1984 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve aynı gün Komisyonumuza havale edilen «4.1.1961 Tarifeli ve 
213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 
29.11.1984 tarihli 41 inci Birleşliminde Hükümet temısiltileririin de katılmalarıyla (görüşüldü. 

Vergi sistemimize yönelik eleştirilerin başında, sistemin ekonomik; hayattailai gelişmeleri, özellikle fiyat 
artışlarını izleyememesi 'gelmektedir. Tasarı son yıllarda ülkemizin 'karşılaştığı enflasyon nedeni ile, işletmele
rin reel durumlarını cari yıl fiyatları ile yeniden değerlendireibilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde söz alan üyeler, tasarıyı genellikle olumlu karşılamakla birlikte 
tasarı ile Devletin gelir kaybına uğrayabileceği, işletmelerin zor durumlara sokulabileceği ve yeniden de
ğerlendirme oranı ile ilgili 'bazı endişelerini belirtmişler, bu görüşlerin ışjğı altında hükümet lemsilcileine 
sorular sormuşlardır. 

Hükümet temsilcilerinin tasarı ile ilgili yaptıkları açıklamalar ve sorulan sorulara verdikleri cevaplar din
lendikten sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinim görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin değiştirilmesini öngören çerçeve 1 inci 
maddesinin (10) numaralı bendine açıklık kazandırmaK, yeniden değerlendirme oranı ile ilgili yanlış değerlen
dirmelere meydan verilmemesi için verilen bir önerge ıkabul edileerk 10 uncu bent fbu önerge ışığında yeni
den düzenlenmiştir, 

2791 sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesinin (a) bendine 'bir alt bent eklenmesini öngören tasarının çer
çeve 2 nöinadidesi aynen kalbul edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütmeyi düzenleyen 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının başlığı 2791 sayılı Kanuna da atıfta bulunması nedeni ile «4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Ver

gi Usul Kanunu ile 21.1.1983 Tarihli ve 2791 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

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

Başkaft 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

M. Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

îlhan Askın 
Bursa 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Suruıri Bayteal 
Ankara 

fİmzada bulunamadı) 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muiş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın. 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
IBurdür 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkiye Tüyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 224) 
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İsmail Şengün 
Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay öney 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

t 

M. Hayri Osmanhoğlu 
Gaziantep 

Özdemir Pchlivanoğlu 
İzmir 

Metin Yaman 
Erzincan 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Tüyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 224) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım 

Tasarısı 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 
205 sayılı Kanunla e'klenen ve 2791 sayılı Kanunla 
değişik geçici 11 inci madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Yeniden değerleme 

Geçici Madde 11. — Bilanço esasına göre defter 
tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri (imti-
yazılı şirketler ve dar mükellefler hariç; kolektif, adi 
komandit ve adi şiriketller dalhil) bilançolarına dahil 
amortismana tabi iktisadî kıymetleri ve bu kıymetler 
üzerinden ayrılmış olup 'bilançolarının pasifinde gös
terilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itiba
riyle 'aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler. Şu 
kadar ki, İktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden de
ğerleme yapmaları zorunludur. 

1. Değeri 5 000 lirayı geçmeyen iktisadî kıymet
ler, iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş 
'bulunan kur farkları, sinema filmleri, alameti farika 
hakları, peş'temallılklar, özel maliyet bedelleri, ilk tesis 
ve 'taazzuv giderleri, organizasyon, etüt ve arama gi
derleri ile mahiyetleri ve amortisman süre ve tarzları 
itibariyle bunlara benzeyen sair aktif kıymelülor ye
niden değerleme kapsamına girtmezler. 

2. Bilançonun aktifine dahi/l iktisadî kıymetler 
ve bu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılmış olan 
amortismanlar, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla 
ait oran ile çarpılmak suretiyle yeniden değerlenirler. 

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mü
kellefler için, özet hesap döneminin başladığı takvim 
yılına ait oran esas alınır, 

3. Yeniden değerlemıe neticesinde doğacak değer 
artışı, 'bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında 
gösterilir., 

Değer artışı, amortismana tabi iktisadî kıymetle
rin iyeniden değerlemesinden önceki net bilanço aktif 
değerlerinin, bu kıymetlere yeniden değerleme ora
nının tatbikinden sonra bulunacak net bilanço aktif 
değerlerinden indirilmesi suretiyle bulunur. 

Net Ibilanço aktif değeri, iktisadî kıymetlerin bi
lançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı 
amortismanın tenzili suretiyle bulunan miktarı ifade 
eder,; 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

4.1.1961 Tarihlî ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ile 21.1,1983 Tarihli ve 2791 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. •— 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa 
205 sayılı Kanunla eklenen ve 2791 sayılı Kanunla 
değişik Geçici 11 inci madde aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir, 

«Yeniden değerleme 

Geçici Madde 1, — Bilanço esasına göre defter 
tutan Gellir ve Kurumlar Vergisi mıüikeılllaflleri (limıti-
yazlı şiılkeifler ve dar mükellefler hariç; kolekltif, adi 
komandit ve adi şirketler dahil) bilançolarına dahil 
amortismana tabi iktisadî kıymetleri ve bu kıymetler 
üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gös
terilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itiba
riyle aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler. Şu 
kadar ki, İktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden de
ğerleme yapmaları zorunludur. 

1. Değeri 5 000 lirayı geçmeyen iktisadî kıymet
ler, iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş 
bulunan kur farkları, sinema filmleri, alameti farika 
hakları, peştemallıklar, özel maliyet bedelleri, ilk te
sis ve taazzuv giderleri, organizasyon, etüt ve arama 
giderleri ile mahiyetleri ve amortisman süre ve tarz
ları itibariyle bjnlara benzeyen sair aktif kıymetler 
yeniden değerleme kapsamına girmezler. 

2., (Bilançonun aktifine dahil iktisadî kıymetler 
ve bu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılmış olan 
amortismanlar, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla 
ait oran ile çarpılmak suretiyle yeniden değerlenirler. 

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mü
kellefler için, özel hesap döneminin başladığı takvim 
yılına ait oran esas alınır. 

3. Yeniden değerleme netices'nde doğacak değer 
artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında 
gösterilir. 

Değer artışı, amortismana tabi iktisadî kıymetle
rin yeniden değerlemesinden önceki net bilanço ak
tif değerlerinin, bu kıymetlere yeniden değerleme ora
nının tatbikinden sonra bulunacak net bilanço aktif 
değerlerinden indirilmesi suretiyle bulunur. 

Net bilanço aktif değeri, iktisadî kıymetlerin bi
lançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı 
amortismanın tenzili suretiyle bulunan miktarı ifade 
eder. 

