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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, 
şark vilayetlerindeki hayvancılığın bugünkü 
acil ihtiyaçları hakkında gündem dışı konuş
ması 

2, — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
şark vilayetlerinde yapılan deprem eyleri hak
kında gündem dışı konuşrflası 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Belçika'ya gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne 
kadar Millî Savunma Bakanlığına Devlet Ba
kanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/648) 

2. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'a 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/649) 

3. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'a, 
bir yasama yılında iki aydan fazla izin alma
sı sebebiyle ödenek ve yolluğunun verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi (3/650) 

Sayfa 
3 

3:4 

4:6 

6 

,6:7 

C) Danışma Kurulu önerileri 
I. — Gündemin Kanun Tasarı ve Teklif

leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler kıs
mının 1, 2, 4, 5 ve 6 ncı sıralarındaki kanun 
tasarılarının görüşmelerinin bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılması ve 1985 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu tasarıları üzerindeki kişi
sel konuşmalarda bütçenin lehinde, aleyhin
de ve üzerinde olmak üzere söz verilmesine 
dair Danışma Kurulu önerileri 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, 

yeminli özel teknik bürolara yapılan başvu
rulara ve sonuçlarına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü wSoru önergesi (6/187) 

2. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
m, modern matematik eğitimi yapan okulla
ra ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/203) 

3. — ^Ordu Milletvekili Bahriye Üçpk'un, 
köy öğretmenlerinin mahrumiyet zammına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

4. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, 
istanbul ili Emniyet eski Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/218) 

Sayfa 
7 

7,45 
7 
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Sayfa 
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, istanbul ili Emniyet eski Müdürü 
hakkındaki ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 8 

6. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 
Antbirlik ile Teksif Sendikası arasında imza
lanan toplu iş sözleşmesinin iptal nedenine 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'in cevabı (6/221) 8 

7. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 
yurt dışına gönderilen işçilerden İş ve İşçi 
Bulma Kurumunca ücret alındığı iddiasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/222) 8 

8. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının 
değiştirilmesinden doğacak sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 9 

9. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, üniversite öğrencilerinden alınan 
harçlara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 9 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının uygulanmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/225) 9 

11. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mi-
maroğlu'nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'de
ki bakır madenine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 9 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 45 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, dizel lokomotiflere* ilişkin soru
su ve Ulaştırma Bakanı Veysel Ataşoy'un ya
zılı cevabı (7/255) 45:46 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Dumlu Bucağında
ki bir kahvehanenin kapatılmasına ilişkin so
rusu ve içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/270) 46:47 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, emekli aylıklarının ödenme 
şekline ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazı
lı cevabı (7/271) 47:49 

Sayfa 
4. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 

teknikerler ile yüksek teknikerlere uygulanan 
ek göstergelerin eşitlenmesine ilişkin sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
ce'be Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/273) , 49:50 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 9,29 

1. — 26.12.1925 Tarihli ve 697 Sayılı Gü
nün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Ka
nunun 2153 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu 
Raporu (1/613) (S. Sayısı : 187) 9:10 

2. — 1211 Sayılı Türkiye" Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret; Plan ve Bütçe komisyonları -raporları 
(1/20) (S. Sayısı : 225) 10:27,29:31 

3.. — 25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/632) (S. Sayısı : 226) 31:41,44,51:54 

4. — Katma Değer Vergisi Mükellefleri
nin ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 
Mecburiyeti Hakkında Kanun Tasarısı Ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/633) (S. 
Sayısı : 227) 41:44 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici' 
nin 16.5.1984 Tarih ve 3006 Sayılı Kütahya 
ili Gediz İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanuna İki Ma&de ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve içişleri Komisyonu Raporu (2/167) (S. 
Sayısı : 209) 44 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞME
LER 27 

1. — Anayasanın 96 ncı maddesi gereğin
ce, işarî oylamalarda da 101 kabul oyunun 
sayılarak tespitinin gerekip gerekmediği hak
kında 27:29 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 
Genel Kurulun 29.11.1984 tarihli 32 nci Birleşi-* 

minde aldığı karar gereğince Türk Kadın Hakları
nın 50 nci yıldönümü münasebetiyle yapılan __ birle
şimde : 

Başkan Necmettin Karaduman ve 17 nci Dönem 
Kadın Milletvekilleri; 

Neriman Elgin, 
Göksel Kaiaycıoğlu, 
Fatma Rezan Şahinkaya, 
Türkân Turgut Arıkan, 
F. Mihriban Erden, 
îmren Aykut, 
Leyla Yeniay Köseoğlu, 
Tülay öney, 

Günseli Özkaya, 
A. Necla Tekinel, 
Işılay Saygın, 
Bahriye Üçok ile 
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Sü

rekli Komitesi Üyesi Bayan Lei Jieqiong; 
Birer konuşma yaptılar. 
6 Aralık 1984 Perşembe günü saat 15.00'te top

lanılmak üzere birleşime saat 16.05'te son verildi. 

Başkan 
Necmettin Karaduman 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Hatay 

M. Murat Sökmenoğlu 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim ARAŞ 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Yavuz KÖYMEN (Giresun), 

Saffet SAKARYA (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
35 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı için yeter sayı vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, şark vi

layetler indeki hayvancılığın bugünkü acil ihtiyaçları 
hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Ömer Kuş* 
han, şark vilayetlerindeki hayvancılığın bugünkü acil 
ihtiyaçları konusunda gündem dışı söz talebinde bu
lunmuşlardır. Kendilerine söz veriyorum; buyursun
lar efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
bildiğiniz gibi Doğu Anadolu, özellikle Kars, Erzu
rum ve Ağrı yöresi, Türkiye'nin hayvan potansiyeli 
bakımından en yoğun olan illerinden üçüdür. 

Bu yörede yaşayanlar geçimlerini özellikle hayvan 
ürünlerinden ve hayvan ticaretinden karşılarlar. Bu 
nedenle yörede Devletin yetersiz de olsa kurduğu 
süt fabrikaları ve et kombinaları, oldukça büyük 
önem taşır o yöre insanı için. Ancak, halkın Devlete 
güveninin ve 'inancının sonucunu yansıtacak olan, 
Devletin Doğu Anadolu insanına götüreceği hizmet
ler içerisinde mütalaa edilmesi gereken süt fabrika
ları ve et kombinaları bugün Doğu Anadolu insanı
nın ihtiyacına cevap verecek düzeyde değildir. Diğer 
taraftan, biraz sonra rakamlarla da vurgulamaya ça
lışacağım g'i'bi, şu anda Doğu Anadoludaki hayvan 
üreticisi büyük sıkıntı içerisindedir. 
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Sayın milletvekilleri, Doğu Anadoluda bu üç ili
mizde 1983 yılında vuku bulan deprem, iki tane ili
mizin belirli yörelerini büyük ölçüde etkilemiştir. Bi
naenaleyh, depremin sonuçlan hayvancılığın üzerin
de de çok büyük etkiler göstermiş ve Doğu Anadolu 
insanının özellikle üretmiş olduğu hayvanları pazar
lamada, hayvan ürünlerini değerlendirmede büyük 
sıkıntı çökmelerine sebep olmuştur. 

Bugün Doğu Anadoluda mevcut süt fabrikaları 
yeterince toplama merkezleri kuramadığı ve halkın 
ayağına giderek üretilen sütleri toplayamadığı için 
fonksiyonunun ancak yüzde 30'unu icra edebilir du
rumdadır. Bu da Doğu Anadolunun özellikle süt po
tansiyeli bakımından kalkınmasında büyük payı ol
ması gereken hayvan ürünlerini değerlendirmede, süt 
ürünlerini değerlendirmede çok menfi bir durum gös
termektedir. 

Sayın milletvekilleri, Doğu Anadoluda üç tane et 
kombinası vardır. Bunlardan bir tanesi Erzurum'da, 
bir tanesi Kars'ta ve bir tanesi de Ağrı'dadır. Ben bu
gün özellikle konuşmamın ağırlığını bu üç tane et 
kombinasına ve Doğu Anadoludaki hayvan üreticisi
nin bugüne kadar teslim etmiş olduğu hayvanlarının 
ücretini alamayışı karşısında düştükleri durumu 'ifa
de etmeye teksif edeceğim. 

1983 yılı sonunda 1984 yılının 9 uncu ayının 28' 
ine kadar Doğu Anadoludaki bu üç tane et kombi
nasına ürettiği hayvanları teslim eden gerek tüccar, 
gerek üretici ve gerekse depremzedelerin et kombina
sından olan alacaklarının bir kısmı; yani 9 uncu ayın 
28'ine kadar olan bölümü taksitlerle de olsa hak sa
hiplerine ödenmiş ve dolayısıyla yöre insanının hiz
metine sunulmuştur. Ancak, 1984 yılı 28 Eylülünden 
bugüne kadar kombinalara teslim edilmiş olan hay
vanların karşılığı ödenmesi gereken Et ve Balık Ku
rumunun borçlan maalesef bugüne kadar ödenme
miştir. 

Tetkik gezisine çıktığımızda, Erzurum Kombina
sının üreticiye 850 milyon, Kars Kombinasının yak
laşık 1 milyar, Ağrı Kombinasının da yaklaşık. 300 
milyon l'ira civarında borcu olduğunu öğrendik. 

Değerli milletvekilleri, ürettiği hayvan ve hayvan 
ürünlerinden başka gelir kaynakları çok sınırlı olan 
Doğu Anadolu insanının et kombinasına, Devletin 
güvencesi altındadır düşüncesiyle tüccara tercih et
mek suretiyle teslim ettiği hayvanların ücretini üç 
ay gibi bir süreden beri alamamış olması, çok büyük 
boyutlarda sıkıntılara sebep olmuştur. O yöredeki 
hayvan üreticisi insanlarımız, özellikle tüccarlar, bi
rer ikişer hayvanını et kombinasına getirmekten İm-
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tina eden köylünün hayvanım sürüler halinde et kom
binasına teslim ettikten sonra parasını ödeme gibi bir 
işlem uyguladığından, büyük kentlere; yani Erzurum, 
'Kars ve Ağrı'ya getirmiş olduğu ve bundan yakla
şık iki ay evvel et kombinasına teslim ettiği hayvan
ların karşılığında et kombinasından alması gereken, 
biraz önce miktarlarını verdiğim paraları alamadık
ları için maalesef yörelerine dönememektedirler. Çün
kü hayvanını aldığı kimsenin borcunu ödeyemez du
ruma düşmüş bulunmaktadırlar. Bu nedenle de Do
ğu Anadoluda bir «Seyyar tüccarlar»' veya «Turist 
tüccarlar» tabiri türemiştir. Yani hayvan taciri, yö
resinden hayvanı toplamış getirmiş ve yöredeki kom
binalara teslim etmiştir; ama parasını alamadığı için 
yöresine dönüp hayvanını aldığı kimseye parayı öde
yemeyeceğinden kendisi büyük kentlerde ikamet et
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, içler acısı olan bir görüntü
yü de ayrıca vurgulamak istiyorum: Deprem yöre
sindeki insanlarımız hayvanlarını, bakma imkânı bu
lunmadığından, barındırma imkânı bulunmadığından 
et kombinasına teslim etmişlerdir. Bu da Devletin bir 
desteği, Devletin bir yardımı şeklinde mütalaa edil
miştir; ama arkasından tetkik ettiğimizde gördük 
ki, bugüne kadar elindeki bir veya iki veya beş veya 
on hayvanını teslim etmiş olan Doğu Anadoludaki 
depremzedelerin et kombinasından şu güne kadar 
alacağı 280 milyon lira üç aydır maalesef kendileri
ne ödenmemiş ve dolayısıyla birinci defa depremin 
etkisiyle evleri yıkılmak suretiyle bir felakete uğra
mış olan insanlarımızın büyük bir kesimi, bu sefer 
de Devletin kendilerine reva gördüğü bu tutum kar
şısında ikinci yıkıntıya uğramışlardır. 

Et kombinası müdürleriyle yapmış olduğumuz gö-
, rüşmelerde, Devletin kendilerine, kombinanın halka 
olan borcunu ödemesi için gerekli finans gücünü 
sağlamadığından müşkül vaziyette bulunduklarını ve 
dolayısıyla bu yüzden kendilerinin de büyük ölçüde 
rencide edildiğini ifade etmişlerdir. 

Devlet, kendi görevlisine, büyük ölçülerde sıkın
tıya düşmüş kendi halkına sahip çıkmak mecburiye
tindedir. Doğu Anadolu insanının bu sıkıntısı mut
laka en kısa sürede giderilmelidir. 

Saygılar sunuyorum. (HP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
2. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, şark vi

layetlerinde yapılan deprem eyleri hakkında. şündem 
dışı konuşması. 



T, B. M. M. B : 35 6 â 12 ._ 1984 0 : 1 

• BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Sayın Sallı 
Alcajij fark vilayetlerinde yapılan deprem evleri hak* 
kında, yaptığı geziler sebebiyle söz istemiştir; kendi
lerine söz veriyorum. 

(Buyusun Suya. Akan, 
SALÎH ALGAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 

«ayın .milletvekilleri; gündem dışı bir konuşmanın, 
maalesef bu Mecliste dikkatle dinlerunediğinı görmüş 
bulunuyorum. Memleketin önemli yaralarının fou Mec
liste gündem dışı konuşmalar ile dile geldiğini hatır
latmak isterim. 

29-3Q.lt.1984 ve 1-2-3.12.1984 tarihlerind», beş 
g&niük zaman içkide Halkçı Parti adına yaptığımız 
Erzurum, Kars, ı&arıkaımış, Ağrı illeri dahilindeki so-
runlacdam, sadece depremzedeierle ilgili olanları dile 
getirmeye ;çaiışacağım. 

Eğitimin, tekniğin ve yatırımın yıllardır girmedi
ği, siyasHerin seçim zamanı tatlı vaatlerle kandırdığı, 
yokkıkiarla mücadele eden çilekeş Anadolu insanını 
görünce hangi vicdan sahibi kişinin içi sızlamaz?. Bu 
kadar iter yönden geri kalmış, hiçbir derdinin, so
rununum $özünıü bulunmamış insanlar yine de ken
dilerini ziyarete giden konuklarını en içten duygula
rıyla, ıseıagü^piyle, varım yoğunu ortaya koyarak ağır
lamak istiyor. Oysa, «Türkiye ve Türk Devleti bir 
bütündür» sloganları sık sık .söylenir. Ancak bu söz
lerin aldatmaca olduğunu, Doğu yöresinin içinde ya
şayanları görürseniz, bir kez daha Doğunun üvey 
evlat olduğunu açıkça, anlarsınız. Eğitim ve yatırımlar 
Doğuya gitmediği müddetçe de Doğu insanının hiç-

.. bir yönden nasibini alamayacağı aşikârdır. En yeni 
örnek olarak sizlere Erzurum deprem mıntıkasında 
gördüklerimi anlatacağım. 

Elektriği yok, suyu yok, evi yok, yolu yok. Bu 
çaresizlikler içinde kıvranan Anadolu insanının dep
rem bölgesinde çektikleri ıstırapları, yaşamın zorlu
ğunu gördüğümüzde varlık ile yokluk arasındaki uçu
rumun ^ok 'büyük olduğunu anlarsınız ve bu mem
leketin millî. servetlerini hiç düşünmeden sarf eden
lere veya sarf ettirenlere isyan edersiniz. 

Anadoitt'muı - deprem bölgelerinden gelen iktidar 
milletvekrlleri; yöre halkınızın bu eksi il8 derece so
ğuğun altında 5-6 çocuğuyla kömürsüz ve odunsuz hir 
çadır altında bir yaşam kavgası verdiğini gidip gör
menizi isterim. Görünüz ki, devlet yardımlarının kim
lere ve nasıl ellere teslim edildiğini, «Doğu ve Güney
doğuya yatırımlar. gidecektir» sözlerinin ne derece 
gerçek olup olmadığına karar verin. îl, ilçe ve köy 
caddelerinde ellerinde tespih her gün pazar varmış 

gibi boş dolaşan ve yolculuğun nerede biteceğini bil
meyen^enerji dolu insanların bekleyişlerinin kendine 
ve Türk toplumuna ne gibi yaralar açacağını görme-
mezlikten gelmemeliyiz. 

Felaketler neticesinde Türk insanına Devletimiz 
yardım elini uzatır ve onun yarasını sarar. Ne yazık 
ki, eskiden de şahit olduğumuz veçhile depremzede-
lerin yine^üzüntü verici olaylarla karşı karşıya kaldık
larını bizzat mahallindeki tetkikimle öğrenmiş 'bulu
nuyorum. 

Deprem evleri B6 metrekare büyüklüğünde plan
lanmış, yapım başlamadan kurulan Hasar Tespit Ko
misyonları köylere giderek tam, orta ve az hasarlı 
binaları tespit etmişlerdir. Bu tespitlerde tam adalet
li raporların tutulmadığı görülmüştür. Orta hasarlı 
diye görülen evlerin oturulacak durumda olmadığı, 
duvarlarının 15-20 santim çatlak, .çatıların yıkık ol
duğu; bu durumda hasar tespitlerinin tekrar ivedilikle 
yapılması ve çadırda oturan çaresizlere Devlet bü
yüklüğünü göstermesi gerekmektedir. 

Yapılan evlerin temellerine dökülen betonların 
planlarda belirtildiği şekilde gerçekletmediği; normal 
çakıl ve çimento karışımı harç yerine, siklop beton 
kullaaıldığından, tüm yapı bittikten sonra 'binama 
çöktüğü, içine girilmeden daha duvarların çatladığı 
ve temellerin "çöktüğü, buna tedbir olsun diye şikâyet
ler sonunda ilgili müteahhidin temellerin tüm çevre
lerini açarak toprak içine 20 santim kalınlıkta ek be
ton döktüğü; fakat yajpılan işin oradaki vafcandaşlanp 
gözünü boyama politikası olduğu da aşikâr şekilde 
ortaya çıkmaktadır. 