Türkiye Tüyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 224) 
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(Hükümetin Teklifi^ 

Bu değerin tespitinde, 320 nci maddenin son Merası
na göre ayrılmış sayılan amortismanlar da fiilen ay
rılmış kabul edilir. 

4. a) 'Bilanço esasına göre defter tultan gelir 
vergisi mükellefleri (Kolekâf, adi komandit ve adi 
şirketler dahil) bilançolarını yeniden değerlemeleri ha
linde, değer artışını pasifte özel bir fon hesabında 
tutarlar 've iktisadî kıymetlerin değerlemeden önceki 
değerleri üzerinden amortisman ayırmaya devam eder
ler. 

1b) Kurumlar Vergisi mükellefleri, pasifte özel 
bir fon hesabında gösterilen değer artışının tamamını 
sermayelerine ilave edebilirler. Bu suretle sermayeye 
eklenen değer artışları, ortaklar tarafından işletmeye 
ilave edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. Değerleme 
yakılan kuruma iştirak eden işletmelerin aktifinde bu 
nedenle meydana gelen artışlar ise pasifte özel bir 
karşılık hesabında gösterilir ve bu karşılık sermaye
nin cüzü addolunur. Karşılık hesabında gösterilen 
değer artışı kurumlar tarafından sermayeye eklenebi
lir. Bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz. 

(Amortismana tabi salbit kıymetlerini yeniden de
ğerlemeye tabi tutan kurumlar yeniden değerleme
nin yapıldığı hesap döneminden itibaren sabit kıy
metlerini yeni değerleri üzerinden Ma ederler. Şu 
kadar ki bina, arsa ve araziler yeniden değerleme
den önceki kıymetleri üzerinden amortismana tabi 
tutulur. 

5. Bankalar, yeniden değerleme neticesinde do
ğacak değer artışlarını, nakit karşılığı hisse senedi 
ihracı suretiyle sermaye artırımına gidilmesi ve taah
hüt edilen pay bedellerinin ödenmesi şartıyla serma
yelerine ekleyebilirler. Ancak, her yıl sermayeye ekle
necek değer artışı, taahhüt edilen pay bedellerinin 
ödenen kısmına isabet eden miktarı adamaz. 

5.11.1981 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar sermayelerini artıran bankaların, 
söz konusu sermaye artırımları ile ödenen pay be
delleri, bu bent uyarınca nakit karşılığı yapılmış ser
maye artırımı olarak kabul ve ödenen pay bedellerine 
tekabül eden değer artışları sermayeye ilave edilir. 

16. Bilançonun pasifinde özel biı fon hesabında 
tutulan değer artışları, Türk Ticaret Kanununun 422 
nci maddesinin uygulanmasında ödenmiş sermaye, 
Bankalar Kanununun uygulamasında ise ihtiyat ad
dolunur. 

Türkiye Tüyük Miiet M 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Bu değerin tespitinde, 320 nci maddenin son fık
rasına göre ayrılmış sayılan amortismanlar da fiilen 
ayrılmış kabul edilir. 

4. a) Bilanço esasına göre defter tutan gelir 
vergisi mükellefleri (Kollektif, adi komandit ve adi 
şirketler dahil) bilançolarını yeniden değerlemeleri 
halinde, değer artışını pasifte özel bir fon hesabında 
tutarlar ve iktisadî kıymetlerin değerlemeden önceki 
değerleri üzerinden amortisman ayırmaya devam 
ederler. 

b) Kurumlar Vergisi mükellefleri, pasifte özel 
bir fon hesabında gösterilen değer artışının tamamı
nı sermayelerine ilave edebilirler. Bu suretle serma
yeye eklenen değer artışları, ortaklar tarafından iş
letmeye ilave edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. 
Değerleme yapılan kuruma iştirak eden işletmelerin 
aktifinde bu nedenle meydana gelen artışlar ise pa
sifte özel bir karşılık hesabında gösterilir ve bu kar
şılık sermayenin cüzü addolunur. Karşılık hesabında 
gösterilen değer artışı kurumlar tarafından sermaye
ye eklenebilir. Bu işlemler kâr dağıtanı sayılmaz. 

/Amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden de
ğerlemeye tabi tutan kurumlar, yeniden değerlemenin 
yapıldığı hesap döneminden itibaren sabit kıymetle
rini yeni değerleri üzerinde itfa ederler. Şu kadar ki 
bina, arsa ve araziler yeniden değerlemeden önceki 
kıymetleri üzerinden amortismana tabı tutulur. 

5. Bankalar, yeniden değerleme neticesinde do
ğacak değer artışlarını, nakit karşılığı hisse senedi ih
racı suretiyle sermaye artırımına gidilmesi ve taahhüt 
edil n pay bedellerinin ödenmesi şartıyla sermayele
rine ekleyebilirler, 9ncak, hier yıl sermayeye eklene
cek değer artışı, taahhüt edilen pay bedellerinin öde
nen kısmına isabet eden mikltarı aşamaz. 

5.11.1981 tarihinden Ibu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar sermaıyelerini aritıran bankaların, 
söz konusu sermaye arltırıimları ile ödenen pay be
delleri, bu bertt uyarınca nakit karşılığı yapılmış ser
maye artırtmı olarak kabul ve ödenen pay bedelleri
ne tekabül eden Üeğer artışları sermayeye ilaıve edi
lir., 

6. Bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında 
tutulan değer artışları, Türk Ticaret Kanununun 422 
nci maddesinin uygulamasında ödenmiş sermaye, 
Bankalar Kanununun uygulamasında ise ihtilyat ad
dolunur. 

îclisi (S. Sayısı : 224) 



(Hükümetin Teklifi) 

7. ıDeğer artış fonu, sermayeye ilave dışında 
herhangi bir suretle başka bir hesalba nakledildiği 
veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemin yapıl
dığı dönemin kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur. 

8. Yeniden değerlemeye ta'bi tutulan iktisadî kıy
metlerin 'her birine isabet eden değer artışları ile bun
ların hesap şekilleri amortisman kayıtlarında müfre-< 
daitlı olarak gösterilir. 

9. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî kıy
metlerin satışı halinde, bunlara isabet eden değer ar
tışları aynen amortismanlar gibi muameleye, ta'bi tu
tulur. 

10. Her hesap dönemi sonu itibariyle yapılacak 
değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, 
Devlet İstatistik Enstitüsünce ilgili hesap dönemine 
ilişkin takvim yılının ilk 10 ayına ait toptan eşya fiyat
ları genel endeksi ortalama fiyat artışından yüzde on 
(% 10) indirildikten sonra kalan kısımdır. 

Bu oran Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ıher yıl 
Aralık ayının 15 inci gününe kadar Resmî Gazete 
ile ilan edilir. Bu oranın yüzde on (yüzde on dahil) 
ve daha aşağı olması halinde o yıl için yeniden de
ğerleme yapılmaz. 

11. Her yılın yeniden değerleme oranı ancak o 
yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Yeniden de
ğerlemenin herhangi bir yıl yapılmamasından veya 
değerleme oranımın düşük uygulanmasından dolayı 
daha sonraki yıllar geçmiş dönemlere ilişkin yeniden 
değerleme yapılamaz. 

12. Hesap dönemi içinde aktife giren amortisma-
.na tabi iktisadî kıymetler için aktife girdiği dönem, 
yeniden değerleme yapılmaz. 

Yeniden değerlemeye ilişkin diğer hususları tespit 
etmeye, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 
yukarıdaki esaslar dışına çıkan uygulamalar ile devir 
ve nevi değiştirmeleri önleyici düzenlemeler getir
meye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

iMlADDE 2. — 21.1.1983 Tarihli ve 2791 sayılı 
Kanunun Geçici 2 nci maddesinin (a) (bendine aşağıda
ki alt bent hükmü eklenmiştir. 

«Teminat olarak verilen bu hisse senetlerinin in
tifa hakkı, ikraz anlaşması çerçevesinde hazine fon
larından verilmiş bulunan borç tamamen geri öde
ninceye kadar Hazineye aittir. Borç tamamen ödendik
ten sonra bu hisse senetleri kuruma iade edilir.» 

6 — 

(Plan ve 'Bütçe Komisyonu Metni) 

7. Değer artış fonu, sermayeye ilaive dışında her
hangi bir suretle başka bir heisalba nakledildiği veya 
istetmeden çekindiği takdirde, bu işlemin yapıldığı 
dönemlin kazancı sayılarak Vergiye tabi tutulur. 

8. Yenliden değerlemeye talbi tutulan iktisadî 
kıytmdtlerin her birine isaiböt eden değer artışları ile 
bunların hesap şekilleri amortisman kayıtlarında 
müfredatlı olarak gösteriDir. 

9. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî 
kıymetlerin saltışı hallinde, bunlara isabet eden değer 
aıfti'şilan aynen aımlor1tiilsmanlaır gjjb'i muameleye tabi 
tütülür. 

10. |Her hesap dönemi sionu itibariyle yapılacak 
değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı 
yenicen değerleme yapılacak yılın Ekim ayında 
(Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine gö
re Devlet llsifcatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyat
ları Genel indeksimde meydana gelen ortalama fiyat 
artışından yüzde (% 10) indirildikten sonra kalan 
kısımdır. 

;Bu oran Malîye ve Gümrük Bakanlığınca her yıl 
Aralık ayının 15 inci gününe kadar Resmî Gazete 
ille ilan edilir. Devlet IsMistik Enstitüsünce belirle
men oranın yüzde on (yüzde on dahi) ve daha aşa
ğı olması halinde o yıl için yeniden değerleme yapıl-' 
maz. 

>1'1. Her yılın yeniden değerleme oranı ancak o 
yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Yeniden değer
lemenin herhangi bir yıl yapılmamasından veya de
ğerleme oranının düşük uy/gülanima'sından dolayı da
ha sonraki yıllar geçmiş dönemllere ilişkin yeniden 
değerleme yapılamaz. 

12, Hesap - dönemi içinde aktife giren amortis
mana tabi iktisadî kıymettar için alkltife girdiği dönem, 
yeniden değerleme yapılmaz. 

Yeniden değerlemeye ilişkin diğer hususları tespit 
etmeye, getir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 
yukarıdaki esaslar dışına çıkan uıylgultamater ile de
vir ve nevi değiştirmelleri önleyici düzenlemeler ge
tirmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

ÎMADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Tüyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 224) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Barakan 
T. özal 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kalbul edilmiştir, 

8.8.1984 

Devlet Baikanı Başjbakan Yardımcısı 
/. K* Erdem 

Devlet Bakam 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
İ. Özdağtar 

Devlet Bakam 
A. Karaevli 

Adalet 'Bakanı 
M. N, Eldem 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakam 
/. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Dışişleri Bakam 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
A S. Giray 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Taırım Orman ve Köy İşleri Bakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan M. Kalemli 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 
C* Büyükbaş 

KüiDtür ve Turizmi Bakanı 
M. M. Taşçtoğlu 

)>m<i '<•> 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 211 

Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1 /622) 

r. c. 
Başbakanlık. 

Kanunlar ve Kararlar 14.11.1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 181101-1753/07226 

TÜRKİYE ıBÜYÜİK MİLLET MECLÎS» BAŞKİANLIĞINİA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.10.1984 tarihinde karar
laştırılan «Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiş
tir. 

Gereğini arz ederim. Turgut özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk parasının Değerinin önemli! ölçüde azaltmadığı, enflasyon »ramının çok düşük olduğu devirlerde 
yürürlüğe giren Borçlar Kanununun 72 ve 103 üncü maddeHeriyle kanunî faiz ve temerrüt faıizi yüzde 'beş 
alarak 'tespit edilmiştir. Türk. Ticaret Kanununun 9 uncu maddesiyle de kanunî faiz yönünden Borçlar 
Kanununun sözü edilen maddesine aftıffta bulunarak aynı oran benimsenmiş, temerrüt faizi ise ticarî işler 
için yüzde on olarak kabul olunmuştur. 

10 .Mayıs 1984 gün ve 1'8397 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
tabiliği ile vadeli mevduat faüzfleri yüzde ellükîye varan oranlarda tespit ediliştir. Diğer bir ifadeyle .zama
nında hakkını elde edemeyen bir alacaklı parasını bankaya veya Devlelt itafhviline yatıramamaktan löitürü yu
karıda açıklanan miktara varan bir kâr mahrumiyeti ile karşı karşıya ıbullunmaklta, buna karşılık yüzde beş 
ve yüzde on oranında kanunî faiz ve 'temerrüt faizi alabilmektedir. Alacaklı kişi aynı zamanda paraya ih
tiyacı bulunduğunda kredi sağlama yoluna gütmekte ve bu safer daha da yüksek oranda bir faiz borcu al
tına girmektedir. IBu durumda ıbbrçlu, borcunu zamanında ödememesinden kazançlı çıkmakta, dava ve icra 
yoluna başvuruıknadan ödemede genellikle bulunulmamaktadır. Zira dava ve takip sırasıinJda geçecek her sü
re borçlunun lehine çalışmaktadır. ^ 

ıBelüıtilen durumun dava ve icra takiplerini artırdığı açıfcbr. Borçlar sadece haklarında dava açıimaısında 
ve 'icra takibinde bulunullmasına sebebiyet vermekle kalmayıp bunlarım uzaması için her türMi yola başvur
maktadırlar. 