Evlerin sıvaları tek kat dduğuadaotamamen çat-
lamıştıtv Kullanılan kerestenin vatandaşların orman 
ihtiyacından alınmış olduğu ve m^emikabınün 7 500 
Türk Lirası olduğu, keresfienin yaş Jkutaılm&sışdan 
dolayı yapılan kapılar, çerçeveler ve tavanların ken
dilerini atarak kujlanılır halde olmadıkları, banyo, 
tuvalet ve fosseptik çukurlarının çalışmadığı ve ye
tersiz olduğu, çatıya soğuk geçirmeyen elyafların 
çok az kullanılmasından dolayı evlerde ısının çok 
düşük t>lduğu, evlerinin önündeki toprak yığınları
nın ve ara yollarının müteahhitlerce açılmayıp köy
lüye açtırmak istedikleri, kereste biçimlinden artaka
lan talaşların köylüye parayla satıldfğı görülmüştür. 
Ayrıca, eksi 18 derecede 20 santimetre karın altın
da şu anda bir evin betonunun dökülmesi netice
sinde ne derece garanti olduğu sizlerin takdirlerini
ze kalmaktadır. * 

Ayrıca bu durumlar karşısında bir de maliyeti, 
tüm tetkiklere dayanarak 1 milyon 300 bin Türk Li-
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rast olan deprem evlerinin depremzedelere 4 milyon 
borç yüklediği, arada 2 milyon 700 bin Türk Lira
nın da müteahhitlerin ceplerine girdikleri ortaya çık
maktadır. 

Hükümete sesleniyorum: Fakirlerin kamburunun 
üzerine bir kambur daha ekleyenlere fırsat verilme
sin. Narman bölgesi, Horasan, Haısanlkale bölgesi 
ve Sarıkamış bölgesindeki depremzedeler 'için yapı
lan konutların işçiliğinin gerçek kurallar için yapıl
madığını tespitle müdahalenin bir an önce yapılma
sını idiler, hepinize en derin saygılarımı sunarım. 
<HP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN— Teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, 'benim de gündem dışı bir konuşma talebim 
vardı. Arkadaşlardan önce önergemi vermiştim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, konunuz hak
kında Meclisimizde 'birkaç defa gündem dışı söz is
tendi. Konunuz, Doğu Anadolu Bölgesiyle ilgili 
akaryakıt ve kömür konusu. Bu konuda birkaç ar
kadaş gündem dışı söz sitedi. Bunun üzerine de, bun
dan tahminen 15 - 20 gün önce Sayın Bakan, 25 da
kikaya yakın Meclisi aydınlatıcı beyanda bulundu
lar. Bunun üzerine müzakere açıldı; Balkanın bu be
yanına karşı Mecliste cevaplar teati edildi. 

Bu itibarla, konunuz güncelliğini kaybetmiş ol
makla berabeı, gündemimiz çok yüklü bulunduğun
dan maalesef sizin ıbu talebinizi yerine getiremiyo
rum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yakıt 
hakkında konuşacağım Sayın IBaşkan. Erzurum'da şu 
anda vatandaşım donuyor. (Ben, burada yakıt soru
nunu, kömür sorununu dile getiremeyecek miyim? 
Rice ederim, bu hareketiniz yanlıştır. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bu hareket, 
gündem dışı konuşma talebinde bulunan birçok ar
kadaşlarımızın haklarım yerine getirememek gibi 
bir durumu da doğuruyor. 

Bu itibarla, zatıâlinizin bu 'Mecliste dile getire
mediği konu yoktur; her vesilede bu isteğinizi yeri
ne getirebilirsiniz. Üstelik bu konu güncelliğini de 
kaybetmiştir.; (ANAP sıralarından alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Beyefen
di, üç kişiye konuşma hakkı verebilirsiniZj Benim 
konum günceldir. Gittim, beş gün gezdim geldim. 
Vatandaşımızın derdini buradan duyuramayaçak mı
yım? Bu şekilde davranışınız ayıptır, böyle tarafgir
lik olmaz yani... 
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B) TEZKERLER VE ÖNERGELER 
1. — Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Ba

kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Sa
vunma Bakanlığına Devlet Bakanı Sudi Türel'in ve
killik etmesinin uygun gömdüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/648) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlarf kısmında 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup 
bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. NATO Avrupa Grubu ve Savunma Planlama Ko

mitesinin Brüksel'de yapılacak 1984 Sonbahar Bakan
lar Toplantısına katılmak ve toplantıya müteakip te
mas ve incelemelerde bulunmak üzere, 1 - S Aralık 
1984 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Zeyi Yavuztürk'ün dönüşüne ka
dar; Millî Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı Sudi 
N. TüreFin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinizle sunulmuştur. 
2. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'a izin ve

rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/649) 
BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline izin veril

mesine dair Başkanlığın tezkeresi vardır; okutup 
onayınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluma , 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, hastalığı ne

deniyle 29.11.1984 tarihinden itibaren 64 gün izinli 
sayılması, Başkanlık Divanının 6.12.1984 tarihli top
lantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... İzin talebi kabul edilmiştir. 

3. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'a, bir ya
ma yılında iki aydan fazla izin alması sebebiyle öde
nek ve yolluğunun verilmesine dair Başkanlık tezke
resi (3/650) 

BAŞKAN — Başkanlığın diğer tezkeresini okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 

olarak iki aydan fazla izin alan Zonguldak Mifletve-; 
kili İsa Vardal'a ödenek ve yolluğunun verilebilmesi» 
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İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince Genel Kuru
lun onayına sunulur. 

Neorrîettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ödenek ve yolluğunun veril
mesi kabul edilmiştir. v 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. -r- Gündemin Kanun Tasarı ye Teklifleriyle 

Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 1, 2, 4, 5 
ve 6 ncı sıralarındaki kanun tasarılarının görüşmele
rinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması ve 
198$ Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarıları üzerindeki 
kişisel konuşmalarda bütçenin lehinde, aleyhinde ve 
üzerinde olmak üzere söz verilmesine dair Danışma 
Kurulu önerileri. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 28 Tarih : 6.12.1984 

Danışma Kurulunun 6.12.1984 Perşembe günü 
yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurur 
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grubu H.P. Grubu 
Başkanvek-ni Başkaovekili 

Ercüment Konukman' O. Şeref Bozkerlt 
M.D.P. Grubu Temısfiltiisıi » 

Muistatfa Çorapçıoğıtu 

III. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa VardaVin, ye

minli Özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sıradaki. sözlü soru önergesi, soru sahibi Sa
yın îsa Vardal'ın izinli bulunması sebebiyle ertelen
miştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Bilâl Sişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

Öneri : -̂  

1. Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının 1,2,4, 5 ve 
6 ncı sırasındaki tasarıların Genel Kurulun 6.12.1984 
tarihli 35 inci Birleşiminde, görüşmelerinin 'bitimine 
kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

2. 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarıları üze
rindeki kişisel konuşmalarda, İçtüzüğün 62 nci mad
desine göre, bütçenin lehinde, aleyhinde ve üzerinde 
olmak üzere sırayla söz verilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Bu 2 öneriyi ayrı ayrı okutmak su
retiyle oylarınıza sunacağım. 

1 inci öneriyi okutuyorum : 

1. Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 1, 2, 4, 5 ve 
6 ncı sırasındaki tasarıların Genel Kurulun 6.12.1984 
tarihli 35 inci Birleşiminde görüşmelerimin 'bitimine 
kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — önerinin okunan 1 inci maddesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum : 

2. 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu taşanları üze
rindeki kişisel konuşmalarda, İçtüzüğün 62 nci mad
desine göre, bütçenin lehinde, aleyhinde ve üzerinde 
olmak üzere sırayla söz verilmesi önerilmiştir. 

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

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — 2 nci sırada Sayın Bilâl Sişman'ın 
sözlü som önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Bilâl Şişman buradalar mı?. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üç&k'un,1 köy öğ

retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada Sayın'Bahriye Üçok'un 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Bahriye Üçok buradalar mı?. Yoklar. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada İzmir Milletvekili Rüş
tü Şardağ'ın sözlü soru önergesi 'bulunmaktadır. 

Sayın Şardağ?... Buradalar. 
Soruyu cevaplandıracak ıSayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenımitir. 
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Erzurum 'Milletvekilli 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun sözlü soru önergesi 'bu
lunmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?... Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?... Yok. 
Soru erteleramitir. 
6. — Sivas Milletvekili Ruşan İşın'in, Antbirlik 

ile Teksif Sendikası arasında imzalanan toplu iş söz
leşmesinin iptal nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı 
(6/221) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada »Sivas Milletvekili Sayın 
Ruşan Işın'm sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Ruşan Işın?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?... Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Ruşan Işm 

Sivas 
Sorularım : 
1. Antbiriikle Teksif Sendikası arasında imzala

nan Toplu İş Sözleşmesi neden iptal edilmiştir?. 
2. ©aha önce de böyle bir uygulama olmuş mu

dur?. Var 'ise açıklanması. 
3. İmzalanan sözleşmede .iptali gerektiren mad

deler 'hangileridir?. 
4. Sözleşmeyi imzalayan Genel Müdürün yetkisi 

nedir?. Sözleşmenin iptalinden sonra Genel Müdür 
hakkında ne.gibi işlem yapılmıştır?. Yapılmadı ise ne 
düşünülmektedir?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANI KAZIM OKGAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Ruşan 
Işın'm, Antbirlik ile Teksif arasında imzalanan top
lu iş sözleşmesinin iptali ile lilgili sorularına cevap 
vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
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j Antbiriikle, Teksif arasında yapılan toplu iş söz-
1 leşmesi 'iptal edilmemiştir ve esasen hukuk düzeni iiçe-
I risinde imzalanmış bir toplusözleşmenin iptali gibi 
j bir keyfiyet de söz konusu değildir. 
I Keyfiyeti arz ediyor, saygılar sunuyorum. 
I BAŞKAN — Sayın Milletvekilli, cevaba karşı gö-
1 rüş bildirmek ister misiniz?. 
1 RUŞAN IŞIN (Sivas) — Evet efendim. 
j BAŞKAN — Buyurun efendim. . 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
1 milletvekilleri; Sayın Başbakana yöneltmiş bulundu-
I ğum, Antbiriikle Teksif Sendikası arasında yapılan 
i toplu iş sözleşmesinin neden iptal edildiği veya yü-
j rütmenin neden durdurulduğu hakkındaki soru öner-
I geme Sayın Devlet Bakanımız Kâzım Oksay cevap 
j verdiler; «Bu sözleşme iptal edilmemiştir, hukukîdir 
j ve geçerliliğini muhafaza etmektedir» dediler. Kendi-
1 lerine Sayın Genel Kurul huzurunda teşekkür edıiyo-
1 rum. 
1 Ancak, Türk - îş yöneticileriyle yaptığım görüş-
j mede, Başbakanlıktan gelen bir talimat üzerine, 
I 3.11.1984 tarihinde imzalanmış bulunan toplu iş söz-
j leşmesiniin yürütülmesinin durdurulduğu haberi veril-
1 mistir; ama Sayın Bakan şu anda bu sözleşmenin ge

çerli olduğu müjdesin'i verdiler. Kendilerine teşekkür 
ediyorum. 

Ancak, Türk - İş yöneticileriyle bu konuda tek
rar görüşeceğim. Eğer bu toplu iş sözleşmesi yürür
lüğe konmadıysa, bu Genel Kurulda söylenecek bazı 

I sözlerimiz olacaktır. -
Heplinize saygılar sunarım. (HP sıralarından «Bra-

I vo»»sesleri, alkışlar.) 
BAŞKAN •— Soru cevaplandırılmıştır. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Efendim, Türk - İş yöneticilerinin söylediğine mi 
inanacağız, yoksa Hükümet temsilcisinin söylediğine 
mi dtlbar edeceğiz?. Herhalde bunun açıklığa kavuş
masında fayda vardır. (ANAP sıralarından «Ayıp et
ti» sesleri.) 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — İtibar ediyorum Sayın 
Bakanım, itibar ediyorum. 

BAŞKAN — Konu aydınlanmıştır efendim, ko-
I nu aydınlanmıştır. 
I 7. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'm, yurt dışına 
I gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca 

ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki sözlü soru önergesi 
Sayın Ruşan Işın'a ait olması sebebiyle, İçtüzük hü-

1 kümleirne göre ertelenmiştiir. 

- 8 -
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8. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Karddnın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin-^ 
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

BAŞKAN — 8 inci: sırada Kütahya Milletvekili 
Abdurrahman Necati KaraVnm sözlü soru önergesi 
'bulunmaktadır. 

Sayın Necati Kara'a?... Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. " 
9. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

m, üniversite öğrencilerinden alman harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada Hatay Milletvekili Sa
yın Abdurrahman Demirtaş'm sözlü soru önergesi 
bulunmaktadır. 

îSayın Abdurrahman Demirtaş?... Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Erzurum Milletvektli Hilmi Nalbatıtoğlu' 
nun, Besinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun sözlü soru önergesi bu
lunmaktadır. 

Sayın Hilmi Nal'bantöğlu?... Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 

nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkjn Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

BAŞKAN — 11 inci sırada Siirt Milletvekili Sa
yın Naci Mümaroğlu'nun sözlü soru önergesi bulun
maktadır. 

Sayın Mimaroğlu?... Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?... Yok. 
(Soru ertelenmiştir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. '— 26.12.1925 Tarihli ve 697 Sayılı Günün Yir
mi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2153 Sa
yılı Kanunla Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayısı : W) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inoi sırada yer alan, 26.12.1925 Tarihli ve 697 
Sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Ka
nunun 2153 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve İçişleri ̂ Komisyonu Raporunun müzakerelerine 
geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini _ almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunmasına karar verilmiştir. 

Tasarımlı tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?... Yok. 

(1) 187 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Tasarının maddelerine^ geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

26.12.1925 Tarihli ve 697 Sayılı Günün Yirmi Dört 
Saate ToksÖmine Dair Kanunun 2153 Sayılı Kanunla 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamen&n Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 697 sayılı Kanunun değişik. 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. —Griniç'e göre otuzuncu derecede bu
lunan boylam daüresi hütün Türkiye Cumhuriyeti sa
atleri için 'esas alınır. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarih
leri bel'Milmek ve 'bir saati akmamak şartıyla yaz sa
ati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eritenler... 
Etmeyenler... 1 inci maddeka'bul edilmiştir. 
' İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, bir önerge 
olacaktı efendim. 

BAŞKAN — Başkanlığa öyle bir önerge gelmedi 
efendim. 
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Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 Tarihli ve 2977 Sa

yılı idarî Usul ve işlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
. ile İlgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna Veri

len Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 
26.12.1925 Tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi Dört 
Saate Taksimine Dair Kanun için adı geçen Kanunla 
verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

BAŞKAN — Geçidi madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiştir. 

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

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

teyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde ka'bul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Bbmevenler... Madde ka'bul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir ve tasarı ka
nunlaşmıştır. 

2. — 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme-, 
si ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/20) (S. Sayısı : 225) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, 1211 sayılı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları üzerindeki müzakereye 
geçiyoruz. 

Komisyon Ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunup 

okunmamasını oylarınıza sunuyorum. Raporun okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okun
maması kabul edilmiştir. 

(1) 225 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına Sayın ismail Şengün söz iste
mişlerdir. 

Buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 1211 sayılı Türkiye. Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ile Plan ve Büt
çe Komisyonu tarafından incelenen tasarı üzerindeki 
Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, her şeyden önce şunu ifade 
etmeliyim; bu 92 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uy
gun olarak Hükümet tarafından 1983 yılında düzen
lenmiş olan bir kararnamedir. 70 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ise, 2810 sayılı Yetki Kanununa 
istinaden çıkartılmış bir kararnamedir. 2810 sayılı 
Yetki Kanununa göre hükümetler, para piyasalarının 
gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için Banka
lar Kanununda ve bu Kanunda yapılacak değişiklik
lerle ilgili olmak kaydıyla kararname çıkarma yetki
sine sahip kılınmışlardır, 

Şimdi görüşeceğimiz 1211 sayılı Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Kanunu hükümlerinde bazı 
kaldırmalar, değiştirmeler ve düzenlemeler yapan 92 
sayılı Kararname de aslında 2810 sayılı Yetki Ka
nununa göre çıkartılmış olan bir kararnamedir. 

92 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 
olarak şekil yönünden ifade edeceğimiz görüşleri 
'belirtmeden önce, 2810 sayılı Yetki Kanununda han
gi hallerde ve nasıl Bankalar Kanununda değişiklik 
yapılabileceğini gösteren hükmü sizlere okumak isti
yorum. 2810 sayılı Yetki Kanununa göre Hükümet, 
para piyasasının gerektirdiği düzenlemeleri yapabil
mek için, Bankalar Kanunu ve bu Kanunda yapıla
cak değişikliklerle ilgili olmak kaydıyla Merkez Ban
kası Kanununun bazı hükümlerini kaldırabilir, değiş
tirebilir veya yeniden düzenleyebilir, denmektedir. Şu 
halde görüşmek üzere olduğumuz Merkez Bankasıy
la ilgili kanun hükmünde kararnamede esas hareket 
noktası, bu Kanunun ancak Bankalar Kanunuyla 
ve onda yapılacak değişikliklerle ilgili olmak kaydıy-
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la bazı hükümlerinin değiştirilebileceği, kaldırılabile
ceği, yeniden düzenlenebileceği şeklindedir. Şu halde 
biz bu kanun üzerindeki görüşlerimizi ifade ederken, 
bu kaydı ihtiraziye iyice dayanmak ve bunu hiçbir 
şekilde göz ardı etmemek durumundayız. Aksi hal
de, 2810 sayılı Yetki Kanunu hükümlerine uymamış 
oluruz. 

Şimdi Hükümet, bankalarla ilgili olarak ortaya 
getirdiği; daha doğrusu 1983 yılında ilan ettiği, açık
ladığı 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi Plan 
ve Bütçe Komisyonuna sevk etmiş olmakla beraber, 
şu anda görüşmekte olduğumuz 92 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye esas teşkil eden bu 70 sa
yılı Kararname henüz Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülmüş değildir. Dolayısıyla görüşmekte oldu
ğumuz Kanun Hükmünde Kararnamenin esasını teş
kil eden 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden 
Yüce Kurulunuz haberdar değildir; bu Kanun Hük
münde Kararname üzerinde herhangi bir görüş, mü
zakere Yüce Kurulunuzda yapılmamıştır. 

Şu halde, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
olarak şekil yönünden ilk itirazımız, 70 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname görüşülmeden, 92 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin nasıl görüşülebile
ceğidir. Çünkü, 70 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name 2810'a göre çıkartılmıştır ve 2810 der ki; bu 
kararnameye uygun olmak kaydıyla Merkez Bankası 
Kanununda değişiklikler, düzenlemeler, birtakım 
hükümleri kaldırmalar söz konusu edilebilir. 