Tasan kötü niyetli kişilerin bu davranışlarının önüne geçilmesi, kanunî ıfaiz ve temerrült faizinin günün 
koşularına uydurulması için düzenlenmıişltir. 

Temerrüt faizi ile ilgili olarak 'Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret /Kanunu dışındaki diğer kanunlarda da 
hükümler bulunduğundan, bunların tamamının değiştirilmesi güçlük arz edeceğinden ve ayrıca ilerde enflas
yon oranının düşmesi sonucu kanunlarımızdaki eski oranlara 'kolaylıkla dönüşü sağlama açısından düzenle
menin ilgili kanunlarda değişiklik suretiyle yapılması yoluna gidilmemiş, ayrı bir kanunla yapılmasının ye
rinde olacağı düşünülmüştür, 



__ 2 — 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz verilmesi gereken haillerde, aksi mu-
ikavele ile kararlaşftırıtonaîdıkiça lyılllık yüzde otuz oranında ödemede bulunulacağı hükme (bağlanmaktadır. 

Mevduat ve kredi faizlerindeki gelişmelerle ahenk ısağlama açısından Bakamlar Kuruluna bu oranı aritı-
ırıp eksiltme yetkisi ıtamnımıştır. 

Madde 2. — [Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlara göre, temerrütt faizi, geçmiş 
günler faizli ve (benzerî adlarla ödenmedi gereken faiz oranı da il inci maiddeye paralel olarak yützde otuz 
olarak tespit «dümiişltir. Kanunî faizde olduğu gibi bu oran Bakanlar Kurulu Kararı ile antırılıp ekisiltilebi-
lecektir, 

Ayrıca ödeme yerinede ve ödeme zamanındaki banka Iskontosu daha fazla ise, arada bir mukavele bulun
ması dahi ticarî işlerdeki temerrüt faizi bu miktara göre istenebilecektir. 

(Madde 3. — Kanunî faiz .temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep 'faiz ytürültülmeyeceği belirîtfılmektedir. 

(Madde 4. — iş (Kanunu gibi bazı özel kanurilarılrnzda temerrüt faizinin daha yüksek oranlarda tespit 
edildiği göMmektedir. Madde ile bu hükümlerin uyguihnmaya devam olunacağı vurigulanmıışitır. 

(Madde 5. — 2İ2 Mart 1303 tarihti Murabaha Nizamnamesi Türk Ticarelt (Kanununun 1473 üncü maddesin
deki açıklık nedeniyle ticarî işler için uygulanmıyordu.. 

Ticari olmayan işler için uygulanmakta olan Murabaha Nizamnamesinin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri faiz 
miktarına ilişkin sınırüamaya, 4 üncü maddesi ikrazat faizinin anaparayı aşamayacağı, 5 inci maddesi ise 
mürekkep faize ilişkindir. 

Yüksek orandaki eriflalsyon nedeniyle mevduat faizleri yüzlde elliikiye varan oranlarda tespit edilmiş iken 
adi borç ilişkilerinde faiz miktarının yüzde dokuz oranı ile sınırlı olarak kalma/sı çeşitli yolardan kanuna 
karşı hileye ve mağduriydtllere neden olduğundan faiz oranlarının taraflar arasında serbestçe tespitine imkân 
ıtanınma daha isabetli bulunmuştur, 

Düğer taraftan yükselen faiz oranları nedeniyle faiz' miktarları kısa sürede anapara miktarına ulaşacağın
dan, bundan sonraki faizlerin /hesaba alınmaması alacaklının hakkını İhlal eden bir durum alarak görülmüş-
<tıür* , . . 

M ü r e k k e p faiz konusunda ise, afctî faiz yönünden gerek T ü r k Ticaret 'Kanununda ve gerekse Borçlar K a 
n u n u n d a düzenleyici hükümle r bu lunduğundan bu konudaki M u r a b a h a Nizamnamesi h ü k m ü n ü n muhaıfa-

,'zalsına gerek görülmemiştir . Sadece kanunî faiz ve temerrü t faizi yönünden mürekkep faize ilişkin düzenle
m e y e İhtiyaç bu lunduğu naza ra al ınarak Tasar ının 3 'üncü maddes inde buna yer verilmişjtir. 

IBelirtilen nedenlerle M u r a b a h a Nizamnamesinin (tamamının yürürlükten fcaldmfanası uygun b u t a m u ş -
tar., 

Geçici Madde — iBu Kanunun yürürlüğünden önce doğan alacaMar için yürürlük /tarihînden itibaren bu 
Kanunda belirlenen oranların uygulanacağı itöade edilmiştir. 

Ancak, istisna olarak, mecburî hizmet borçlanması, eğîtım ve öğretim hizmetlerinden doğan ıtazminaJtirar, 
kesin hesaptan borçlu çıkan müteahhidin taksit talebi, (fazladan ödenen aylıkların geri alınması gibi ahvalde 
Ödemelerin .sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini temin (bSakımınldan, anlaşmanın yapıldığı tarihteki kanun hü
kümlerine göre -faiz alınması, anlaşma iile yapılan ödeme planına borçlunun uymaması halinde ıfee bu Ka
nundaki faiz oranlarının uygulanması ikesli getirilmiştir. 

Madde 6. — Yürüdükle ilgilidir. 

Madde 7. — Yürüllime ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 211) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/622 
Karar No. : 51 

26 . 11 . 1984 

TÜRİKİtYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine îiişkin Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 21.11.1984 tarihli 6 ncı bir
leşiminde ilgili Bakanlık .temsAlcMeritniin de katılmalarıyla inceteniıp görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerde mad
delerine geçilmesi kaıbul edilmiş ve maddelere ilişllcin kalbu'l, ilave ve değişiklikler sırasıyla açıklannıışitır. 

1. Tasarının 1 inici maddesi aynen benimsenmiştir. 
2. Tasarının 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası uygulamada karışıklığa neden olacağı düşünülerek madde 

metninden çıkaotaışitır,, 
3. •Tasarımın 3 üncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
4̂  Tasarının 4 üncü maddesinin başına Borçlar Kanunu ille Türk Ticaret Kanunu gereğince ödenmesi 

gereken faM'erin bu Kanuna talbi oiacıağı hususuna açıklık kazandıırlmalk ve uygulamadaki tereddütllıerli or
tadan kaldırmak için «Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hariç» ibaresi konutonuştur. 

5. Tasarının 5 inci maddesinin kenar başlığı «Kaldırılan ve uygulanmayacak olan hüküknler» şeklinde 
düzenlenmiş ve bu 'başlığa paralel olarak maddeye ikinci bir fıkra eklenmiştir. 