Şimdi bu durumda Sayın Hükümete sormak la
zım gelir : Yüce Mecliste ve Yüce Meclisin ilgili ko
misyonunda görüşülmeyen 70 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin bütün hükümlerini şimdiden 
kabul ediyor ve benimsiyor musunuz ki, 92 sayık 
Kanun Hükmünde Kararnameyi biz şimdi görüşebi
lelim? Aksi halde yarın Plan ve Bütçe Komisyonun
da 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname görüşü
lürken yapılabilecek bazı değişiklikler sonucu, 92 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede de birtakım ek 
değişikliklere gidilmek gerekebilir. Bu öncelik, sonra-
lık meselesi halledilmeden konu önümüze getirilmiş
tir ve Yüce Mecliste şu anda müzakerelerine başlan
mıştır. 

Hükümet şunu söyleyebilir: Biz, bunu b'ilerek 
getirdik; 92 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, 
70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olan 
bütün hükümler tarafımızdan gözden geçirilmiştir; 
herhangi bir itirazımız yoktur. Tabiî bu cevaba kar-
ş/i bizim de ifade edebileceğimiz bir şey yoktur; an-
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caik meseleyi şeklî balkımdan dikkatlerinize sunma
yı görev addediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ilkinci olarak belirtmek iste
diğimiz husus da yine bir ölçüde şeklîdir. 92 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret Komisyonumuzda görüşülmüş, daha 
sonra Plan ve Bütçe Komisyonumuza gelmiştir. An
cak, Sanayi ve Ticaret ve Teknoloji Komisyonumuz
da bu kararname görüşülürken, kararnameye birta
kım yepyeni maddeler eklenmiş, yeni düzenlemeler 
getirilmiştir. Bunun ötesinde aynı kararname, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken de, Komis
yonda münakaşalara yol açan yeni bir madde bu ka
nun hükmünde kararname tasarısına eklenmiştir. Bi
zim görüşümüz odur Jki, ihtisas komisyonlarına geti
rilen tasarılar üzerinde ancak Meclis İçtüzüğünün be
lirttiği şartlar dahilinde yeni elk maddeler söz ko
nusu edilebilir, tasarıya yeni ek maddeler getirilebi
lir. 

Sayın Başkan, müsaadenizle Meclis İçtüzüğünün 
36 ncı maddesini Yüce (Meclise okumak istiyorum: 

«Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun 
tasan veya tekliflerini aynen veya değiştirerek ka
bul veya reddedebilirler; birbiriyle ilgili gördüklerini 
birleştirerek görüşebilirler.» 

Şimdi, bu hükmün anlamı, komisyonlar her şey
den önce kendilerine havale edilen kanun tasarı ve 
tekliflerini aynen görüşebilirler; değişiklik yapılma
sı lazımsa o sadece o hükümler üzerinde değişiklik 
yapabilirler ve fakat tasarıda ya da teklifte bulun
mayan hususları madde olarak önerip, görüşüp ta
sarıya ekleyemezler. Biz bu fikirden hareket ettiği
miz takdirde konu, mahiyeti ve niteliği itibariyle yet
ki ıkanununa ne kadar uyarlı olursa okun, yeni ge
tirilen hükümler üzerinde Yüce Meclisin herhangi 
bir görüşme yapmaması gerekir. Ancak, Yüce Mec
lise sevk edilen tasarıda yeni ek maddeler bulundu
ğuna göre, bu konuda Yüce 'Meelisin nasıl bir ka
rar alacağını bilmediğimiz için (biz, özellikle Plan 
ve Bütçe Komisyonunda eklenmiş olan yeni madde 
üzerindeki görüşlerimizi de kısaca arz etmek istiyo
ruz. 

Bir kere, her şeyden önce şuna işaret etmek iste
rim: Görüştüğümüz tasarıyla Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununa başlıca dört esas üzerin-
da yenilikler getirilmiştir. Bu yeniliklerden bazıları 
sadece 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
zorunlu kıldığı değişikliklerdir iki, bunlar şeklî ba
kımdan hiç itirazsız burada görüşülebilir. Ancak, 

11 — 
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Ü211 sayılı Merkez Bankası Kanununun. tekniği ve 
ifadesi açısından nıevcuit .kanunda birtakım yanlış
lıklar varsa, bize göre onların düzeltilmesi yeni bir 
kanun tasarısını gerektirir. 

Buna ilaveten Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasının takip usulü itibariyle kendi bükümleri bakı
mından birtakım sıkıntıları varsa, bunların da çö
zümlenmesi, bu konularda da madde getirilmesi an
cak, yeni bir tasarıya bağlıdır. 

Nihayet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
nın güncel olayları talkipte bazı gecikmeler tevlit 
eden maddeleri söz konusu ise ve bazı hususlarda 
yeni limitler getirilmesi icap ediyorsa, o takdirde 
de yeni bir tasarının karşımıza getirilmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, niçin bu konu üzerinde böy
lece duruyoruz?. Size bir örnek vermem gerekirse; 
eğer böyle bir yol âdet haline getirilir ve komisyon
lara hükümet farzımahal sadece bir maddelik kanun 
tasarısı getirirse ve komisyonlardaki çoğunluk ister
se bu kanun tasarısına 10, 20, 30, 40, 50 madde ek
leyebilir. Bu takdirde, özellikle ihtisas isteyen konu
larda komisyon üyeleri, daha önceden hiçbir hazır
lık yapmadan bu kanun tasarılarını görüşme duru
mumda kalabilirler. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi, komisyonların sadece bir 
hususta, ölüm cezalarının yerine getirilmesi husu
sunda kanun metni hazıriayabileceklerini amirdir. 
Komisyonlar, yeni ek maddeleri metin halinde Genel 
Kurula getiremezler. 

Şimdi müsaadenizle kısaca Plan ve Bütçe Ko
misyonunda getirilmek istenen yeni ek madde üze
rindeki görüşümüzü sunuyorum. 

Bu yeni ek maddeye göre, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının başkan yardımcılıkları 3ten 4'e 
çıkartrlmflştır. Merkez Bankası Kanunu 1931 yılından 
beri 'yürürlüktedir, pek çok defa değişikliğe 'Uğramış
tır; ancak hiçbirinde başkan yardımcılıkları sayısın
da herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Tabiî millî 
irade istediği takdirde başkan yardımcılıkları 3 'ten 
4'e, 5'e, 6'ya da çıkartılabiiir; buna mıani hiçbir hal 
yoktur. Yalınız, bu yeni baışkan yardımcılığının niçin 
çıkarıldığına dair verilen önergenin gerekçesinde, 
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görevleri
nin arttığı ve bu nedenle özellikle piyasayı izlemek ve 
birtakım araştırmaları bihakkın yapabilmek, inceleme
lerde bulunabilmek için bir başkan yardımcılığına da
ha ihtiyaç duyulduğu» ifade edilmiştir . 

' Değerli arkadaşlarını, şeklî taraf bir yana, Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasında yeni bir başkan 
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yardımcılığını gerektirecek bir organizasyon değişik
liğine kesinlikle ihtiyaç yoktur. Bankanın genel müdür-

I 'Kiklerinden birisi; Planlama ve Araşitırma Genel Mü
dürlüğü bu fonksiyonunu mevcut statü içinde de ifa 
edebilmektedir. Ancak, bizde uyanan kanaat odur 
ki, bir kişiye bir unvan, bir post verebilmek için 
böyle bir madde getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

I Böylesine bir ihtiyacı bizim kabul etmemize ve Mec-
I li'sce onaylamamıza imkân yoktur. Merkez ''Bankası 
I elbette kendisine verilen görevleri bihakkın yapabil-
I ımek için her türlü araştırma ve inceleme yapacaktır; 
I ama bunu mutlak surette ek bir 'başkan yardımcılığı 
I îhldas ederek yapacak değildir, zaten yıllardan be'ri 
I yapmaktadır; bundan böyle de bir «genel müdürlük» 
I unvanı altında bu işi yapabilecektir. 
I Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji ve Tica-
I ret Komisyonunda yeni olarak, tasarıya- ek olarak 
I getirilen maddeleren ;birisi de, Merkez Bankasının 

1970'lerde Kanununa eklenen orta vadeli kredilerle 
ilgilidir. 

I Merkez Bankası, 1970 yılında Banka Kanununda 
I yapılan bir değişiklik sonucunda, kısa vadeli olarak 
I vermekte olduğu krediler yanında, orta vadeli birta-
I kim yeni kredi imkânlarını da Türk ekonomisinin hiz-
I metine açma yoluna girmiştir. 

Değerli ımiılfefevekileri; bütün dünyada merkez 
I bankacılığında, orta ya da uzun vadeli kredi açma 
j şeklinde bir teamüVl söz konusu değildir, merkez ban

kacılığı, kısa vadeli kredilerle iştigal ^etmektedir. Mer-
1 kez Bankası, eğer orta ve uzun vadeli kredilere ken-
I dini kap'tırırsa, o takdirde kanunen kendisine verilen 

para politikasıyla ilgili görevlerini yapamaz duruma 
I girebilir. Bu, bütün dünyada bilinen uluslararası bir 

teamüldür. Çünkü, Merkez Bankasının büyük çapta
ki kredileri, orta vade denilen, '5 yıl için verilmiş ola
cağından, Merkez Bankası para politikası bakımından 
kendisine rahat bir oynama, hareket, esneklik alanı bu
lamaz. Bununla beraber, 1970Mİ yıllardan beri Tür-

| kiiye'de orta vadeli krediler ekonominin emrine, Mer
kez Bankası reeskontları dolayısıyla açılabildiğine gö
re, getirilen bu teklif, Türkiye'nin şartları göz önüne 
alındığı takdirde, bir ölçüde makul karşılanabilir. An-

| caik, orta vadeli kredilerin sınırı hiçbir zaman kısa 
I vadeli kredilerin sınırına varmamalıdır. Halbuki ge-
1 tiritten teklif, orta vadeli kredilerin de, bir yıl öncesi 
| kısa vadeli kredilerin bilançoda gösterilmiş limitine 
| kadar artırılabileceği şeklindedir. Biz buna karşıyız. 
J Karşıyız; çünkü biz, kısa vadeli kredi açan bir M er
il kez Bankasının Türkiye şartlarında daha yararlı ola-
| cağı kanaatindeyiz. 

U — 
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ıBAŞKAN — Sayın Şenıgün, süreniz dolmuştur, 
toparlamanızı rica edeceğim. 

»İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkür ede
rim* 

Değerli arkadaşlarım, arta vadeli krediler, Tür
kiye şartlarında Merkez Bankasının içinde de olsa, biz 
bunun geçerli bir merkez bankası olacağı kanısında 
değiliz. O nedenle, buradaki görüşmeler sırasında, 
eğer bu konuda vereceğimiz önergelere uyulduğu tak
dirde, Merkez Bankamızın da uluslararası teamülle
re uygun bir merkez harikası olarak çalışması, şarttıla-
nnın yaratılabileceği kanaatini izfear etmekteyiz. 

iSaym Başkan, sayın üyeler; bu ihtisas konusunda 
Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüşlerini bu sekilide 
özetlerken, bütün amacımızın, Türkiye için, Türk 
ekonomisi için en ıgeçerli, en yararlı bir Merlkez Ban-
kasuyla ilgili kanun hükümlerini burada görüşmek ve 
yasalaştarımalk olduğunu belirtir, Yüce Meclise en de
rin saygılar sunarız. (MDP sıralarından alkışlar) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN' EMİROĞLU (Malatya) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başka
na 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
'METİN EMİROĞLU (Malatya) — Değerli üyeler, 
Sayın Şengün'ün, 92 sayılı Kanun Gücünde Karar
namenin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi 
sırasında, Meclis İçtüzüğü bakımlından, bu görüşme
nin usulüne uygun olarak yapılmadığına mütedair 
düşünceleri hususunda kanaatlerimizi ifade etmek için 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Efendim, her şeyden önce, Para ve Sermaye Piya
salarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkındaki Yetki Ka
nunu hükümlerine göre çıkarılmış iki kararname var; 
92 sayılı Kararname ve 70 sayılı Kararname. 

Bu kararnamelerden 92 sayılı Kararname, Mer
kez Bankası Kanununun bazı maddelerinde değişik
lik öngörmektedir. Şimdi bu değişiklik, yetki kanunu
nun vermiş olldiuğu sınırlar içerisinde mi yapılmıştır?. 
Birinci endişe buradan kaynaklanmaktadır. 

fkindiisı, Meclis İçtüzüğü bakımından, bir karar
namemin bazı maddelerinindeğiştirilmesi veyahut bu 
kararnameye bazı ilaveler yapılması rnlümkün müdür? 
Ayrıca, Anayasadaki hükümler bakımından böyle bir 
değişikliğe imkân var mıdır? 

Meseleyi önce Anayasa açısından ele almak iste
rim. «Kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi ver
me» basMçlı 91 inci maddenin son paragrafında, «Ya

yımlandıkları gün Türkiye Büyük Mıil'let Meclisine su
nulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük 
Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kara
rın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, yürürlük
ten kalkar» denildikten sonra, «Değiştirilerek kabul 
edilen kararnamelerin değiştirilmiş bükümleri, bu de
ğişikliklerin Resmî Gazetede yayımlandığı gün yürür
lüğe giren» denilmektedir. Dolaylısıyla, Anayasamız, 
kanun gücündeki kararnamelerin değiştirilerek kabul 
edi'ldbileceğini ve meriyet hükümleri bakımından da, 
değiştirilen hükümlerin değiştirildiği tarihten itiba
ren meri olacağını hükme bağlamıştır. Dolayısıyla, 
Anayasa bakımından, anayasal hükümler bakımından 
(bir kanun gücünde kararnamenin değiştirilmesinde 
hukukî bir sakınca bulunmamaktadır. 

Acaba, İçtıüzüğıümüzün hükümleri bu konuda na
sıl bir tanzim esası getirmiştir? Bu sorumuzun ceva
bını da İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesinde bulmak
tayız. 36 ncı maddede de, «Komisyonlar, kendilerine 
havale edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen ve
ya değiştirerek kabul veya reddedebilirler» denilmek
tedir. Dolayısıyla, komisyona gelen kanun tasarı ve 
tekliflerinin değiştirilmesi: de, yine İçtüzüğümüz hü
kümlerine göre mümkün bulunmaktadır. 

• Değerli üyenin 36 ncı maddenin 2 nci paragrafıyla 
ilgili yorumuna katılmak mümkün değildir. «Kendi
lerine havale edilen işler dışında kalan işlerle komis
yonlar uğraşamazlar» şeklindeki ifadenin, tasan veya 
teklifteki bir maddede yapılan değişikliği ilzam et
mediğini kabul etmek gerekir. «Kendilerine havale 
edilen işler dıışında İşlerle uğraşamazlar» konusu, ko
misyonun gündemini tanzim eden bir husustur. Ko
misyon, kendisine Meclîs Başkanlığınca havale edil
miş işler arasından; tasarı ve teklifler arasından, Baş
kanlık Divanıınca, teamül gereği, uygun görülecek 
bir düzenleme ile bu işleri görüşür manasında de
ğerlendirilmek gerekir. Aksi takdirde, «Kendisine ha
vale edilen işlerle uğraşamazlar» ifadesini, «Kanun 
tasarı ve tekliflerinde herhangi bir değişiklik yapa
mazlar veya ilave yapamazlar» şeklinde anlamak, o 
kanun tasarı ve teklif inin komisyondan olduğu gibi 
çakmasını gerektirir ki, o zaman bu yorum bizatihi 
(komîsyonun fonksiyonu ile işlevi ile bağdaşmaz. 

'Diğer bir mülahaza; acaba bü kanun gücünde 
'kararnamede yapılan değişiklikler, mevcut 28ÜO sayılı 
Yetfki Kanununun hükümleri dışında bir tasarruf ma
hiyeti taşıyabilir mi? 

Değerli milletvekilleri, bu konuda da böyle bir en
dişenin plmama'sı gerek'ir. Zira, Yetki Kanununun hü-



T<B<M. M. B : 35 

kümlerine baktığımız zaman, Yetki Kanunu para pi
yasasının gerektirdiği düzenlemeleri yapabilmek için, 
23.6.1958 tarihli ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu ve 
bu kanunda yapılacak değişikliklerle ilgili olmak kay
dıyla, 14.1.1970 tarîh ve 1211 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Merkez Bankası Kanununun ve diğer bankaların 
kuruluşlarım ilişkin kanun ve kanun hükmün'de ka
rarnamelerin (ki, bu söz konusu 92 sayılı Kanun Hük
münde Kararname de, bu kanun hükmün'deki bir 
'kararnameyi ifade etmektedir) bu kanun hükmündeki 
kararnamelerin hükümlerinin kaldırılabileceğine, de-
ğiış îrilelbileceğine veya yeniden düzenlenebileceğine 
yetki veren bir mulhlteva taşımaktadır. 

Acalba, 92 sayılı Merkez Bankası Kanununun Bazı 
Maddelerini Düzenleyen Kanun Hükmünde Karar
name, 70 sayılı Bankalar Kanununda yapılacak deği
şikliklerle ilgili olarak mı çıkarılmıştır? Bu noktaya 
gelince, bunu bizatihi 1211 sayılı Kanun Gücünde 
Kararnamenin gerekçesiride 'bulmaktayız. Bankalar 
Hakkırida Kanun Hükmünde Kararnamenin değişen 
hükümleriyle paralellik sağlamak üzere, 1211 sayılı 
Merkez Bankası Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi gerekmiştir; yani 92 sayılı Kanun Hük
mümde Kararnamenin gerekçesinde, Bankalar Kanu-
nurida yapılan bir değişikliği kararaameye aktarma 
düşüncesi vardır ve tam manasıyla yetki kanununun 
çerçevesi içerisinde yapılmış bir tasarruf olmaktadır. 

Usülî bakımdan dile getirilen fen hususlara açık
lık getirmek ihtiyacını duydum. Teşekkür ediyorum 
efendim* 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, Komisyon Başkanından bir şey sormak isiti-
yoRimj 

'BAŞKAN — 'Buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Kanun 

hükmünde kararnamenin içinde mevcut olmayıp ilave 
edilen mald'de, kim tarafımdan Komisyona Önerildi? 

Bir de, İçtüzüğün 36 ncı maddesi hükmü yerine 
getirildi mi, gdtirilmedi mi? Bir de onu rica ediyo-
rum< 

-PLAIN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIÎROĞLU (Devamla) — Efendim, 2 mad
de ilavesi söz konusu. Bir tanesii Sanayi, Ticaret, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonundan geldi bizim 
Komisyonumuza... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Kim tek
lif etmiştir bunu? 

PLA'N VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Devamla) — Efendim, kimin 
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| teklif ettiğinin ne gibi bir önem taşıdığını anılayama- „ 
dım. Kim teklif etmiş? Birisi teklif etmiştir. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Komis
yon üyeleri teklif etmiş rapora göre. 

PLAIN VE BÜTÇE KOM'İSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Devamla) — Komisyon üye
leri teklif etmiş; tabiî komisyonun üyeleri düşıoJda bir 
teklif yapılması usul bakımından mümkün değil. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — 36 ncı 
madde buna manidir. Komisyon ve komisyon üye-

I leri madde teklif edemezler. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, söz alırsanız veririz; 

ama sual hüviyetini aştı son beyanınız. Sualinize 
I cevap verilmişıtjir efendim, 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — MÜilsa-
I a de buyurursanız söz alırım efendimi. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Devamla) — Ef entitav zan-

I nederim suali cevaplamıiş oldum. 
36 ncı madde hükmü konusunda Sayın Şengün'ün 

I yorum tarzına katılmanın mümkün olmadığını da ifa
de ettim. «Komisyonlar kendilerine havale edilen iş
ler dışındaki işlerle uğraşamazlar» cümlesinin, «Ko
misyonlar kanun tasarı ve tekliflerinde hiçbir değişik
lik yapamazlar, ilave yapamazlar» şeklinde yorumlan
ması; bu Mecliste bütün komisyon faaliyetlerinin sek
teye uğratılmasına yol açacak genişlikte ve sertlikte 

I bir -yorumdur. Buna katılmamız halinde, o takdirde 
'komisyon faaliyetlerinin, tasarılar ve teklifler üzerin
de, bu tasarı ve teklifleri mütekâmil hale getirmek 
bakımın'dan hiçbir tasarrufta bulunma imkânları kal
maz. Meclis tçtüzüğunlde bu konuda bir hüküm bu
lunmasını bu şekilde yorumlamak, Meclis yasama fa
aliyetlerini de önemli ölçüde sekteye uğratabilir. 

Bu bakımdan, değerli üyenin bu mîültalaasına katıl-
madığımızı ifade etmek isterim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, konuşma talebinizi 
kaydettim, sırası gelirse söz vereceğim. 

Sayın Sadıklar, buyurunuz efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

'Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; çok önemli bir 
kanunla .ilgili müzakereleri yapmaktayız. Bu müna
sebetle bazı konuları hatırlatmak istiyorum . 

İBu kürsütden okunan Sayın özal Hükümetinin 
Programının 29 uncu maddesinde;. «Ekonomik geliş
meyi hızlanîdırmak maksadıyla ekonomiyi düizenleye-

I cek kanunlar bir paket halinde ele alınarak, gerekli 
değişiklikler yapılacaktır. Sermaye Piyasası, Ticaret, 

I Merkez Bankası, Bankalar, Borçlar Kanunları bunlar 
{ arasındadır» denilmiştir, 

14 — 
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Bu değişikliklerle ilgili çalışmaların henüz tamam
lanmadığı anlaşılmaktadır. Bu paket henüz Yüksek 
Meclise getirilmemiştir.* Şaihsen, bu çalışmanın yapılıp 
bir ân evvel Yüce Meclisin huzuruna getirilmesi ge
rektiği karasına iştirak ediyorum. Bu konular, özel
likle malî piyasayı düzenleyen kanunlar ve mevzuat 
konuları, konuşulmaz, bekletilmez ve sadece yapılır. 
Bu konudaki hazırlıklar altı ay, bir yıl geçmiş olma
sına rağmen tamamlanmamış ve Yüce Meclise getiril
memiştir. Bu çalışmalar Yüce Meclise getirildiğinde 
elimizden gelen desteği sağlayarak bütün gücümüzle 
yanırida olacağımızı arz etmek isteriz. 

Ancak, Simidi getirilen tasarı ile Mefkez Bankası 
Kanununda yapılmak istenen değişikliğin, Hükümet 
Programında yer alan değişiklikle iligis'i yoktur. 1983 
yılıtnda, para ve sermaye piyasalarında acil bazı ted
birler alınması gerekiyordu,' o zaman hükümete ka
nun hükmünde kararname çıkartma yetkisi veren bir 
kanun çıkartıldı, Bu kanuna göre Bankalar Kanunu 
değişecek, Sermaye Piyasası Kanunu değftşecek ve 
Bankalar Kanununda yapılan değişikliğe paralel ola
rak Merkez Bankası Kanununda değişiklik yapılacak
tı. Bu. kanun hükmündeki kararnamelerden Banka
lar Kanunu ile ilgilisi çıkartıl'dı, Merkez Bankasıyla 
ilgilisi çıkartıldı; şimdi konuştuğumuz bu kanun hük
mündeki kararnamedir Bu zamanımızda hazırlandı 
ve bununla ilgili bazı değişiklikler yapılarak huzuru
nuza getirildi; bunun için. acele ediyoruz, simidi çık
ması gerdkİildir. 

Gerçekte Hükümeti sıkıntıya sokan bir madde var, 
Merkez Bankası Kanununun 46 ncı maddesi. -Buna 
göre Merkez Bankası Kanunu bugün bir kuruş dahi 
orta vadeli kredi vermeye imkân vermemektedir. 
Kaldıki, orta vadeli krediler, gerçekten şu ortamda 
gereklidir ve dkonominin rahatlaması için bu kredi-
'lerin açılarak ihtiyacı olanlara yerilmesinde büyük 
yarar vardır/ 

Bu bakımdan, Hükümete yardımcı olunmasında 
şahsen faıyda görmekteyim. Ancak, .getirilen hüküm, 
bunun dışında, demin okumak durumunda kaldığım 
bir genel kanun değişikliği ile getirilmesi gereken ko
nular da bu kanunun içine konularak getirildi. Halt
ta, diğer komisyondan Bütçe Komisyonuna getirilen 
teklif de aşıldı, orada birkaç arkadaşın yaptıkları 
bir tekl'ifle bir teşkilat kanunu değişikliği hüviyetine 
büründürüldü ve huzurunuza getirildi. Bu, kanımca 
.yanlıştır sayın arkadaşlarım. Elbette, Hükümete prog
ramını yürütmesi bakımından yardımcı olalım, ama bu 
yardımcı olma isteğimizden dolayı başka şeyleri getfl-
rçrelç bizlçrj zor duruma düşünmesinler lütfen. 

Dördüncü bir "başkan yardımcılığı ilave edüllmesr 
hakkındaki hükümden bahsediyorum. Bunun yeri bu 
kanun değildir/Merkez Bankası Kanununda, Bankalar 
Kanununda gerekli değişiklikler yapıldığı zaman getir
sinler, bu değişikliği de yapalım. Şimdi gerekli olan, 
bunun dışındaki bazı adımlardır, onu yapmaya zan
nederim hepimiz razıyız ve hazırız. 

Tekrar Hükümetten rica ediyorum; bu kanunla 
ilgili olmayan bir hususu buraya gdtirifp de, sizi de, 
sizi desteklemek isteyenleri de müşkül duruma dü
şürmeyin-

«Saygılar arz ederim. 
IBuıyurun Saytn 'Bakan. " 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanununda, kanun gücündeki kararname 
ile yapılan değişiklikleri görüşmekteyiz. 

Sayın mlldtvekili arkadaşlarımın bu kanunun tü
mü üzerinde yaptıkları tenkit ve dokundukları ko
nuların belirli bir kısmını Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanımız cevaplandırdıığı için tekrar değinmek is
temiyorum. Yalnız, özelikle 29 uncu maddenin bu
raya ilavesini sayın milletvekili arkadaşlıarım şu iki 
husustan tenkit etmektedirler : Birincisi, «IBu, 28110 
sayılı Yetki Kanununun şümulü dışındadır; yani bu
nunla siz buraya bu maddeyi ilave edemezsiniz, yetki 
hududunu aşıyorsunuz.» 

Bununla alakalı diğer bir husus : «29 uncu mad
denin böyle bir değişikliği ayrı bir kanunla gelmesi 
gerekir ve siz bunu Hükümetin belirli bazı niyetleri, 
arzulan için özel getirdiniz.» 

Böyle bir konunun burada tekrar edilmemesini ar-
zu ederdim ve ümit ederdim; bu iki konuyu cevap
landırmak için söz almış bulunuyorum. 

2810 sayılı Yetki Yasası, kanun gücünde karar
name çıkarmak suretiyle para politikasındaki değişik
liklere uygun olarak Merkez Bankası Kanununda ba
zı değişiklikler yapma yetkisini hükümetlere vermiş
tir ve hükümetler bu yetkiyi kullanarak da Merkez 
BankaSi Kanununda değişiklik yapabilir. Bu Banka
lar Kanununun da Merkez Bankasına verdiği yeni gö
revler dolayısıyla bankanın görevi artmış, yeni bir
takım fonksiyonlar vermiş ve bu fonksiyonlar gere
ğince de Yönetim Kurulu, Banka Meclisi dahil, bir
takım kanunla değişmesi lazım gelen" yerlerinde deği
şiklik yapılmıştır. Bir bankanın fonksiyonu artıyor, 
birçok yeni görevler veriliyor ve çok eski yıllarda üç 
olarak tespit edilen banka başkan yardımcılığının, bu 
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yeni görevler karşısında dörde çıkarıtasmda birta
kım maksatlar aramanın anlamım da düşünmek veya 
'bunu kalbıil etmek mümkün değil. Siz, kanunda yeni 
görevleri verip, bunun gereği her şeyi yapıyorsunuz» 
'bunlar 2810 sayılı Kanuna uygun oluyor, bunu yapa
cak insanın, organın, tespitine geldiği zaman «Yetki 
Kanunu içine girmez» deniliyor, Hükümet olarak bu
nu anlamak mümkün değdi. Bu, şuna benzer : «Size 
yetlki, araba alın ve bu arabayı kullanmak için her 
'türlü şeyi görev olarak yapın. Bu arabayla şuradan 
şuraya gideceksiniz:» deniyor; arabayı alıyorsunuz, 
şoföre geldiği zaman, «Yok efendim, yetkiyi aşar» 
diyor... O arabayı alıp ne yapacaksınız? 

Bu bakımdan^ tarafımızdan buna iştirak etmenin 
mümkün olmadığını bir daha vurgulamak istiyorum. 
Kanaatimiz, yetkinin içindedir ve bu yetkiyle de kul-
iamlabilmesinden normal bir şey yoktur. 

Diğer bir konu: Merkez Bankası bağımsız bir 
kuruluştur. Hatta Devlet içerisinde, Devlet idare
si - Kamu İktisadî Teşebbüsleri - 'Merkez Banka
sı - özel sektör; yani statüsü itibariyle Devletle en 
az ilişkisi olması lazım gelen bir kuruluştur. Dev
letin kadrolarını Yüce Meclis tespit ediyor. Yeni 
bir organ; genel müdür yardımcısı olduğu zaman bu 
Meclis veriyor. Doğrudur, bir bakıma burası bunu 
sıkı tutuyor; çünkü ekonomik çalışmaları yönün
den de, Devletin çalışması bakımından normaldir, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinde bir genel müdür yar
dımcısı kadrosunu kanunla mı yapıyoruz? Yok; Eko
nomik Koordinasyon Kurulunun karanyla genel mü
dür yardımcısının kadrosunu verebiliyorsunuz. Ni
çin kanun bunu bu şekilde öngörmüş? Bu kuruluş
lar, ekonomik kuruluşlardır; ekonomik şartlara göre 
kendilerine verilecek yeni üniteler dolayısıyla, orga
nizasyon yönünden sıkışıp, işleri geri kalmasın, bun
lar daha rahat bir statüde değişsin. Şimdi kadro ba
kımından bundan daha geniş olması lazım gelen bir 
Merkez Bankasının; ki şahsî kanaatim odur ki, ban
ka meclisi tarafından tespit edilmesi lazım, değil ka
nunla. 

Şimdi, verileri görevlerin gereği icabı üçten dör
de çıkardığımız başkan yardımcılığının birtakım ta
mamen başka manalara çelrilmestae, yetki dışına çak
tığımıza iştirak etmenin mümfcün olmadığım belirti
rim. 

Sözlerime son vermeden evvel; Hükümet Prog
ramında Bankalar Kanununda, Sermaye Piyasası jKa-
nununda ve Merkez Bankası Kanununda değişiklik 
yapılacağının yer aldığı, fakat bir sene geçtiği halde 
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? gelmediği şikâyet konusu edildi; bu konuya da Tt° 
I saca değinmek istiyorum. 
I Kanun Gücündeki Kararname, Bankalar Kanu

nunu yeni baştan tanzim etmiştir. Bu Kanun Yüce 
Meclisin komisyonlarında görüşülüyor. Her maddesi 
yeniden tanzim edilmiştir. Hükümet olarak biz, yeni 

I bir kanun hazırlamak yerme, söz konusu kanun gü
cündeki kararnamenin eskisine göre her maddesi de-

I ğiştiğine göre, değişiklikleri tespit ederek komisyon
larda müzakere etmek suretiyle düşüncelerimize ora-

I da yer veriyoruz. Yeni bir bankalar kanununa ihti-
I yaç ve zorunluluk da yoktur, (Bütün maddeleriyle 

Mecliste görüşülecek olan bir Bankalar Kanunu var
ken, Hükümetin tekrar, ikinci bir bankalar kanununu 
değişiklik diye getirmesi kanaatimce lüzumsuzdur. 

I Saygı ile arz eder, teşekkür ederim. 
FERİT MELEN (Van) — Sorum var. 

I BAŞKAN — Buyurun. 
FERİT MELiBN f(Van) — Efendim, Merkez Ban

kası (Kanununun Değiştirilmesine Dair Yetki Kanu
nunda 46 ncı maddenin değiştirilmesi yer almış mı
dır? Yetki Kanununda 46 ncı maddenin değiştiril
mesine yetki verilmiş midir? Vermediğine göre bu 
değişiklik nasıl yapılacak? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Arz 
edeyim efendim./ 

Eskiden Anayasamız yetki yasalarında hangi mad
delerin değiştirileceğinin yer almasını amirdi. Sayın 
Melen'in bu suali bu yönden doğrudur; ancak 1982 
Anayasasıyla bu madde değiştirilmek suretiyle mad
denin zikredilmesi kaldırıldı. Bu yönden verilen yet
kinin madde madde zikredikneskıe ihtiyaç ve zo
runluluk yoktur. Genel para politikasının gereği olan 
değişiklikler, anaamaç belirtilmek suretiyle (ki mad-

I .delerin belirtilmesi lüzumu ortadan kaldırıldığı için, 
ihtiyaç yoktur) ve bu yetki içerisinde de yapılabilir. 

Teşekkür ederim.: 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Kazancıoğlu, 
f YÖSÖF ZİYA KAZANCIOGLU (Trabzon) ~ 
I Efendim şunu öğrenmek istiyorum: 
I Sayın Bakan beyan buyurdular ve aslında bu 

umum müdür muavinin tayininin Merkez Bankası-
I nın Yönetim Kurulu tarafından yapılması uygundur 

dediler. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-

J CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Kad
ro, kadro alınması, tayin değil. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOGLU (Trabzon) — 
I Evet, kadro, 
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Bendeniz de 'bu fikirdeyim. Doğrudur; çünkü, 
Amerika'da da Merkez Bankası tamamen müstakil
dir. O balkımdan doğrudur; ancak, niçin bu yola 
girdiler de, o yola girilecek bir kanun tasarısı ge
tirmediler? Onu öğrenmek istiyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bakın, 
3'ten 4'e çıkarılmasıyla ilgili konuyu yarım saattir 
görüşüyoruz. Eğer bi? Hükümet olarak Komisyon
da, bu maddeyi tamamen idare meclisine bıraksay
dık, bankanın muhtariyetine Ibir ölçüde bırakıldı di
ye, daha çok müzakere edip reaksiyonlarımız olaca
ğından, ancak, miktar itibariyle !bir değişiklikle ye
tindik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. ; 
Soru cevaplandırılmıştır; 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFİAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; ben, bu madde ye
rinde midir, yerinde değil midir, bunun münakaşa
sını yapacak değilim. Esas itibariyle Anayasanın 
91 inci maddesine göre verilen çerçeve kanununda
ki yetki tasarısı; kanun hükmündeki kararname de 
ona istinaden çıkarılmıştır. Yüksek komisyonlara 
havale »edilmiş olan bu tasarıyı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu önce incelemiş, bazı 
kanun hükmündeki kararnamede olmayan metinleri 
başka kanunlardan almak suretiyle bu kararnameyi 
değiştirmiştir., 

Yine, Plan ve Bütçe Komisyonu da, bilhassa 3 ün
cü maddeyi, yeni bir hüküm olarak, değiştirmek su
retiyle getirmiştir. Biz bunlara usul bakımından 
muhalifiz. Anayasamız, Meclis çalışmalarının içtü
zükle düzenleneceğimi öngörmüştür. 

İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesinin o kısmını ha
tırlatmak için müsaadenizle bir defa okuyacağım : 
^Ancak, komisyonlar, 90 inci maddedeki özel durum 
dışında kanun teklif edemezler» denilmektedir. Ko
misyon burada kanun teklif ediyor, 90 inci madde 
ise, ancak ölüm cezalarına münhasırdır. Bu bakım
dan komisyonun bir teklif yapması yerinde değildir. 
Çünkü, İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesinde, «kendi
lerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşa
mazlar, Başkanlık Divanı kararı olmaksızın Genel Ku
rulun toplantı saatlerinde görüşme yapamazlar» de
nilmektedir. Şimdi ise, gerek Plan ve Bütçe Komis
yonumuz, gerekse Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonumuz, bazı maddeleri kanun hükmündeki ka
rarnamede mevcut değilken getirmiş ve Hükümetin 
yerine geçmek suretiyle ilave yapmış. 
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Muhterem arkadaşlarım, hatırlarsınız, geçenlerde 
Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu burada huzurunu
za geldi, görüşüldü. Orada da bazı ilaveler yapıldı 
ve komisyon kendiliğinden bu Kanuna ilave yaptığı 
için yüksek reylerinizle maddelerine geçilmeden bura
da reddedildi. Hatta komisyona burada biz yalvar-
dık, Hükümete de yalvardık, «Aman şu kanunu çı
karalım, 'biz muhalefet yapmak istemiyoruz, '.bu Ka
nun ihtiyaçtan doğuyor, çıksın» dedik, «Yok, biz alıp 
bunu düzeltemeyiz» dediler ve Mecliste reddettirdi
ler. 