6. Tasarının Geçidi Maddesiyle yürürlüğe ilişkin 6 ncı ve yürütmeye ilişkin 7 nci maddeleri aynen be-
riiimsıennıiş'tir, 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 
(2 nci maddenin 3 üncü fıkrasının 

çıkarılmasına -karşıyım) 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Necdet Naci Mimaroğlu 

Siıt 
(2 nci maddenin 3 üncü fıkrasının 

çı/kaırılrnasMia karşıyım) 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkârü 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye 
Selahattin Tafhoğlu 

Yozgat 
(Tümüne karşıyım) 

Kâtüp 
İbrahim Ay doğan 

içel 
(2 nci maddenin 3 üncü fıkrasının 

çikarılımasma kanışıyım) 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Alt ay 

Samsun 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 211) 
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I 

Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 
Tasarısı 

Kanunî faiz 

MADDE 1. — Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret 
Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, mik
tarı sözleşme ile tespit edilmemişse faiz ödemesi se
nelik yüzde otuz oranında yapılır. 

Bakanlar Kurulu, - ekonomik şartları dikkate ala
rak bu oranın yüzde seksenine kadar artırma ve ek
siltme yapaıbilir. Bakanlar Kurulunun 'bu konudaki 
kararı, kararın alınmasını izleyen takvim yılı başın
dan itibaren uygulanır.~" 

Temerrüt faizi 

MADDE 2. — Bir miktar paranın Ödenmesinde 
temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlastı-
rılmadıkça, geçmiş, günler için' 1 inci maddede belir
lenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur. 

Balkanlar Kurulu Kararrİle bu oran 1 inci mad
dedeki esaslar dahilinde artırılabilir veya eksiltilelbi-
lir. 

Ödeme yerinde ve ödeme zamanındaki banka ıs
kontosu yukarıda açıklanan miktardan fazla ise ara
da sözleşme olmasa bile ticarî işlerde temerrüt faizi, 
iskonto miktarına göre istenebilir. 

Mürekkep faiz 

MADDE 3. — Kanunî faiz ve temerrüt faizi he
saplanırken mükerrep faiz yürütülmez. 

Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hüküm
leri saklıdır. 

Diğer kanunlardaki faizler 

MADDE 4. — Diğer kanunların, bu Kanunda 
öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine 
ilişkin hükümleri saklıdır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 5. •— 22 Mart 1303 tarihli Murabaha 
Nizamnamesi yürürlükten kaldırılınışitır. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 
Tasarısı 

Kanunî faiz 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bir miktar paranın ödenmesinde 
temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaş-
tırıtmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede be
lirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecbur
dur. 

Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran 1 inci mad
dedeki esaslar dahilinde artırılabilir veya eksiltilebi-
lir. 

Mürekkep faiz 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmişjtir. 

Diğer kanunlardaki faizler 

MADDE 4. — Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret 
Kanunu hariç diğer kanunların, ikanunda öngörülen 
orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hü
kümleri saklıdır. 

Kaldırılan ve uygulanmayacak olan hükümler 

MADDE 5. — 22 Mart 1303 tarihli Murabaha 
Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda ka
nunî faiz ve temerrüt faizi oranlarını belirleyen hü-̂  
kümler uygulanmaz, 
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CHükümetkı Teklifi) 

GEÇİCİ MADDE - - B u Kanunun yürürlüğün
den önceki ilişkilerden doğan faiz. alacaktan hakkın
da da yürürlük tarihinden itibaren bu Kanun hü
kümleri uygulanır. 

Ancak, alacaklı ve borçlunun anlaşmaları ile bir 
ödeme planına bağlanan alacağın , faizleri hakkında 
anlaşma tarihindeki kanun hükümleri uygulanır. Şu 
kaldar 'ki, borçlu ödeme planına uymadığı takdirde 
alacaklı ödeme planı ile bağlı kalmaksızın bu Ka
nun hükümlerine göre alacağını tahsil eder. 

Yürürlük 

MADDE 6. 
rürlüğe girer" 

Bu Kanun yayıtnı-tarihinde yü-

Yürütme 
MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kumlu yü

rütür. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

Yürütme 
MADDE 7. — Tasannm 7 nci maddesi Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı Y. 
/. Özdağlar 

İçişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler * 

Ulaştırma Bakanı 
Vi Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. Ç. Aral • 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M, N, Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
t S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tafbiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

10.10.1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
A Özdağlar 

Milli Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 223 

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üre
timi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 

Raporu (1 /630) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26 . 11 . 1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101-1835/07087 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.11.1984 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Elektrik: Kurumu Di-
şmdaM Kuruhışlaruı Elektrik Üretimi, İletimi, Dağılımı ve Ticareti üe Görevlendirilmesi Halkkmda Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde önemli sayılabilecek ölçüde elektrik açığının var olması, halen elektrik üretimi, iletimi ve da
ğıtımı ile ticareti yapan Türkiye Elektrik Kurumunun özellikle büyük projelerin gerçekleştirilmesinde karşı
laştığı güçlükler ve küçük projeler bazınida ise halk katkısının sağlanmaması sebepleri yüzünden bu Kanun 
Tasarısı hazırlanmıştır. . 

Tasarı ile Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki anonim şirketlere elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti 
müsaadesi verilebilmektedir. 

Tasarının bir yandan 'büyük projelere yerli ve yabancı ortaklı sermaye şirketlerinin katılmasını gerçek
leştireceği, öte yandan özellikle kırsal alanda küçük tasarrulflarm birleşmesiyle kurulacak şirketlerin Türkiye 
Elektrik Kurumu içlin küçük sayılabilecek tesisleri kurup işletmesini sağlayacağı bir ortamı ortaya çıkartacağı 
düşünülmektedir. 

• \ 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun yukarıdaki genel gerekçe yönünden amacı -belirtilmiştir. 
Madde 2. — Türkiye Elektrik Kurumu dışında elektrik enerjisii üretim, iletim ve dağıtımının, kapsamına 

yer verilmiştir. 
Madde 3 ve 4. — Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti konusunda belli bölgelerde görevi verilmesi 

Ihususu düzenlenmiştir. 
'Bu suretle halkın küçük tasarrufları ile yabancı sermayenin enerji üretimine katılmaları sağlanacaktır. 

Madde 5. — Devlet veya kamu kurum ve kuruluşlarınca tesis edMmiş elektrik enerjisi üretim, iletim ve 
dağıtım tesislerinin 2983 sayılı Kanun hükümleri içerisinde görevli şirketlerce işletilmesi temin edilmiştir. 
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Madde 6, — Türkiye Elektrik Kurumu ile kurulacak kamu hizmeti görevlisi şirketlerin enerji alış-verişi 
hükümlerini, tanzimi öngörülmüştür. 