Ben, yine burada hatırlatıyorum, böyle bir duru
ma girmeyelim, Komisyon bunu alsın, incelesin, ila
ve ettiği maddeleri çıkarsın ve Hükümet de yine is
tiyorsa, bu maddeleri kanun hükmündeki kararname 
ile getirsin, bir saatin içerisinde halledelim. 

Bu hadiseyi hatırlatmak için söz almış bulunu
yorum. Bizim bütün gayemiz kanunun çıkmasıdır, 
sabote etmek değildir arkadaşlar. Kanunun çıkması
nı istiyoruz, fakat İçtüzüğe, kanun hükümlerine ta
mamen uygun olsun. Maruzatım bundan ibarettir. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP ve HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sabuniş, maalesef tümü üze
rinde söz verme imkânımız yok, sayın iki üye söz 
alıp konuşmuşlardır.; Maddeler üzerinde söz istedi
ğiniz takdirde takdim ederiz. 

Buyurun Sayın Çakıroğulları.! 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİtLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; gerek 
Plan ve (Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmeler sı
rasında, gerekse Genel Kurulda yapılan görüşmeler 
sırasında İçtüzükle ilgili bu 36 ncı madde müteaddit 
defalar dile getirilmişti. Bundan sonra bu konu açık
lığa kavuşur ve herkes tatmin olur inşaallah, bir da
ha bu konu üzerinde durmayız. 

Komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı ko
nusundaki Meclis İçtüzüğünün 36 ncı maddesini ay
nen arz ediyorum : 

«Madde 36. — Komisyonlar, kendilerine havale 
edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen veya de
ğiştirerek kabul veya reddedebilirler.» 

Şimdi 'bu değiştirerek nasıl olur? Değiştirerek; 
değişiklik önergesi verecek, 'bazı bölümlerini çıkar
tarak veya bazı eklentiler yaparak OIUTV 

Değerli milletvekilleri, gerek 17 nci Dönemin Bi
rinci Yasama Yılında, gerekse 17 nci Dönemin İkin
ci Yasama yılında, Plan Ve Bütçe Komisyonunda ve 
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Yüce Mecliste yaptığımız çalışmalarda maddeleri çı
kartmak veya ilave etmek şeklindeki tatbikatı yap
tığımızı hepiniz biliyorsunuz. Bizim yeni parlamen
terler olarak, daha önceki dönemlerde de nasıl ol
duğu 'hususunda hem Plan ve Bütçe Komisyonunda 
hem de Meclisimizin ilgili bölümleriyle temaslarımız 
oldu. Bizden önceki 16 ncı Döneme kadar da Mec
lis içtüzüğü ve gelen tatbikatlar bu yöndedir. O ba
kımdan, tekrar tekrar bu meVzu ile Yüce Meclisin 
işgal edilmesini üzüntü ile karşılıyorum. 

Bir diğer husus; mevcut Merkez 'Bankasının orta 
vadeli kredi kanunî limitleri 46 ncı maddeye göre 
156,9 milyardır. Komisyonda yapılan değişiklik ile 
bu 1 trilyon 14 milyara yaklaşmaktadır. Dolayısıy
la, 'bir yerde üç olan 'başkan yardımcısının dörde 
çıkarılması hali, bir organizasyon veya teşkilatlanma 
değil, tamamen artırılan orta vadeli kredi limitlerine 
paralel bir düzenlemeden ibarettir. Nitekim, Komis
yonumuz Başkanlık Divanı Sayın Başkanı Komis
yondaki görüşmelerde de 'bu hususu üyelere açık
lamışlardır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

'BAS/KAİN — Komisyon konuştuğu için size de 
söz hakkı doğmuştur. 

Buyurun Sayın iSabuniş. 

FAHİR SABUN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; gerek ben, gerek Komisyon Başkanı 
Emiroğlu, gerek Ayçan Bey Ibu 'hadiseyi Sânayi Ti
caret Odaları ve Borsalar Birliği Hakkındaki Kanun 
Kuvvetinde Kararnamenin görüşülmesi sırasında ya
şadık. Sayın Beyazıt'ın söylediği husus; yani «ko
misyonlarda kanun kuvvetindeki kararnamelere bir 
madde ilave etmek mümkün müdür, değil midir?» 
'hususu saatlerce ıburada konuşuldu. Biz Komisyon 
olarak fikrimizi söyledik, aynı konu bugün Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bahis konusu olmuştur. Bu 
Odalar Birliği Kanun Hükmündeki Kararnamesinden 
sonra diğer 'bütün komisyonlarla biz komisyon 'baş
kanları olarak oturduk, arkadaşlarımızla oturduk ko
nuştuk, şuhu gördük ki, Odalar Birliği Kanun Hük
mündeki Kararnamesi Mecliste reddedildi. 

Dediler ki «Komisyona geri alın.» Ben Komisyon 
Başkanıydım, geri almadım. Geri almamamın sebe
bi; 'Mecliste yeni 'bir usul tartışması yaratmamak 
ve bu, usulü oturtmaktı. «İçtüzükte şu hüküm şöy
leydi, 'böyleydi» gibi birtakım kıymetlendirmeler ya
pılıyor. Komisyonlar olarak biz kanaatimizi, fikri
mizi söyledik ve buna göre hareket ettik. Hatta o 
günkü toplantıda, «Genel Kurulun yetkisi var mıdır, 
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ı yok mudur»? diye arkadaşlarımıza sual sorduğum-
I da; kimisi «vardır», kimisi ise «yoktur dediler. Biz 
I komisyonlar olarak şu inançtayız ki; kanunların bir 
I an evvel gerçekleşmesi, Yüce Meclisin kabulü şartı-
I na bağlıdır. Hatta ben bir noktaya daha temas ede-
I ceğim; Merkez Bankası Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namesinde dördüncü başkan yardımcılığının olup ol
maması bususu, bıir yetki kanununa göre çıkan ka
nun kuvvetindeki kararname eğer başkan yardımcı-

I lığı konsaydı, bu kararnamede hakikaten, başkan 
I yardımcılığını değiştirme konusu, Hükümete veril-
I miş bir yetki midir, değil midir diye müzakere edi

lebilirdi. Ama, Komisyonda kabul edilen ve Yüce 
Meclisin tasvibine sunulan bir mevzuda bunu düşün
mek bile mümkün 'değildir. 

İkinci olarak bir hususu daha belirtmek istiyo
rum; bunu, Odalar Birliği Kanununda Değişiklik 
Yapan Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülme
si sırasında yaşadık. Diyelim ki, birtakıırı arkadaşlar 
Tüzüğün bu şekilde tatbikine inanmaktadırlar. Ko
nuştuğumuz konu, bir sistemdir, kanun kuvvetindeki 
bir kararnamedir. Kanun kuvvetindeki kararname
nin diğer maddelerinin değiştirilebileceğini kabul edi
yoruz da, oylarımızla; ister mevzua inanmak, ister 
usul bakımından inanıp inanmamak açısından, o nok
taya gelindiğinde ret yoluna gitme yerine, kanunu 
reddettiriyoruz. Bunu anlamak mümkün değildir. Bu
rada her şeyden önce, biz, komisyonlar olarak mu
ayyen partilerden müteşekkil arkadaşlarız; ama, Yü
ce Meclis adına, siyaset yapmadan, kanun tasarıla
rını, kanun hükmündeki kararnameleri komisyonla
rımızda eh iyi şekilde olgunlaştırmaya çalışıyoruz. 

Şunu söyleyeyim; bu tartışmalar komisyonlarda 
bu derece olmamıştır. Onun iiçin, bu anlayış ile ha
reket etmemiz gerekiyor. 'Şayet bazı arkadaşlar Tü
züğü bu şekilde Enliyorlarsa, konunun tümü üzerin
de 'görüşmeler yapılırken maddelere geçilmemesi şek
linde bir olayın tezahür etmemesi lazımdır. İnancı
nız bu ise, maddeye inanıyor veya inanmıyorsanız, 
ilgili maddeye gelindiğinde, oylarınızla o maddeyi 
kabul ettirir veya ettirmezsiniz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
I geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum : 

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka

bulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — I — Bankanın temel görevleri bu 
'Kanun hükümlerine göre : 

a) Para ve kredi politikasını, kalkınma planları 
ve yıllık programlara uygun bir tarzda yürütmek; 

b) Hükümetle müştereken millî paranın iç ve 
dış değerini korumak amaçlarıyla gerdeli tedbirleri 
almak; 

c) Millî paranın hacim ve tedavülünü, bu Ka
nun gereğince düzenlemek; 

d) Bankalara kredi verme işlerini bu Kanunda 
belirtilen esas ve sınırlar içinde yürütmek; 

e) Para arzını ve ekonominin likiditesini düzen
lemek amacıyla açık piyasa işlemleri yapmak; 

f) Mevduat vade ve türleri ile mevduatta vade 
müddetlerini ve bunların yürüdük zamanlarını ta
yin etmek; 

g) Millî para ile altın ve yabancı paralar arasın
daki muadeleti Hükümetçe belirlenecek esaslar dai
resinde tayin etmek; 

b) İlgili mevzuat ve Hükümetçe alınacak karar
lar çerçevesinde altın ve döviz rezervlerini, ülke eko
nomik (menfaatlerine uygun şekilde yönetmek; 

ı) Hükümetçe alınacak kararlar çerçevesinde bor
sada döviz ve kıymetli madenler üzerinde işlem yap
mak; 

j) Tasarruf 'Mevduatı Sigorta Fonunu idare 
ve temsil etmektir. 

Banka özellikle, bu Kanun hükümlerine göre, Hü
kümetin malî ve ekonomik müşavirlik, malî ajanlık 
ve haznedarlık görevlerini ifa eder. 

II — Bankanın temel yetkileri : 
a) Türkiye'de banknot ihracı imtiyazı tek el

den Bankaya aittir. 
b) Banka, 40 inci maddede düzenlenen para -

kredi konularında karar alma ve hükümete öneride 
bulunma yetkisini haizdir. 

c) Banka, kendi işlemlerinde uygulayacağı rees
kont, Iskonto ve faiz oranlarını, Hükümetçe izlenen 
ekonomik politikaları da göz önünde bulundurarak 
tespit eder. 
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III — Bankanın başlıca müşavirlik görevleri : 
a) Hükümet, gerektiğinde para ve krediye iliş

kin tedbirlerin alınmasında Bankanın görüşünü alır. 
b) Bankalar Kanununun uygulanması ile veya 

'genel olarak bankacılık ve kredi mevzuları ile ilgili 
'hususlarda Hükümetçe istenecek 'istişârî mütalaaları 
verir. 

c) Bankalar ve diğer malî kurumlarla ilgili ku
ruluş izinleri ve bunlardan, tasfiyeleri hususunda ka
rar alma yetkisi Hükümete ait olanların tasfiyeleri 
'hakkında karara varılmadan önce Bankanın müta
laası alınır. 

Banka bu Kanunla kendisine verilen yetkileri ken
di sorumluluğu altında müstakil olarak kullanır. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 

'Merkez Bankası Kanununun 22 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. —• Banka Meclislinin görev ve yetki
leri aşağıda gösterilmiştir. 

1. Tedavüldeki banknotların, gerektiğinde yeni 
bir emisyonla değiştirilmesi ile tedavülden kaldırıl
ma ve yok edilme şartlarının tayini; 

2. Kendi işlemlerinde uygulayacağı reeskont, Is
konto ve faiz hadleri ile ücret ve komisyonların tes
piti; 

3. 40 inci maddenin Tl numaralı paragrafının 
•flb) bendi ile (c) bendinin ikinci fıkrası gereğince 
Başbakanlığa yapacağı öneriler ile aynı paragrafın 
(a) bendinde, (e) bendinin birinci fıkrasında ve (d) 
bendinde düzenlenen hususların karara bağlanması; 

4. Bankaca açılacak kredilerin esas ve şartları 
ile reeskont ve avans limitlerinin tespiti; 

5. Mevduat vade ve türleri ile mevduatta vade 
müddetlerinin ve bunların yürürlük zamanlarının ta
yini; 

6. Millî para ile altın ve yabancı paralar ara
sındaki 'muadeletin 4 üncü maddenin (g) bendi uya
rınca tayini; 

7. 4 üncü madde çerçevesinde altın ve döviz re
zervlerinin yönetimi ile borsada,. döviz ve kıymetli 
madenler üzerinde yapılacak işlemlere ilişkin esas ve 
şartların tespiti; 

8. Bankanın yıllık kadrolarının onaylanması; 
9. Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine iliş

kin olarak Yönetim Komitesince hazırlanan Yönet
meliklerin onaylanması; 
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10. Banka ihtiyacı için gayrimenkul satın alın
ması veya iktisabı ve Bankanın maliki 'bulunduğu 
gayrimenkullerin gerektiğinde satılması hakkında ka
rar alınması; 

11. Yönetmeliklerle kabul edilen hadler üstün
deki meblağlara ve kıymetlere ilişkin sulh, ibra ve 
terkin konularında karar verilmesi; 

12. Bankanın yıllık faaliyet raporunun, bilanço, 
'bütçe ve kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul 
gündeminin hazırlanması; 

13. Yönetmelikle tayinleri Banka Meclisine bı
rakılan Banka personelinin atanması ve Bankayı il
zam edeceklerin imza yetkilerinin 'belirtilmesi; 

14. Bankaların bankacılık işlerini yürütebilmek 
için İhtiyaç duydukları gayrimenkullerin nitelik, sayı 
ve 'büyüklüğünün 'belirlenmesi ve bankaların serma
yesine % 10'un üstünde katıldıkları ortaklıklarla 
'bunların sermayelerinin çoğunluğuna sahip oldukları 
ortaklık ve kuruluşların iş konularının gerektirdiği iş 
yeri, fabrika, imalathane ve eklentileri gibi gayrimen-
'kuller dışında kalan gayrimenkulleri edinmelerine 
İzin verilmesi, 

15. Yukarıdaki fıkralar dışında, bu Kanunda 
Banka Meclisinin kararma bağlı konular ve Başkan
lıkça (Guvernörlük) tetkik ve tasvibe sunulacak sair 
hususlar hakkında karar alınması. 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 3. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Kanununun 29 uncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

B) BAŞKAN (Guvernör) YARDIMCILARI 
'Nitelik, atanma, görev ve yasaklar 
Madde 29. — Bankanın dört Başkan (Guvernör) 

Yardımcısı olup, 'bunlar yükseköğrenim görmüş, ma
liye, iktisat ve 'bankacılık alanlarında bilgi ve tecrü
be sahibi olanlar arasından, Banka 'Meclisinin tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca beş yıl süre ile ata
nırlar. Bu sürenin sonunda tekrar atanmaları caiz 
olduğu gi'bi, sürenin 'bitiminden evvel aynı usulle 
değiştirilmeleri de mümkündür. 

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

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın Sadıklar. 
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Sayın milletvekilleri, konuşmalar Sayın Kâtip 
üyenin okuma silsilesini dahi zaafa uğratacak dere
ceye varmaktadır; bu itibarla sükûnetle dinlenmesini 
istirham ediyorum. 

Buyurun efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 'bu maddeyle 
biz bir kadro ihdas ediyoruz. Kanımca çok yanlış
tır. Bu yanlışın yapılmaması için burada gayret gös
teriyorum. Ortaya konan gerekçeler de gerçeği ak
settirmiyor. Halen Merkez Bankasında şoför de var
dır, işler de yürümektedir. 'Merkez Bankasının işleri 
bu kanunla artmamaktadır, hatta eskisine nazaran 
Merkez Bankasının görevleri azalmıştır bile diyebi
liriz. 

Diğer- taraftan, orta vadeli kredilerin artışıyla 
Merkez Bankası Dördüncü Başkan Yardımcılığının 
'ilişkisi yoktur. 'Halen orta vadeli kredileri başka bir 
umum müdürlük vermektedir. Bu Başkan Yardım
cılığı etüt ve planlama için ihdas edilmektedir. Söy
lenen bu gerekçeler, gerçekle pek yakından uzaktan 
ilgili değildir. Yanlış yapıyoruz; bu' kanunla kadro 
ihdas edilmez. Doğrunun yanında olduğumuz kadar, 
yanlışı göstermek bizim sorumluluğumuz içinde ol
duğu için, tekrar tekrar bu konu üzerinde durduk. 
Lütfen bu maddeyi kabul etmeyelim. Merkez Ban
kası Kanunu elbette değişecektir, yüksek oylarınız 
her şeye kadirdir. Bu kanun geldiği zaman, Banka
nın Başkan Yardımcılığı sayısını 4 de yaparsınız, 5 
de yaparsınız; ama yetki kanununun şümulü dışına 
çıkıyoruz. 

Saygılar arz ederim. '(Alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

(DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ER'DEİM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bu Kanunla -gerekçesin
de de var- Merkez Bankasına yeni görevler veril
miştir, azalma söz konusu değildir. Bu hususa ge
rekçelerinde yer veriliyor. Hatta bankaların dene
timiyle alakalı yeni birtakım görevleri de bu Kanun 
Merkez Bankasına veriyor. 

Şimdi, «Getirilen bu Kanunla Merkez Bankası
nın fonksiyonları artmıyor, hatta azalıyor» demek, 
mümkün değil. Bu Kanun yeni görev olarak neler 
getiriyor? «Tasarruf mevduatı sigorta fonunun idare 
ve temsili, bankaların denetlenmesi, mevduat 'türle-

20 — 
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rinin belirlenmesi» gibi görevleri açıkça Merkez Ban
kasının görevleri arasına koymuş. 
-' İSMAİL ŞENİGÜN (Denizli) — Eskiden de vardı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İtSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Yok, 
o manada değil, dikkatle okunduğu takdirde görü
lür efendim. 

Altın ve döviz üzerine işlemler konularında da 
yeni (fonksiyonlar veriyor. Şimdi, yeni bir organi
zasyonla Merkez Bankasına görevler verilirken, «Ye
ni görev yoktur, hatta azalıyor» görüşüne iştirak et
mek mümkün değil. 

İkincisi; ben 'hiçbir zaman. Merkez Bankasında 
şoför olup olmadığından bahsetmedim. «Bu Kanun, 
Merkez Bankasına 'belli görevler veriyor ve 'bu gö
revlerin gereği olarak bir organizasyonu da yaptığı 
takdirde 2810 sayılı Yetki Kanunu kapsamına girer» 
dedim. Tabiî, hepimiz biliyoruz, bankanın bu fonk
siyonları vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Bu madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, 

okutuyorum : - , 
Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 

225 sıra sayılı taraşının 3 üncü maddesinin ta
samdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Şengün Rıfat Bayazıt 
Deruizli Kahramanmaraş 

Arif Atalay Vecihi Akın 
Adıyaman. Konya 

Ferit Melen 
Van 

IBAŞtKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKJANVE-

KİLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ka
tılmıyoruz./ 

BAŞKAN — Hükümet?.. * 
DEVLET BAKANI VE BAŞJBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Şengün, önerge üzerinde söz istiyorsunuz, 

buyurun. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

çok değerli miltdtvekilleri; bu tasarının başından iti
baren, üzerinde en çok konuşulan maddesiyle ilgili 
olarak bir önerge verdik. Önergemiz başlıca iki nok
taya taalluk etmektedir : Birinci olarak, bu maddeye 
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şekil 'bakımından itiraz etmekte devam ediyoruz. İkin
cisi ise, böyle bir kadronun yaratılması bizce gerek
çesizdir, onu ifade etmek istiyoruz. 

Şekil meselesi üzerindeki itirazımız şöyledir : Bu 
itiraz tamamen İçtüzüğün 36 ncı maddesine dayan
maktadır. 'Biraz önce değerli Komisyon sözcüsü ar
kadaşımız burada İçtüzüğü okudular. Dediler ki; ko
misyonlar kendilerine havale edilen kanun tasarı veya 
tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul veya redde
debilirler. Bu komisyonlar için gayet açık bir hüküm
dür kanaatimize göre. Fakat kendilerine yapılan tek
lifleri aynen veya değiştirerek; yeni ek madde geti
rerek değil, yeni maddeler ekleyerek değil... Yeni 
maddeler eklenmesine, yeni metin getirilmesine İçtü
züğümüz sadece ve sadece bir konuda cevaz vermiş
tir; ölüm cezalarıyla ilgili olarak değerli arkadaşla
rım. Yoksa, eğer Hükümet olarak herhangi bir tasarı, 
milletvekili olarak herhangi bir teklif komisyonlara 
getirilir ise, o teklifin bir maddelik, iki maddelik hük
münü biz komisyonlarda sayısız maddeler ekleyerek. 
değiştirme hakkına sahip olamayız.ı 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi «Yeni elk madde ge
tiremezsiniz» şeklinde bir espriye sahiptir^ O ne
denle, şekil bakımından 3 üncü madde bizini mec-
lislerimizdeki teamüllere uymamaktadır, İçtüzüğü
müzün '36 ncı maddesine uymamaktadır. Bu, şekil 
yönünden olan itirazımızdır. Yoksa, şunu açıkça ifa
de edelim ki; komisyonlar kendilerine getirilen tek
lif ve tasarıların maddeleri üzerinde değiştirme yap
ma hakkına daima sahiptirler, zaten millî irade bu
nu amirdir. Ama, mesele ek madde, yeni madde me
selesi olduğu takdirde iş tamamen değişir, meclisler
de bu tip müzakerelerin önü, sonu alınmaz değerli 
arkadaşlarım. 

İkinci husus muhteva yönünden, Sayın Başbakan 
Yardımcısı ifade ettiler, dediler ki; «Türkiye Cumhu
riyeti Merkez Bankasının görevleri artmaktadır.» 

Değerli arkadaşlarım, getirilen tasarı 70 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnameye göre getirilmiştir; 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına düşen bir
takım görevlere açıklık, aleniyet getirmektedir, bazı 
yanlış anlamaları önlemek için tefsir getirmektedir, 
talkip yönünden birtakım açıklıklar getirmektedir. 
Fakat, getirilen maddelerin hemen hepsi, halen yü
rürlükteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununda da mevcuttur. Yeni düzenlemeler yapılmış
tır; inicin? 'Bankalar (Kanununda yeni düzenlemeler 
yapıldığı için. Türkiye Cumhuriyeit Merkez Banka
sında mevcut olan başkan yardımcılıkları bu getiri
len... 
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BAŞKAN — Sayın Şengün, süreniz dolmuştur. 
Esasen bu konulara, tümü üzerinde konuşunken et
raflıca değindiniz. Bu itibarla, süreniz de dolmuştur, 
lütfen toparlayınız. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 
ben önerge üzerinde (konuşuyorum, daha önce ise 
geneli üzerinde konuştum. Eğer önerge üzerinde 
konuşma hakkımız yok ise onu müsaade buyurun 
'biz konuşmayalım, 

BAŞKAN — ©iz böyle 'bir şey demedik efendim; 
5 dakikanız doldu efendim.? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — O zaman onu 
söyleyiniz, ben de sözümü bitireyim Sayın Başka
nım. 

Değerli arkadaşlarım, uzun sözün kısası; getiril
mek istenen yeni ibaşkan yardımcılığı, bir kadro ih
dasından ibarettir. Biz, bu tip uygulamaların Özal 
Hükümetine herhangi bir yarar getireceği kanısında 
değiliz. 

Saygılarla arz ediyoruz. (MDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayıin Şengün. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... 
MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Kaça 

kaç? 
'BAŞKAN — Etmeyenler... 
MEHMET ARİF ATALAY {Adıyaman) — Ka

ça Ikaç efendim? ı(MDP sıralarından «Kaça kaç» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, 5 kişi ayağa kalkarsa ye
niden sayarım. Açılk oylamada oyların adedi, İçtü
zük hükümlerine göre Ibeyan edilmez; işaret oylama
sıdır. 

Madde kaibul edilmiştir, 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Kanununun 39 uncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 39. — Banka, Barika Meclisince zaman 
zaman tespit edilecek kendi işlemlerinde uygulayaca
ğı reeskont, ıskonto ve, faiz. hadlerinıi ve açık piyasa 
politikasının şartlarını ilan eder. 

Ba hadler memleketin her tarafında aynıdır. 
Dördüncü madde gereğince, Banka Meclisince 

tayin olunacak altın ve döviz alış ve satış fiyatları 
ile 212 nci maddenin 3 üncü ve 5 inci bentleri uya
rınca alman kararlar Resmî Gazete ile ilan edilir. 

I BAŞKAN — Sayıin milletvekilleri, maddenin 
I müzakeresine geçmeden önce bir hususu açıklamak 

istiyorum. Oylamada, şahsım için söylediğim kadar 
I diğer Başkanvekili arkadaşlarını için de söylüyorum, 
I çok titiziz. Bu itibarla, herhangi 'bir hata işleyeceği

mizi, Ikasdî bir harekette bulunacağımızı kabul et-
I memenizi istirham ediyorum ve bunu ima edecek 
I sözlerin bizleri çok üzdüğünü de ayrıca ifade etmek 
I isterim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

FERİT MELEN ı(Van) — Sayın Başkan, her 
I oylamada 101 kabul oyu lazımdır. Her oylamada 
| bunu söylemeye mecbursunuz. 
I BAŞKAN — öyle bir usul yoktur efendim. 
I RİFAT BAYAZJT (Kahramanmaraş) — Anaya-
I şada var. 
I BAŞKAN — O zaman açılk oylama istersiniz... 
I FERİT MELEN (Van) — Zapta geçmesi için oy 
I sayısını söylemeye mecbursunuz. 

BAŞKAN — Veyahut da bir tereddüt varsa, 
I İçtüzük hükümlerine göre 5 kişi ayağa kalkar, ye-
I niden sayılır. 

FERİT MELEN (Van) — Anayasa hükmüdür 
I bu. 
I BAŞKAN — Şimdi, madde üzerinde söz iste-
[ yen?.,. Yok.; 
I Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum: 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I 11211 sayılı Kanunun Genel Kurulumuzda görüşül-
I mekte olan 92 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
I nin 4 üncü maddesiyle değiştirilen 39 uncu maddesi-
I nin ikinci fıkrasında yer ıalan: 
I «Bu hadler memleketin her tarafında aynıdır.» 
I hükmünün madde metninden çıkarılmasını arz ve 
I teklif ederiz. 

I Recep Ercüment Konukman Alaeddiin Kısakürefc 
I İstanbul Kahramanmaraş 
I Mehmet Onur Necat Tunçsiper 
I Kahramanmaraş Balıkesir 
I * 
I İsmet Oktay 
I Eskişehir 
I Gerekçe : (Madde 39) 
I Bilindiği gibi, Merkez Bankasının kendi işlemle-
I rinde uyguladığı reeskont, ıskonto ve faiz hadleri, 
I banka kredilerinin öncelikli sektörlere yönlendirilme-
I sinde etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu faiz 
I oranlarının sektörler itibariyle olduğu gibi, böl-
I geler itibariyle de farklı tespit olunabilmesi, yürütü-
I len para - kredi politikasının etkinliğini artıracak, 
I hangi bölgede hangi sektörün teşvikine ihtiyaç olur-
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Sa, bu sektörün desteklenmesine imkân verecek ve 
en önemlisi, kalkınmada öncelikli yörelerde Merkez 
Bankası kaynaklı banka kredilerinin daha düşük ma
liyetle (kullanılmasını temin ederek, bu 'bölgelerin 
(kalkınmasını sağlayacaktır. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
• KÎL1 AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (DenizÜ) — Ka

tılıyoruz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler.*. 4 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Kanununun 40 inci maddesinin II 
numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

II. — a) Kanunî karşılıklar: 
Bankaların taahhütlerine İkarşı bulunduracakları 

umumî disponibilitenin nitelik ve oranı gerektiğinde 
Bankaca tespit edilir. 

Bankalar umumî disponibiliteden başka, Banka 
nezdinde açılacak hususî bloke birer hesapta nakden 
munzam ıkarşılık tesis etmekle mükelleftirler. 

Munzam karşılıklara gerekli görülmesi halinde 
uygulanacak faiz oranları ile bu karşılıklara ilişkin 
diğer esas ve şartlar bankaca belirlenir. 

Bankalar, Bankaca tespit edilecek esaslara göre 
düzenleyecekleri cetvellere göre mevduatlarında mey
dana gelen artışa tekabül eden karşılıkları yine Ban
kaca belirlenecek süreler içinde Bankadaki hususî 
hesaba yatırmak; zorundadırlar. 

Banka, mevduatı olağanüstü çekilmekte olan bir 
bankanın talebi halinde, mevduat cetvellerinin ve
rilmesini beklemeksizin azalmaya tekabül eden kar
şılığı iade, eder. Banka olağanüstü mevduat çekilişi 

. hallerinin neler olduğunu ve karşılık iade esaslarını 
belirler. 

Munzam karşılıklar, hiçbir maksat ve mevzuun 
finansmanı için kullanılamaz. 

Banka, munzam karşılık oranlarım müddetinde 
tesis etmeyen veya noksan tesis eden bankalara eksik, 

.— 23 
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kısım üzerinden tespit edeceği bir nispette; disponibi-
lite oranını eksik tesis eden bankalara da eksik tesis 
olunan disponibl değerler üzerinden, bu hususta be
lirleyeceği esas ve şartlara göre cezaî faiz tahakkuk 
ettirilir, 

Yukarıdaki fıkra gereğince tahakkuk ettirilen cezaî 
faiz alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 
uygulanır, 

Tahsil edilen cezaî faizler, Başbakanlıkça belirle
necek oranlarda, Banka nezdindeki Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonu ile Faiz Farkı ladesi Fonuna ge
lir kaydedilir. \ 

Bu maddenin H numaralı paragraf inin (a) ben
dinde belirlenen düzenlemeler Bankanın yayınlayaca
ğı tebliğlerle yürürlüğe girer. 

b) Faiz oranları: 
Banka, kredi işlemlerinde ve mevduat kabulünde 

alınacak ve verilecek azamî faiz oranları ile temin 
edilecek diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak mas
rafların nitelik ye azamî sınırlarının tespitine, bun
ların kısmen veya tamamen serbest bırakılmasına ve 
yürürlük zamanlarının tespitine ilişkin olarak Baş
bakanlığa önerilerde bulunur^ 

c) Banka kredilerinin düzenlenmesi: 
Banka, kalkınma planları ve yıllık programların 

hedeflerine uygun olarak banka plasmanları üzerinde 
nitelik ve nicelik bakımından tanzim tedbirleri ittihaz 
eder ve umumî kredi hacmi ile umumî kredi hacmi 
içinde muhtelif kredi nevilerinin sektörler ve mevzu
lar itibariyle dağılımım ayarlar. 

Banka, kredilerin kalkınma planlarının amaçlarına 
yönlendirilebilmesi ve kredi düzenlemesinde, yukarı
daki fıkrada belirlenen amacın tahakkuku için ayrıca 
fon kurmaya, kaldırmaya, kaynağını kredilere tahak
kuk ettirilen faizlerden veya sair suretlerle sağlamaya 
ve bunların yürürlük zamanlarını tespite ilişkin olarak 
Başbakanlığa önerilerde bulunur. 

Bankanın, yukarıdaki (b) bendi ve (e) bendinin 
ikinci fıkrasına istinaden Başbakanlığa yapacağı öne
riler, Yüksek Planlama Kurulunun uygun mütalaası 
ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.; 

d) Diğer yetkiler ve görevler: 
Banka, taksitli satışların tabi olacağı esas ve şart

ları; özel sektöre mensup kuruluşlarca satışa çıkarı
lacak tahvillerin faizlerini tespit edebilir. 

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

Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Kanununun 43 üncü maddesinin 
•birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 43. — Türkiye'de faaliyette bulunan bü
tün bankalar yıllık bilançoları ile kâr ve zarar he
saplarını, İdare Meclisi ve murakıp raporları ile bir
likte, umumî heyetlerinin toplantı tarihinden itibaren 
en geç bir ay içinde Ibankaya 'vermekle yükümlüdür
ler. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.., Yok. 
Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka

sı Kanununun 92 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
ile değiştirilen 43 üncü maddesinin madde başlığı ile 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi hususunu arz 
ve teklif ederiz. 
R. Ercüment Konukman AJâeddin Kısakürek 

istanbul Kahramanmaraş 
Mehmet Onur Necat Tunçsiper 

Kahramanmaraş , Balıkesir 
İsmet Oktay 

Eskişehir 

MADDE 6. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 43 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

BÖLÜM — IV 

Bilgi isteme ve risklerin toplanması. 
Bilgi isteme yetkisi, bankaların bilançoları ve 

raporları. 
Madde 43. — Türkiye'de faaliyette bulunan bütün 

bankalar yıllık bilançolar ile kâr ve zarar hesaplarını, 
idare meclisi ve murakıp raporları ile birlikte, umu
mî heyetlerinin toplantı tarihinden itibaren en geç bir 
ay içinde bankaya vermekle yükümlüdürler. 

Banka, bankalardan mevduat, kredi, döviz ve di
ğer işlemlerine ait her türlü bilgiyi isteyebilir. Şu ka
dar ki, bankalardan, müşterilerin şahsî tevdiat he
sapları hakkında bilgi istenemez. 

Bankalar malî durumlarının gözetim ve deneti
minin sağlanması maksadıyla, Başbakanlıkça belir
lenecek, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlana
cak denetim raporlarını, bankaya vermek zorunda
dırlar. 

Bankalar, bankanın 2 ve 3 üncü fıkralar gereğin
ce isteyeceği bilgileri bankanın belirteceği süre için
de vermeye mecburdurlar. Banka, bankaların malî : 

durumlarını takip ve tetkik eder, gerektiği takdirde, 
bunlar hakkındaki mütalaalarını teklifleriyle birlikte 
Başbakanlığa bildirir, 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıyorlar mıı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ka
tılıyoruz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkanım, 
el kaldırdım görmediniz; önerge üzerinde konuşmak 
istiyordum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Komisyon 
katıldığına göre, önerge üzerinde söz almanız müm
kün değil. Kaldı ki, önergede imzanız yok. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Madde 
üzerinde konuşacak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen yok 
dedik efendim; söz isteyen olmadığı için önergeyi 
okuduk. Zapta da öyle geçti. 

Maddeyi kabul edilen önerge ışığında oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı mad
de kabul edilen önerge ışığında kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Kanununun 46 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir 

ıOrta vadeli reeskont ve avans işlemleri : 
Madde 46. — Banka, Banka Meclisince tespit edi

lecek esas ve şartlar dahilinde, bankalar tarafından 
tevdi edilecek, vadelerine en çok beş yıl kalmış olan 
senetleri reeskonta kabul edebilir veya mukabilinde 
avans verebilir. Bu senetlerde, en az iki imzanın bu
lunması şarttır. 

Bu madde gereğince kullandırılacak kredilerin li
miti, bir önceki yıl sonu bilançosuna göre kullandı
rılan kısa vadsli kredilerin toplamını geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Melen. 
FERlT MELEN (Van) — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlarım; bu madde Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu tarafından ilave edilmiş bir 
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maddedir. Komisyon madde ilave eder mi, edemez 
mi, bu hususta arkadaşlarım gerekli bilgiyi verdiler. 

Ben bir başka noktadan bu maddeye takılıyorum. 
Bu madde, Merkez Bankası emisyon limitlerini fev
kalade yüksek miktarlara yükseltiyor. Sayın Plan ve 
Bütçe Komisyonu Sözcüsünün de ifade ettiği gibi, 
bugün orta vadeli kredileı için limit 126 milyar li
radır. Bu maddeyle bu limit 1 trilyon-liranın üzerine 
çıkmaktadır; yani Merkez Bankası yeniden orta va
deli krediler için 1 trilyon liraya kadar emisyon ya
pabilecektir. Be<ı bunu Hükümetin istikrar politikası
na aykırı buluyorum. Umumiyetle merkez bankaları 
orta vadeli krediyi iskento etmez. Umumiyetle mer
kez bankaları - arkadaşlarımız da izah ettiler - kısa 
vadeli senetleri Iskonto eder. Memleketimizde bir za
mandan beri orta vadeli krediler için de istisnaca bir 
Ümit tanınmıştır; bazı sanayi kredileri için Merkez 
Bankasına ıskonto yetkisi verilmiştir; ama mahdut 
miktardadır ye dediğim gibi, bugüne kadar bu ra
kam 126 milyar liraya çıkmıştır. Şimdi bunu birden
bire 1 trilyona yükseltiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu, Hükümetin istikrar, po
litikasına tamamen aykırıdır. Merkez Bankası şimdi 
Devletin bütçe açıkları için emisyon yapıyor, İktisa
dî Devlet Teşekkülleri için emisyon yapıyor, hatta 
dış ihracat kredileri için emisyon yapıyor. Bugün 
ihracat kredisi olarak verilen, sanıyorum ki, 300 mil
yara yakın kredinin mühim bir kısmı reeskontla te
min edilmiştir ve emisyon yapılmıştır. 