Madde 7. — Yapılacak yatırımlar ile şirketlerin görev süreleri çok yakından ilişkilidir. Burada bu konu
da yapılabilecek düzenlemelere açıklık getirilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile, görev sözleşmesini sona erdiren sebepler belirtilmiş ve sona erme hallerin
de yapılacak işlemler gösterilmiştir. 

Madde 9. — Enerji tarifelerinin görevli şirketin teklifi üzerine Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanlığının 
onayı ile yürürlüğe girmesi esası belirlenmekle 'birlikte; görevli şiriketlerce büyük barajlar, büyük termik sant
raller ve nükleer santraller tesis edilmesi halinde veya görev ıbölgesi içerisinde bölge ihtiyacından fazla ener
ji ürdtimi sağlandığı şartlarda büyük yatınmılann geri ödemesini tanzim edecek ve üretilen fazla enerjinin sa
tışını mümkün kılacak uzun vadeli mukaveleler alktine imkân hazırlanmıştır. 

Madde 10. — Yönetmelikle ilgilidir. 
Madde 11. — Kamulaştırmayı düzenlemektedir. 
Geçici Madde 1. — Bu geçici madde, esas itibariyle 2705 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin son 

cümlesi ile 110 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinin güttiüğü amacı temin.için kaleme 
alınmış ve imtiyaz hukukunun devam etmesi halinde imtiyazlı şirket ile Türkiye Elektrik Kurumu arasındaki 
enerji alış-veriş şartlarını düzenlemiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile mevcut imtiyazlı şirketlerin, bu Kanunla kurulması öngörülen ve kamu 
ihizmeti ile görevlendirilecek şirketlere dönüşümü mümkün kılınmış, bu dönüşümü kolaylaştırılacak özendirme 
(hükümleri açıklanmış ve sözleşme değişikliği takvimi bir esasa bağlanmıştır. 

Madde 12. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 13. — Yürütme maddesidir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/630 29.11.1984 

Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.11.1984 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Elektrik Kurumu 
(Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı» Komisyonumuzun 29.11.1984 tarihli toplantısında hükümet temsilcileri ninde katılmasıyla ince
lenip görüşüldü 

Komisyonumuz Tasarının gerekçesini uygun görerek maddelere geçilmesini karar altına almıştır. Madde
lere ilişkin kalbül ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

I — Tasarının 1 inci maddesinin 2 nci satırındaki «anonim şirket» tabiri sermaye şirketleri statüsü için
de olduğundan; diğer sermaye şirketlerini de kapsam içine alarak uygulamada esneklik kazandırmak ama-
cıyla «anonim şirket» tafbiri «sermaye şirketleri» olarak tadil edilmiştir. 

II — Tasarının 3 üncü maddesinin başlığı «'görevinin» yerine «görevin» verilmesi şeklinde düzeltilmiş
tir. 2 nci satırdaki «anonim şirketler» tabiri 1 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak «sermaye şir
ketleri» olarak tadil edilmiştir. Aynı maddenin 2 nci paraigra'fıridaki hükmün, esasen her türlü düzenleme 
Bakanlar Kurulunun yetkisinde olduğundan, madde metninden çıkarılması uygun görülmüştür. 

III — Tasarının 4 üncü maddesindeki «anonim şirketlere» talbiri 1 inci maddeye paralellik sağlanmak 
üzere «sermaye şirketlerine» olarak tadil edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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IV — Tasarının 5 inci maddesindeki «Devlet veya» tabiri kamu kurum ve kuruluşlarıyla aynı anlamı ifa
de ettiğinden bu tabir metinden çıkarılmış ve uygulamada tereddütleri gidermek bakımından da «kamu ik
tisâdi teşebbüsleri dahil» ibaresi maddeye ilave edilmiştir. 

V — Tasarının 7 nci maddesinin 1 inci paragrafı akdedilecek sözleşmelerin süreleriyle ilgilidir. Ancak 
tasarıdaki ifade tarzı, sadece tasarının 3 üncü maddesi ile ilgili olduğu izlenimini verdiğinden, bu paragrafa 
açıklık getir ilmesini teminen paragraf yeniden düzenlenmiştir. 
• VI — Tasarının 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki «görevlendirme» tabiri, bu madde hükmünün ta

sarının 3 ve 4 üncü maddeleriyle ilgili olması nedeniyle; ıbu hususu teminen metinden çıkarılmıştır. Süre uza
tımının mümkün olduğunun açıklıkla belirtilmesini teminen paragrafın ilk hükmü «belli bir süreyi kapsayan 
sözleşmeler, süre uzatımı talep edilmediği takdirde, sürenin bitimiyle son bulur» şeklinde düzenlenmiştir. Pa
ragrafın son hükmü olan «devlete devir ve teslim edilir» tabiri tâtJMkaıtta rastlanabilecek aksaklıkların ön-
lenebilmesini teminen «devlete bedelsiz olarak geçer» şeklinde kati bir ifade tarzına çevrilmiştir. Maddenin 
2 ve 3 üncü paragrafları ifade bakımından yeniden tanzim edilmiştir. 

Maddenin. son paragrafı, konunun kamulaştırma ile ilgisi bulunmaması ve kamulaştırma dışındaki hü
kümlerin ise T.BiMJM. de kabul edilen 3082 sayılı kanun ile şekillendirilmiş olması sebebiyle madde metnin
den çıkarılması uygun görülmüştür. 

VII — Tasarının geçici 1 inci maddesindelti «idarece verilmiş izinler üzerine» tabiri tatbikatta herhangi 
bir anlaşmazlık doğmasının önlenebilmesini teminen madde metninden çıkartmıştır. 

VIII — Tasarının Geçici 2 nci maddesindeki «99 yıl» tabiri kati 99 yıllık bir süre anlamına geldiğinden 
tatJbikatta esneklik sağlanabilmesini teminen «99 yıla kadar» olarak tadil edilmiştir. 2 nci paragrafdaki hü
kümler ise esasında Bakanlar Kurulunun yetkisinde bulunan anlaşma şartlarının tespiti ile İlgili bulunduğun
dan bu paragrafın madde metninden çıkarılması uygun görülmüştür. 

IX — Tasarının 2, 6, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri ise Komüsyonumuzca hükümetten geldiği şekliy
le aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 

Üye 
Seyit Hüsamettin Konuksever 

Edirne 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Sözcü 
Rüştü Kâzım Yücelen 

'İçel 

Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 

Üye 
Durcan Ernirtbayer 

İzmir 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Nabi Poyraz 

Ordu 

(Kâtip 
Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

Üye 
Kemal İğrek 

Bursa 

Üye 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 

Üye 
Cemal Özdemir 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların 
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti 
ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye Elek
trik Kurumu dışındaki özel hukuk hükümlerine tabi 
anonim şirket statüsüne sahip yerli ve yabancı şirket
lerin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile 
görevlendirilmesini düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Türkiye Elektrik Kuru
mu dışında, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve tica
reti görevinin verilmesi ile sözleşme, süre, tarife ve 
görevin sona ermesi şekil ve esaslarını kapsar, 

Görevinin verilmesi 

MADDE 3. — Elektrikle ilgili hizmet vermek üze
re kurulmuş olan anonim şirketlere, Devlet Planla
ma Teşkilatının görüşünü havi Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu, 
önceden yönetmelikle belli edilmiş görev bölgelerinde, 
elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri kurulması ve 
işletilmesi ile ticaretinin, yaptırılmasına karar vere
bilir. 