;Şimdi buaa bir de orta vadeli krediler içia bir yol 
açıyoruz. Bu hakikaten enflasyonu kamçılar. 

Geçen gün Sayın Başbakanın bir radyo konuş
masını da yakınen dinledim, cmisoynun temel sebe
bi Türkiye'de, tedavül hacminin artmasıdır. Bu artık 
anlaşılmıştır; temel sebep emisyondur. Şimdi bu 
emisyon kapılarını daraltacak yerde, burada tekrar 
artırıyoruz. 

Orta vadeli kredileri bankalar verebilmeli; maa
lesef Devlet ona da el atmaktadır. Yüzde 50 faizli 
Hazine boriaiarı çıkarıyoruz; yani, mevduat yoluy
la bankaların topladıkları tasarrufları, özel sektörün 
kullanması lazım gelen tasarrufları Devlet alıp kul
lanıyor. Şimdi de Kebanı satıyoruz veyahut köprü 
bonosu çıkarıyoruz. Bu yollarla, Devlet'özel sektö
rün kullanacağı kredileri alıyor, buna mukabil özel 
sektöre emisyon yolunu açıyor. Bu hakikaten Hükü
metin Programında da, istikrar programlarına da, 
vaatlerin© de aykırı bir tutumdur. Bu hususu zapta 
geçmesi için arz ettim: Bu durum enflasyon yarat-

masa bile en azından enflasyon beklentisi yaratır. 
Bu yetkiyi bugün kullanmasalar bile, bu husus bir 
enflasyon beklentisi yaratır ve enflasyonu kamçılar. 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz iste

yen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili olarak verilmiş 2 önerge vardır, 

okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1211 sayılı Kanunun 92 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile değiştirilen 46 ncı maddesinin birin
ci fıkrasındaki «beş yıl» in, «sekiz yıl» olarak de
ğiştirilmesini ye 2 nci fıkranın kaldırılarak aşağıdaki 
şekilde kabulü hususunu arz ve teklif ederiz. 
R. Ercüment Konukman Necat Tunçsiper 

îstanbul Balıkesir 
Alâeddın Kısakürek Mehmet Onur 

Kahramanmaraş Kahramanmaraş 
İsmet Oktay 

Eski.yehir ^ 

Orta vadeli reeskont ve avans işlemleri 
Madde 46. — Banka. Banka Meclisince tespit 

edilecek esas ve şartlar dahilinde, bankalar tarafın
dan tevdi edilecek, vadelerine en çok sekiz yıl kal
mış olan senetleri reeskonta kabul edebilir veya mu
kabilinde avans verebilir. Bu senetlerde, en az iki im
zanın bulunması şarttın 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
225 sıra sayılı Tasarının 7 nci maddesinin son 

paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

ismail Şengün _ Ferit Melen 
Denlizli Van 

Vecihi Akın Ali Bozer 
Konya Ankara 

Rıfat Bayazıt Mehmet Arif Atalay 
Kahramanmaraş Adıyaman 

«Bu madde gereğince kullandırılacak kredilerin 
limiti, bir yıl önceki yıl sonu bilançosuna göre kul
landırılan kısa vadeli kredilerin yarısını geçemez», 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1211i sayılı Kanunun 92 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile değiştirilen 46 ncı maddesinin birinci 
fıkrasındaki «beş yıl» m, sekiz yıl olarak değiştiril
mesini ve 2 nci fıkranın kaldırılarak aşağıdaki şekil
de kabulü hususunu arz ve teklif ederiz. 
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İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman I 
ve arkadaşları. 

Orta vadeli reeskont ve avans işlemleri I 
Madde 46. — Banka, Banka Meclisince tespit edi

lecek esas ve şartlar dahilinde, bankalar tarafından j 
tevdi edilecek, vadelerine en çok sekiz yıl kalmış I 
olan senetleri reeskonta kabul edebilir veya mukabi
linde avans verebilir. Bu senetlerde, en az iki imza- I 
nın bulunması şarttır.. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye I 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Ka
tılıyoruz. I 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet I 
katılmaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
'bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayin Şengün, bu durum karşısında ikinci öner
ge üzerinde ısrar ediliyor mu? I 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Mahiyeti başka 
efendim. I 

BAŞKAN — Oldu efendim. Önergeyi tekrar oku
tuyorum. I 

Sayın Başkanlığa I 
225 sıra sayılı Tasarının 7 nci maddesinin son I 

paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. I 

Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaşları. I 
«Bu madde gereğince kullandırılacak kredilerin I 

limiti, bir önceki yıl sonu bilançosuna göre kullandı- I 
rılan kısa vadeli kredilerin yarısını geçemez.» I 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hükü- I 
met katılıyor mu? I 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI YE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Ka
tılmıyoruz. I 

İSMAİL ŞENGÜN ı(Denizli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. I 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; 1211 sayılı Tür- I 
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bazı I 
hükümlerini değiştiren bu tasarının pek çok madde- I 
lerini içten benimsemekle beraber ve bu maddelerin I 
cidden Türk ekonomisi için büyük yararlar, fayda- | 

— 26 

6 , 12 . 1984 0 : 1 

lar sağlayacağıma kani olmakla beraber, bu kanun 
tasarısına ilave edilen birtakım hükümler ve bu kanun 
tasarısı üzerinde önce Sarayi Komisyonumuzda, son
ra Plan ve Bütçe Komisyonumuzda birtakım değişik
likler yapıldıktan sonra şu anda Yüce Meclisimiz
de yeniden bir değişikliğe aynı konu üzerinde gidi
liyor olması cidden garip karşılanacak bir olaydır. 

Her şeyden önce, orta vadeli krediler bugüne ka
dar Türkiye'de teamül etmiş şekliyle 5 yılı geçmez. 
Dünyada da genellikle süre 5 yılı geçmez. Bu 5 yıl 
8 yıla çıkarılmaktadır. Merkez bankacılığı yönünden 
bunun önemi; Merkez Bankası, orta vadeli kredi ola
rak verdiği meblağlar üzerinde 8 yıl herhangi bir ha
reket serbestisine sahip olmayacaktır, Aslında sade
ce bu husus, merkez bankacılığı prensipleriyle çatı
şan bir husustur. 

Değerli arkadaşlarım, 8 yıl imkân tanındığına gö
re, elbette ki firmalarımız bunu 8 yıl olarak istimal 
etmeye koşa koşa yanaşacaklardır, ola ki içlerinde 
daha kısa süreli kredi isteyenler bulunabilir; fakat 
kanun bu imkânı 5 yılı 8 yıla çıkarmak şeklinde ver
diğine göre, elbette firmalarımız da buna canı yü
rekten katılacaklardır, isteyeceklerdir, talepte bulu
nacaklardır. 

Şu halde, her şeyden önce 8 yıl meselesi üzerin
de tenkitlerimizi sürdürmek istiyoruz, bunun 5 yıla 
indirilmesinde büyük hasenat görüyoruz. 

2 nci husus, değerli arkadaşlarımızın verdiği öner
gede, biraz önce ifade edildiği gibi, orta vadeli kredi 
limiti olarak kısa vadeli kredilerin son bilançoda 
gösterilen limitinin ele alınmayıp bu işin tamamen 
banka meclisine bırakılıyor olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, elbette Banka Meclisi Mer
kez Bankası politikası ve uygulamalarında en mües
sir organdır. Ancak, Merkez Bankasının kredilerle 
ilgili diğer maddelerine baktığınız zaman, birtakım 
limitlerin kanuna betahsis konulmuş olduğunu gö
rürsünüz. 

Şu halde, orta vadeli krediler gibi hakikaten 
önemli bir konuda, bunun vebalini veyahut da bu
nun limitini banka meclisine niçin bırakmak lazım 
geldiğini anlamak fevkalade zordur. O nedenle biz
ler dedik ki, Merkez Bankasını bir orta vadeli mer
kez bankası hâline getirmeyelim ve Merkez Banka
sında orta vadeli krediler limitini, kısa vadeli kredi
ler limitinin yarısıyla sınırlandıralım. Böyle bir li
mit, böyle bir sınır koyalım istedik. 

Bu nedenle önergemizi, hem merkez bankacılığı 
teamüllerine hem. de bütün dünyada genellikle ka-
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bul görmüş 5 yıllık süreye uygun düşeceği mülaha
zasıyla yüce takdirlerinize arz ediyor, saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şengün. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamakta
dır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,, 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Anayasanın 96 ncı maddesi gereğince, işarı 
oylamalarda da 101 kabul oyunun sayılarak tespiti
nin gerekip gerekmediği hakkında. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; Meclisin müzakereleri evvela Anayasa 
usullerine tabidir, sonra İçtüzük hükümlerine tabi
dir. 

Son Anayasamızdaki hükümlere göre, kabul oy
larının 101 oyu aşması lazımdır. Binaenaleyh, her 
defasında Başkan oyları sayacaktır ve sayıyı Yük
sek Meclise bildirecektir, zabıtlara geçirecektir. Oy
lamanın sıhhatli olarak yapılıp yapılmadığını başka 
türlü tespit etme imkânı yoktur. Başkan hatta say
maya dahi lüzum görmeden, şöyle göz kararıyla ka
bul edilmiştir şeklinde ilan ederek zapta geçiriyor, 
bu sarahaten Anayasaya aykırıdır, onu arz etmeliyim. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Başkanın istediği şekilde Meclisi idare etmesine 
cevaz vermez Anayasamız, İçtüzüğümüz; burası .ti
yatro değil.' (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Melen, bu konu bugüne ka
dar teamül olarak böyle gittiği gibi, geçen gün de 
münakaşası yapıldı. 

FERİT MELEN (Van) — Yeni Anayasa var. 
BAŞKAN — İşaretle oylamada olumlu oylar 

olumsuz oylardan fazla ise oya konan husus kabul 
edilmiş olur, aksi halde reddedilmiş olur. 

FERİT MELEN (Van) — Anayasayı okuyun. 

BAŞKAN — Genel Kurulda bulunup da oya ka
tılmayanlar yetersayıya dahil edilirler. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Yeni 
Anayasayı okuyun. 

BAŞKAN — Bu itibarla, Başkanlığınız usulüne 
uygun 'hareket etmektedir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

FERİT MELEN (Van) — Tutumunuz Anayasa
ya aykırıdır; tescil ediyorum. 

BAŞKAN — Bir ikinci husus, sadece Başkanınız 
olarak bendeniz saymamaktayım, özellikle iki Kâtip 

Üye arkadaşıma bu hususu çok rica etmekteyim, bu 
iki Kâtip Üyeden birisi de Sayın Melen'in mensup 
olduğu Partinin üyesidir. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Anaya
sada hüküm var. 

BAŞKAN — Baştan beri oylama olmadan evvel 
genellikle Başkanınız olarak taraflar arasındaki, par
tiler arasındaki oyları saymaktayız, hangi partiden 
ne kadar üye var, hangi partiden ne kadar üye var 
diye. Şu anda toplam olarak önergeyi kabul eden 65 
üye bulunmaktadır, demin saydığımız oylara göre. 
Açık olarak görülen bir hususu ilan ediyor ve öner
genin kabul edilmediği yolunda da karar veriyoruz. 
Bu itibarla, usulüne uygun hareket edilmektedir. 

AYHAN SAKALLIOĞLU {Sakarya) — Usul 
hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun «fendim. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; Anayasanın geçici 
6 ncı maddesini aynen arz ediyorum : «Anayasaya 
göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin top
lantı ve çalışmaları için kendi İçtüzükleri yapılınca
ya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylül 1980 tarihin
den önce yürürlükte olan İçtüzüğünün, Anayasaya 
aykırı olmayan hükümleri uygulanır.» 

O halde evvela Anayasayı tatbik edeceğiz. Hü
küm varsa o hükmü uygulamak mecburiyetindeyiz. 
Anayasa hükümlerine aykırı olan hükümleri tatbik 
edemeyiz. 

Saygıyla arz ederim. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bugünkü tatbik etti
ğimiz 122 nci madde Anayasaya aykırı değildir. As
lında 1961i Anayasası, bugünkü 1982 Anayasasına 
göre daha katı hükümler getirmiştir. Buna rağmen 
1961 Anayasasına uygun olarak ve bugün yürürlük
te bulunan İçtüzüğü tatbik ediyoruz. 

Kaldı ki, İçtüzüğün 122 nci maddesi : «Genel 
Kurulda bulunup da oya katılmayanlar yetersayıya 
dahil edilirler» demek suretiyle konuya açıklık ge
tirmektedir. 

Şimdi şu vaziyete göre bu konuda bir usul mü
zakeresi açmış oluyoruz. İki kişi aleyhte konuşrnuş-
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tur. İki kişiye de lehte söz vereceğini, ondan sonra ı 
oylayacağım. ..„ I 

Buyurun Sayın Bakan. I 
ÎÇÎŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anayasamıza göre kabul oylarının en aşağı 101 ol
ması gerekmektedir. (MDP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Ancak, belli bir şekilde bu sayının üze
rinde kabul oyu var ise, el ile işaret veyahut Tü
zükte belirtilen diğer şekillerden biri ile yapılan oy
lamada açık ve bariz bir şekilde 101 sayısının üzerin
de kabul oyu var ise, bunun teker teker sayılmak I 
suretiyle zapta geçirilmiş olmasını istemek ve bunu I 
bir oturumda, bir birleşimde devamlı surette tatbik 
ettirmek, en azından hakkın suiistimali şeklinde ni
telendirilebilir. Bu bakımdan, hukukta da bu gibi 
davranışa cevaz yoktur. Bu, belirli bir şekilde Baş
kanlık Divanınca tespit edilmesi ve bir itiraza mahal 
görülmemesi halinde aynen «kabul» ve «ret» diye 
tutanaklara geçirilir; Tüzüğümüze de, Anayasamıza 
da uygun bir hal tarzıdır, 

Hepinizi saygılarımla selamlarım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, ben de söz istiyorum efendim. 

(BAŞKAN — Efendim, aleyhte iki kişi konuştu, 
lehte de bir kişi konuştu. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Ben usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, usul tartışmaları da 
bir nizama bağlıdır. I 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Hayır 
efendim, usul müzakeresi açtınız. 

BAŞKAN — Evet, iki kişi konuştu; Sayın Melen 
konuştu, Sayın Sakallıoğlu konuştu. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Daha ön
ceydi o, 

İSMAİL ŞENGÜİN (Denizli) — Usul müzake
resi açtığınızı sonra ifade ettiniz. O yüzden söz istiyor 
arkadaşımız. I 

'BAŞKAN — Ben bu konuda bir usul müzakeresi 
açılmasına da taraftar değildim. 'Fakat iki üye aleyh
te konuşunca ve 'bir üye de lehte söz isteyince, o 
halde usul münakaşası açmış oluyoruz; buyurun de
dim. Bu konu... I 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Yeni aç
tınız. | 

* • — 28 
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İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, ben 
de lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — 'Sayın Tombuş, lehinde, buyurun. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 'biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz, 
üç türlü oylama var : Biri açık oylama, 'biri işarî oy
lama, biri gizli oylama. Şimdi işarî oylamada Baş
kan oyları sayar yahut da göz kararıyla kabul edi
lip edilmediğini ilan eder. 'Bunu ilan ettikten sonra 
buna itiraz olmadığı takdirde ıSayın Başkanın ilanı 
muteberdir ve mevcut nisap var addedilir. Eğer te
reddüt varsa, o zaman buna itiraz yolları vardır. 
Ayağa kalkılır, itiraz edilir, yeniden sayılır; tatmin 
edilmezse o zaman açık oylamaya sunulur. Başkan 
bir oylamanın neticesini ilan ettikten ve itiraz da vu
ku bulmadıktan sonra artık mevcut nisabın olduğu 
kabul edilir. Bu, bugünün tatbikatı değil, gelmiş geç
miş meclislerde nisap meseleleri ileri sürüldüğü du
rumlarda daima tatbik edilmiştir. Anayasa değişikli
ğinde de üçte iki çoğunluk aranmaktadır. Madde
lerin değiştirilmesinde de üçte iki çoğunluk aranmak
tadır. Bir defasında Meclis 'Başkanı «kabul edilmiş
tir» beyanında bulunmuştur. Buna da itiraz vuku bul
mamıştır. Sonradan Anayasa Mahkemesine gidilmiş
tir. Meclis Başkanının bu şekilde... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Geçmiş 
Anayasa. 

İHSAlN TOMBUŞ (Devamla) — O da nisap, bu 
da nisap meselesi. O üçte iki nisap diyordu, siz de 
101 diyorsunuz nisapların farkı yok; o nisap olmuş, 
bu nisap olmuş. Yalnız müsaade ederseniz beyefendi, 
buyurun burada konuşun. Burada konuşanın sözünü 
kesmek buranın kurallarına ve ananelerine yakışan 
bir durum değildir. Siz de söz alırsınız, imkân varsa 
konuşursunuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu iş Anayasa Mah
kemesine de gitmiştir. Nisap olduğunda, Başkan bu 
nisabın mevcut olduğunu ilan ettiği andan itibaren 
itiraz vuku bulmadıysa, o nisap yoksa 'bile artık var 
kabul edilir, başka türlü buna itiraz edilemez. Bu 
hususta hakkınız vardır, hu hakları kullanın; kullan
mazsanız artık ondan sonra 'bir daha itiraz hakkınız 
kalmaz. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 'bundan 'birkaç celse ev
velde bu konu tartışıldı ve Başkanlığımızın tatbika
tının bu yolda olduğu Genel Kurula bildirildi. Bu
günde Meclisimizi yöneten Başkan olarak tatbikatın 
bu yolda olduğu kanaatindeyim. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KC 

2. — 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1120) (S. Sayısı : 225) (Devam) 

BAŞKAN — Devam ediyoruz efendini. 
Maddeyi kabul edilen değişiklik önergesi ışığında 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Kanununun 47 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir, 

Madde 47. — 51 inci madde hükmüne göre ya
pılacak işlemler hariç olmak üzere, banka, bir önceki 
yıl sonu bilançosuna göre kullandırdığı toplam 'kre
dilerinin binde beşini aşan bir meblağı ihtiva eden se
net Ve vesikaları reeskonta kabul edemeyeceği gibi, 
teminat olarak da kabul edemez. 

Aynı imzaları taşıyan birden fazla senetlerin top
lamı, yukarıda yazılı tutarı aştığı takdirde/fazlası rees
konta veya teminata kabul edilemez, 

BASKİ AN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Kanununun 52 nci maddesinin (b) 
bertdi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Devlet iç istikrazı, kamu idare ve müesseseleri 
tahvilleri ile ödenmiş sermayesi en az 500 milyon 
Türk Lirası olan anonim şirketlerin borsada kayıtlı 
tahvillerini alıp satabilir. 