Bakanlar Kurulu bu kararında, göı evlendirilen 
şirket ile Türkiye Elektrik Kurumu arasındaki mü
nasebetleri de düzenler. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile "belirlenen çerçeve içerisinde ilgili gö
revli şirketle sözleşme akdeder. 

Elektrik üretimi müsaadesi verilmesi 

MADDE 4. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı, Devlet Planlama .Teşkilatının, olumlu görü
şünü almak suretiyle sadece elektrik üretmek amacı 
ile kurulacak anonim şirketlere, elektrik üretimi ya
pacak tesisi kurma ve tesisi işletme müsaadesi vere
bilir. 

Bu tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığınca tespit olunacak tarifeye 
göre bölgelerinde Türkiye Elektrik Kurumuna veya o 
bölgede faaliyet gösteren görevli şirkete satılır. 

SANAfYt VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların 
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 

Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

iMİADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye 
Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk hükümlerime 
tabi sermaye şirketleri sita/tüsune saîiip yerüi ve ya
bama şirketlerin eleklfcrik üretöimi, lejüimi, dağıtımı ve 
'ticareti ile görevlendirilmesini düzenlemekler. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görevin verilmesi 

MlAIDfDE 3. — Elektrikle il&M hizmet vermek üze
re kurulmuş olan sermaye şirketlerime; Devlet Plan
lama Teşkifâtınm görülşünü havi Enerji ve Talbiî 
Kaynaklar Bakamliiğımım teklifi üzerime, Bakanlar 
(Kurulu, önceden Yönetmelikle belli edilmiş görev 
böfeeieriride, elektörik üretim, iletim ve dağıta te
sisleri kurulması ve işletlmesi i e ticaretinim, yapltırıl-
masına karar verebilir., 

Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanlığı, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlemen çerçeve içerisinde ilgili 
giöirevli şirkete sözleşme aklteder. 

Elektrik üretimi müsaadesi verilmesi 

MADDE 4. — Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakan
lığı, Devlet Planlama Teşkilatımın, olumlu görüşümü 
almak suretiyle sadece elektrik üretmek amacı ile ku
rulacak sermaye şirketlerine, elektrik üretimi yapa
cak tesisi kurma ve tesisi işletme müsaadıesi vere
bilir. 

Bu tesislte üretilecek elek'trik enerjisi, Enerji ve 
Talbiî Kaynakliar Bakanlığınca tespit olunacak tarife
ye göre bölgelerinde Türkiye Eleklfcrik Kurumuma ,ve-
ya o biölgede faaliyet gölsteren görevli şirkete satılır. 
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İşletme hakkının devri 

MADDE 5. — Görev bölgelerinde Devlet veya 
kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmış veya yapıla
cak üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletme hak
larının görevli şirketlere verilmesine Bakanlar Kuru
lu tarafından karar verilebilir. 

Tesislerin işletilmesi 2983 sayılı Tasarrufların Teş
viki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkın
da Kanun ve bununla ilgili yönetmelik esaslarına göre 
yapılır. 

Enerji alışverişi 

MADDE 6. — Görevli şirketlerce, görev bölge
lerindeki mevcut elektrik enerjisi potansiyelinin kul
lanılabilir hale getirilmesi ve bölge elektrik ihtiyacı
nın bölge içinden karşılanması esastır. 

Ancak bölge içerisindeki enerji üretimi yetersiz 
kaldığı hallerde veya enerji ekonomisi temin etmek 
maksadı ile Türkiye Elektrik Kurumu ile görevli şir
ketler veya birden çok görevli şirket arasında enerji 
alışverişi yapılabilir. 

Görevlendirme süresi 

MADDE 7. — Bakanlar Kurulu kararına uygun 
olarak aktedilecek sözleşmeler belli bir süre için dü
zenlenebileceği gibi 99 yıla, kadar süreli olarak da 
düzenlenebilir. 

Sözleşmelerde en az görevlendirme süresi, mev
cut ve yeniden kurulacak üretim, iletim ve dağıtım 
tesislerinin amortisman süreleri dikkate alınarak tes
pit edilir. Bu sözleşmelerle gerektiğinde teknik amor
tismandan ayrı olarak, tesislerin tüm bedeli üzerinden 
sermaye amortismanı ayrılması esasının getirilmesi 
de mümkündür. 

Görevin sona ermesi 
MADDE 8. — Belli bir süreyi kapsayan görevlen

dirme sözleşmeleri sürenin bitimi ile son bulur. Bu 
takdirde tüm tesisler ile tüm taşınır ve taşınmaz mal
lar her türlü borç ve taahhütlerden arî olarak Dev
lete devir ve teslim edilir. 

Sözleşmeler görevli şirketin acze düşmesi veya söz
leşme şartlarını ihlal etmesi halinde süresinden önce 
sona erebilir. 
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İşletme hakkının devri 

,MADDE 5. — Görev bölgelerinde kamu kurum 
ve kuru)luşlarwıca (İKamu iktisadî teşebbüsleri dahil) 
yapfaıış veya yapılacak üretim, iletim ve dağıtım te
sislerinin işletme haklarının görevli sirkelilere veril
mesine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir. 

Tesislerin işHöfilîmesi 2983 sayılı Tasarrufların 
Teşviki ve Kamu Yajtırılmlarının Hızlandırılması Hak
kında Kanun ve bununla ilgili yönötfmelik esaslarına 
göre yapılır. 

Enerji alışverişi 

'MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Kbmis-
yönumuzıca aynen kabul edilmiştir, 

Görevlendirme süresi 

MADDE 7. — Madde 3 ve 4'e uylgun ola
rak aktedilecek sözleşmeler 99 yıla kadar süreli ola
rak düzenlenebilir. 

Sözleşmelerde en aız görevlendirme süresi, mev
cut ve yeniden kuırulacak üretim, Metim ve dağıitım 
tesislerinin amortisman süreleri dikkate aılnnaırak tes
pit edilir. Bu sözleşmelerle gerektiğinde teknik atrııor-
tkmandan ayrı olarak, 'tefsirlerim tüm bedeli üzerin
den sermaye amoritüısmanı ayrılması esasının getiril
mesi de mümkündür. 

Görevin sona ermesi 
MADDE 8. — BeMi bir süreyi. kapsayan sözleş

meler, süre uzaitımı talep edilmediği takdirde, sürenin 
bitimi ile son bulur. Bu takdirde tiüm teslisler ile tüm 
Itaşıntr ve 'taşınmaz mallar her ftüaHü borç ve Itaahhült-
lerden ari olarak Devlete bedelsiz olarak geçer. 

'Sözleşmeler görevli şirketin acze düşmesi veya 
sözleşme şartlarını Ühlal etaesi halinde süresinden 
önoe festi edilebilir. 

Sözleşlmellerin sona ermesine ilişkin hükümler ile 
sona ermesinin sonuçları, sözleşmede düzenlenir. 
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Görevlendirmenin sona ermesine ilişkin hükümler 
ile sona ermesinin sonuçları görevlendirme sözleşmele
ri ile düzenlenir. 

Devletin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundaki 
haklan saklıdır. Bu durumda görevli şirkete ait tüm 
tesislerin taşınır ve taşınmaz malların bedeli, rayiç 
değer üzerinden peşin olarak Ödenir. Ayrıca görevli 
şirkete 5 yıllık kâr mahrumiyeti ödenmesi peşin ola
rak yapılır. 

Enerji satış şartları ve tarife esasları 

MADDE 9. — Enerji tarifeleri, görevli şirketin 
teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
onayı ile yürürlüğe girer. 

Tarifelerin tespitinde, yıllık işletme ve bakım gi
derleri, yeni yatırımlar için teşkil edilecek fonlar, faiz 
ve kur farkı garantisi verilmemiş ise kur farkları, tek
nik ve sermaye amortismanları ve diğer masraf ve 
harcamalar ile ortaklara dağıtılacak makul bir temet
tü için gerekli .gelirin sağlanması esas alınır. 

Görevli şirketler ile üretilen elektriğin satılacağı 
kurum ve şirketler arasında bu satışların miktar ve 
şartlarını tarizim eden ve bir yıldan fazla süreli olabi
len sözleşmeler yapılması ve bu sözleşmelere tarifeler 
ile ilgili özel hükümler konulması; Bakanlar Kurulu 
Kararı ile mümkündür. 

Yönetmelik 

MADDE 10. — 3 üncü maddede adı geçen, yönet
melikle bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususları 
düzenleyen Yönetmelik Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığınca hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulur. 

Kamulaştırma 

MADDE 1 1 . — Görevli şirketlerin yapacağı üre
tim, iletim ve dağıtım tesislerimin onaylanmış tatibikat 
projelerine göre, kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktı
ğında; kamulaştırma bedeli görevli şirket tarafından 
ödenmek kaydı ile Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Ba
kanlığınca genel hükümlere göre kamulaştırma ya
pılır. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) i 

Enerji satış şartları ve tarife, esasları 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbu'l edi'l'mişltir. 

Yönetmelik 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko-
mîsyonuımuzıca aynen kalbul erimiştir. 

Kamulaştırma 

iMADfDE 11. — Tasarının l'l inci madldesi Kö-
mîsyonuımuzca aynen kalbul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinde mevcut elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 
ticareti imtiyazına sahip şirketlere idarece verilmiş 
izinler üzerine kurmuş ve işletmekte oldukları ve 
fakat 'imtiyaz kapsamına alınmamış üretim, iletim 
ve dağıtım tesisleri ile bu tesislerin bulunduğu iller 
imtiyaz sözleşmesi kapsamına alınmıştır. 

Bu Kanun hükmünün gerektirdiği sözleşme de
ğişikliği Kanunun yayımını ta'kip eden 3 ay içinde 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ile şirket yetki
lilerince imlazanır. 

Bu Kanunun 6 ncı maddesindeki hükümler, imti
yazlı şirketler için de uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinde mevcut elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ti
caret imtiyazına sahip şirketler; diledikleri takdirde, 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içeri
sinde, Enerji ve Tabiî Kaynalklar Başkanlığına müra
caat etmek suretiyle, 3 üncü maddede anılan görev 
şirketine dönüşmelerini İstediklerinde Bakanlar Ku
rulu Kararıyla kendilerine 'bu Kanun esasları içeri
sinde 99 yıl süreli 'bir görevlendirme hakkı verilebi
lir. 

Bu Bakanlar Kurulu Kararı içerisinde mevcut im
tiyazlı şirketin hudutlarının genişletilmesi ile görev 
bölgesi dışında kurulacak üretim tesislerinden elde 
edilecek elektrik enerjisinin görev bölgesine taşınma
sı ve bu 'bölge içerisinde satılmasına da izin verilebi
lir. 

Bu madde hükmünün gerekli kıldığı sözleşme de
ğişikliği Bakanlar Kurulu Kararından itibaren 3 ay 
içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile şirket 
yetkilileri arasında imzalanır. 
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GEÇİCİ MAIDOE 1. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinde mevcut elektrik üröbim, ilelbim ve dağıtım ve 
ticareti imtiyazına sahip sirkelilerin, kurmuş ve işlet
mekte oklukları ve fakat imlfciyaz kapsamına alınma
mış üretim, illetim ve dağıttım tesisleri ile bu tesisle
rin 'bulunduğu iller imtiyaz sözleşmesi kapsamına 
alınmıştır. 

Bu Kanun hükmünün gerektirdiği sözleşme deği
şikliği Kanunun yayımını takip eden 3 ay içinde 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı ile şirket yetkili
lerince imzalanır. 

Bu Kanunun 6 ncı maddesindeki hükümlfer, im
tiyazlı şirketler içinde uygulanır. 

GEÇİOt MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinde mevcut elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 
ticaret imtiyazına salhip şirketler; diledikleri takdirde, 
bu Kanunun yalyımı tarihinden itibaren bir yıl içeri
sinde, Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığına müraa-
calt dönek suretiyle, 3 üncü maddede anılan görev şir
ketine dönlüşmelerini istediklerinde Bakanlar Kurulu 

j Kararıyla kendilerine bu Kanun esasları içerisinde 
I 99 yıla kadar süreli bir görevlendirme hakkı verile-

bilir. 
Bu madde hükmünün gerekli kıldığı sözleşme de

ğişikliği Bakanlar Kurulu Kararından İtibaren 3 ay 
içerisinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ile şir
ket yetkilileri arasında imzalanır. 
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MADDE 12. 
rürlüğe girer. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 13. —. Bu Kanun 'hükümlerini Balkanlar 
Kurulu yürütür. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(MIADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Ko-
müsiyonumuzca aynen kalbul edimidir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kafouâ edilmişltir. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

21.11.1984 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı Y. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
S. N. Türel 

. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı V. 
K. Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlı'k ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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