ıBu bendte yazılı sermaye miktarı, toptan eşya ge
nel endekslerin deki değişmeler göz önünde bulundu
rulmak suretiyle Banka Meclisince gerektiğinde yeni
den belirlenir. 

IBASJKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen-var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Emmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu malddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Kanununun 68 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

Madde 68. — a) Kanunun 43 ve 44 üncü mad
delerinde gösterilen zorunluluk ve yükümlülükleri 
yerine getirmeyen bankalar ile sorumlu organları 
hakkında 70 sayılı Kanun Hükmünde 'Kararnamenin 
80 indi; Kanunun 40 inci maddesinin II nci parag
rafının (a) bendi uyarınca umumî disponiblite ve 
mevduat karşılıkları için tespit edilen .oranları müd
detinde tesis etmeyen veya. noksan tesis elden banka
lar hakkında aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
77 nci maddesünin 3 üncü fıkraisı ve (c) bendi-uyarın
ca aldığı ayarlama kararlarına uymayan bankalar 
hakkında aynı Kanun Hülkmüride Kararnmeriin 78 in
ci maddesinde gösterilen cezalar uygulanır. 

Yukarıdaki fıkrada sayılan maddeler dolayısıyla 
kovuşturma yapılması, harikaca kanuna aykırılığın 
tespiti ha'l'inde bankanın bildirmesi üzerine, diğer hal
lerde bu bankanın görüşünü alarak Başbakanlık ta
rafından Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılma
sına bağlıdır. Bu takdimde, aynı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 86 ve 87 nci maddeleri uygulanır. 

Ib) (Bu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine 
aykırı hareket edenler (a) bendiride yazılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 82 nci maddesi gereğince 
cezalaridırılırlar. 

JBAŞKİAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilrriiş olan bir önerge vardır, 

okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Kanununun 92 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile değiştirilen 68 inci maddesinin (a) fıkrasında, ay
nı kanunun 43 ve 44 ündü maddesinin müeyyidesini 
teşkil etmek üzere atıfta bulunulan 70 sıayılı Bankalar 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 80 inci 
maddesinin, 78 inci ma'dde olarak değiştirilmesi hu
susunu arz ve teklif ederiz. 
Recep Ercüment Konukman Necat Tunçsiper 

İstanbul Balıkesir 
Alâe'ddin Kıısakürek Mehmet Onur 

Kahramanmaraş Kahramanmaraş 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

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

KÎLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ka
tılıyoruz, çünkü verilen cezaları 80 inci madde daha 
ağıriaşitırmaktadır 78'e göre. 

29 — 
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'BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katıhyo-
ruz< 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor-

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

10 uncu maddeyi kabul edilen önerge ışığında oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ermeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir „ 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mevduat karşiıkların-
dan T.C. Ziraat Bankasına ziraî finansmanları için 
tahsis edilip kullandırılmıış bulunan avansların, 2569 
sayılı Kanunla tahkime tabi tutulan kısmı hariç, mev
cut borç bakiyesi T.C. Ziraat Bankasınca işbu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde tasfiye edilir. 

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

rum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulumuzda görüşülmekte olan 92 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameden Geçici Madde Tin 
çıkarıîmaisı hususunu arz ve teklif ederiz. 

Recep Ercüment Kbnukman Alâeddin Kısakürek 
'tstanlbul Kahramanmaraş 

Mehmet Onur Necat Tunçsiper 
'Kahramanmaraş , Balıkesir 

iMustaifa (Murat Şökmenoğlu 
Hatay 

Gerekçe : 92 sayfllı Kanun Hükmünde Kararna
meye geçici bir madde ile mevduat karşılıklarından 
Türkiye Cuimhluriyeti Ziraat Bankasına ziraî finans
manları için tahsis edilip kullandırılmış bulunan 
ajansların tasfiyesine ilişkin olarak konulmuş bulu
nan hükümde yer alan döz konusu avansa ilişkin 
borç, 8.2.1984 tarih ve 2974 sayılı «Bazı Kamu Ku
rum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkın
da Kanun» uyarınca tahkim listesine alınmış bulun
duğundan, söz konusu Geçici Maddenin Kanun Hük
münde Kararname metninden çıkarılması zorunlu bu
lunmaktadır. 

(BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLÎ AYÇAN ÇAKIROÖULLARI (Denizli) — Ka-
ıtılıyoruz, 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmüıştir. 

11 inci madde metinden çıkarıldığı için 12 nci 
maddeyi 11 inci' madde olarak okutuyorum : 

MADDE 11. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununa aşağıdaki dk madde ek
lenmiştir. 

EK MADDE — 14.1.1970 tarih ve 12111 sayılı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda 
adı geçen; «IMaliye Bakanı» ve «'Maliye Bakanlığı» 
'ifadeleri, «Başbakan» ve «Başbakanlık» olarak değiş
tirilmiştir. 

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

Etmeyenler... Kabul ddülmişjtir. 
13 üncü maddeyi 12 nci madde olarak okutuyo

rum :; 

MADDE 12. — 1. Bu Kanunun 9 uncu mad
desi, 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin XIII üncü bölümü yürürlüğe gir
diği tarihte diğer maddeleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

2. Bu Kanunun 9 uncu maddesi yürürlüğe girin
ceye kadar 14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 68 
inci maddesinin uygulanmasına devam olunur. 

Recep Ercüment iKonukman Alâeddin Kısakürek 
İstanbul Kahramanmaraş 

Melhmet Onur Necat Tunçsiiper 
Kahramannıara? Balıkesir 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1!21'1 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 92 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen'in yürürlüğe 
girmesine ilişkin 12 nci maddesine aşağıdaki sekilide 
üçüncü bir fıkra ilave edilmesi hususunu arz ve tek-
lıilf ederiz. 
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3. Bu Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası 
1987 yılı başından itibaren yürürlüğe girer. 

GBRİEKIÇE : Bu Kanunun 6 ncı maddesinin üçün
cü fıkraJsı i e bankalara, bilanço ve kâr - zarar he
saplarını içeren denetleme raporları verme zorunlu
luğu getirildiğinden, bankaların bu yeni uygulamaya. 
uyum sağlamalarını temin amacıyla söz konusu mad
denin üçündü fıkrasının yürürlük tardlhli 1987 yılı ba
şına ahnmıştır. 

'.BAŞjKAN — Komisyon kaltıluyor mu efendim? 

PLAN-VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞjkANVE-
KİLt AYÇAN ÇAttCIROĞULLARI (DehizJK) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?., 

DEVLET BAKANI'VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERİDEM (İzmir) — Katılıyo
ruz* 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılıyorlar. 

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

12 ncı maddeyi bu önerge ışığında oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 ündü maddeyi okutuyorum : 

(1) 226 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Komlisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kalbul edilmemiştir. 

ıKanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ruşan Işın 
sıöz, istemişlerdir. 

Buyurun iSayın Ruşan Işın. 
HP GRUBU ADINA RUŞAN IŞIN (Sivas) — 

Sayın Başkan, değerli miMetvekMeri; 226 sıra sayılı 
ve 3065 sayılı Katma Değer Vengisi Kanununda de
ğişiklik yapan Kanun Tasarısı hakkında Halkçı Parti 
Grubu adına gömüşlerimizi bildirmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmama 3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununun Genel Kurulda ya
pılan görüşmeleri sırasında yaptığım konuşma ile baş
lamak işitiyorum. 

O gün, Katma Değer Vergisi Kanununun çağdaş 
vergi sistemine uygunluğundan bahsetmiş; ancak süre
nin yeterli olmadığını, tasarının tarikatta uyum sağ
layamayacağını belirtip «ürenin uzatılmasını ve tasa
rıdaki aksaklıkların yeniden gözden geçirilerek tatbi
katta yozlaşmasının önlenmesini talep etmiştik. 

Görüyoruz ki, daha kanun tatbikata geçmeden 
değişiklik maddeleri gündeme gelmeye başladı. Şimdi
den, böyle değişiklik maddeleriyle karşılaşacak olur
sak, hele hele kanunun tatbikatına geçildiğinde Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı elemanlarımın ve vergi mü
kelleflerinin Tanrı yardımcısı olsun; kimbffir nasıf ak
saklıklarla ve hangi zorlamalarla ka'rşı karşıya kala
caklardır. • 

'Değerli milletvekilleri, 3065 sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununun 17 ncı madldesinin (g) fıkrası; 
külçe altın, döviz, para, damga pulu, hisse senettleri ve 
tahvili -bu verginin dışında bırakmıştır. Getirilen ta
sarıyla ise, bu kanunun 23 üncü maddesine bir (e) 
fıkrası ilavesiyle zlorunilu tüketim madeleri, yiyecek 
ve giyecek için katma Değer Vergisi ödeyen fakir 
'halk vergi kapsamında iken, altın alanın kapsam dışın
da bıraki'Imasını anlamak miülmkün değildir. Altın Hü
kümetin tekelinde olmadığına göre, altın satıcıları ve 
alıcıları neden himaye edilmek isteniyor, bunu anla
yamadık. 

Kuyumcu vitrinleri kimler için süslenmektedir? 
Külçe altının muafiyeti var, ama külçe olmayan, ya
ni mamul hale getirilen veya mamul halde iken ku
yumcuya satılan hurda altın bu kanun kapsamında
dır-. Getirilen yeni değişiklik tasarısı ile bunun bedeli, 

MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
'Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

14 üncü maddeyi 13 üncü madde olarak oylarınıza 
sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
dditaiştir. 

'Kanun tas&nsının türniü üzerindeki müzakereler 
tamamlanmıştır. 

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

Tasarı kanunlaşmıştır. 
3. — 25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin (Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı : 226) (1) 

'BAŞKAN — 3 üncü sırada, 25.10.1984 Tarihli 
ve 3065 sayılı Ka'tima Değer Vergisi Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yer almak
tadır 
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yani Milice altın bedeli, istisnalar içerisine alınmakta-
dır. Bu istisna ile kimler korunacaktır, Sayın Komis
yonun ve Hükümetin bu hususu açıklaması gerekir. 

• Yine aynı tasarıda altın k'ülçe değeri vergi dışı 
bırakılırken, yasada gümüş ve platin gibi diğer değerli 
madenler istisna dışına alınmamıştır. Gümüş de dün
ya piya'sasırida altın gibi işlem gören bir madendir. 
'Hükümetin bunu da açıklığa kavuşturması gerekir. 

Altın da, gümüş de, demir de, balkır da, çinko da 
'birer madendir. Neden külçe altın ve bundan imal 
ddilen mamul maddeler istisna tutuluyor da, yukarıda 
saydığım diğer madenler İstisna kapsamı dışında ka
lıyor. Bu durumda diğer madenlerden de îmal ©dilen 
mamul maddeler de satış ve alışta maden değeri dü
şülerek bakiye kalan işçilik değeri üzerinden vergiye 
Itabi tutulsun. Altından mamul ziynet ve süs eşyaların
da maden değerinin vergi dışı bırakılması kanun mak
sadının dışına çıkmaktadır. 

Tasarrufların altın gibi ölü yatırıma değil de, diğer 
faal yatırımlara kayması isteniyorsa bu hususlta da
ha duyarlı davranmak gerekir. 

Değeri! milletvekilleri, yine getirilen yasa değişik
liğinde 1 inci maddenin (i) bendiyle 150 metre kareye 
kadar olan konutlar, kanun kapsamı dışına çıkarıl
makta, istisnalar arasına alınmaktadır. 

Soruyorum; sosyal konut özelliği, kaç metreka
reye kadar olan konutlar için söz konusudur? E&er 
bu istisnadan metrekare esasına göre değil de, sosyal 
konut yapı kooperatifleri tarafından yapılan inşaatlar 
olarak değerlendirilmesi yapılsa, daha gerçekçi olmaz 
mıydı? O hailde sosyal konutlarla ilgi© yasadaki met
rekare miktarlarını kabul edelim; bu miktarlar üze
rinden değerlendirilmesine bir olanak tanıyalım. 

Toplumun büyük bir bolümü, yani yüzde 80'i, 100 
metrekare ve daha düşük ölçüler içerisindeki konut
larda oturmakta iken, ülkemiz standartları da bu öl
çüler içerisinde olduğuna göre, 100 metrekareyi ge
çen inşaatların kanun kapsamına alınması daha ger
çekçi olacaktı. Komisyonun ve Sayın Hükümeltin bu 
hususları dikkate alacağı inancı içerisindeyiz. 

Kanunun toplumun az bir kesimini ilgilendiren; 
ama bütçeye daha çok vergi sağlayacak olan konu
larda geltird'iği muafiyet esaslarına Halkçı Parti ola
rak katılmıyoruz. Amaç bütçeye ve büyük ölçüler içe
risinde gelir sağlayacak Katma Değer Vergisinin daha 
iyi inkişafı ve bu verginin tahsilatı ise, bu konularda 
hiçbir zaman için bu tür, az bir kesimin istifade ede

ceği ziynet eşyaların, altın gibi değerli mallar ve 150 
metrekareye kadar olan inşaatlara muafiyet tanınma
sını yerinde bulmuyoruz. Hükümetin getirdiği bu ta
sarıya katıilmıyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
a'lma'k isteyen var mı? Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasa
rının maddelerine geçilmesi kasbul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum : 

25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer 
Yergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değü'şti-

rilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 3065 sayılı Katlma Değer Vergisi 

Kanununun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşa
ğıdaki (c) bendi ile 4 üncü fıkrasına (ı) bendi eklen-
mişGk. 

b) Harp, silah, araç, teçhizat, makine cihaz ve 
sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımların
da kullanılacak yedek parçaların Millî Savunma Ba
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güven
lik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ile Em
niyet Genel Müdüriüğiüne teslimi, 

c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin (27.09) tari
fe pozisyonunda yer alan hampeltrol ile (27.10) tari
fe pozisyonunda yeralan akaryakıt ve yağların, 
(38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız petrol is
tihsalinde kullanılan kimyevî müstahzarlar ile (34.02, 
38.19) yalnız makine yağı istihsalinde kullanılan katkı 
maddeleri (addi'tifl'er) nin Millî Savunma Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 
ihtiyacı için bu kuruluşllara veya gerek göstermeleri 
üzerine bu kuruluşların akaryakıt ikmalini yapan 
müesseselere 'teslimi, 

ı) Net alanı 150 m2'ye kadar konutların teslimi ile 
konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt iş
leri, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku-

tnyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin (ı) 
bendinde yer alan «150 metrekareye» ibaresinin yeri-
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ne «100 metrekareye» ibaresinin konulması suretiyle 
değişiklik yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Onur al Şeref Bozkurt M. Nuri Üzel 
Çanakkale Eskişehir 

M. Hayri Osimanlıoğlu Ömer Kuşjhan 
Gaziantep Kars 

Cemal Özdemir Sehhattin Taflıoğlu 
Tokat Yozgat 

BALKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye ka
tılıyorlar mı? x 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTGEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EM'İROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN'— Hükümet ve Komisyon önergeye ka
tılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kalbul edilmemiştir. 

Maiddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..., 
Ermeyenler...! 

PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANVE-
KtLt AYGAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Bir 
önerge daha var efemdim; bir önerge daha var. 

BAŞKAN — Etmeyenler... Madde kabul edilmiş-
•tir, 

PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANVE-
KÎLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sa
yın Başkan, maiddeyi oylamadan evvel bir önerge daha 
var bu konuda. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik Sayın Çakıroğuİları. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizili) — Si
ze daha önce verilmiş efendim. 

•BAŞKAN — Gelmedi efendim, gelmedi. Yeni 
geîdi efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Efen
dim, bize geldi size verdik. Bunu tamamen kaldıran 
bir önerge var sayın Başkan. (HP sıralarından «mad
de oylandı» sesleri) 

Efendim, biz arada... 
M. TURJAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Oy

landı geri dönmez. 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANVE-

KİLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizili) — 
Önergeyi oyladı efendim, maddeyi oylamadı. (HP sı
ralarından gürültüler) ' 

BAŞKAN — Madde oylanmıştır. Başkanlığımı
za önergeler intikal etmeidiği için ofcuyaımıamışıZdır. 

JBU itibarla 2 nci maddeyi okutuyorum : 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANVE-

KlLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sa
yın Başkan, önergeyi zamanında intikal ettirdik efen
dim, 

BAŞKAN — Kanunlar M'üdürl'üğü tarafımıza 
hu şekilde intikal ettirmiştir. 

2 nc'i maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 23 üncü maddesine aşağıdaki «e» ve «f» 
fıkraları eklenmiştir. 

e) Altından mamul veya altın ihtiva eden ziy
net eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde 
matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan 
miktardır., 

f) Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini 
göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit et
meye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) -— Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; hu madde üzerinde 
söz almamın sebebi de, yine İçtüzüğün 36 ncı mad
desidir, 

Kanun tasarısında 2 nci ma'dde yoktur. Kanun ta
sarısının Komisyondaki müzakeresinde raporu oku
dum. Komisyon üyelerinden birisinin vermiş olduğu 
bir teklif üzerine maddeye dere edilmiştir. 36 ncı 
maddeyi aynen okuyorum : • • 

MADDE 36. — Komisyonlar, kendilerine ha
vale edilen kanun tasarı ve tekliflerini aynen veya de
ğiştirerek kalbul veya reddedebilirler; birbirleriyle il
gili gömdüklerini- birleştirerek görüşebilirler ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasında, Millet Meclisi Baş
kanlığınca (kendilerine ayrılan salonlarda toplanırlar. 

Birbirleriyle ilgili ne demektir? Böyle bir tasarı 
varsa, yine verilir, Meclis Başkanlığınca havale edi
lir, usulü ne ise o yapılır. Biz ancak, komisyonda bir 
defa kanunu düzenleriz, o da idam cezalarına aittir 
ve İçtüzüğün 90 iner maddesinde yer alır. Yoksa, ko*-
misyon üyesi ayrıca bir teklif getirip de Komisyona 
verip, bunu maddeye dere ettiremez. Ben bu bakım
dan, zabıtlara geçmesi bakımından arz ediyorum; tak
dir sizlerindir, içtüzüğü tanırsanız kabul etmezsiniz, 
tanımazsanız kabul edersiniz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 

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

3 üncü 'maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3.. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununua 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

2w ıBir vergilendirme döneminde indirilecek kait-
ma değer vergisi toplamı, mükellef in vergiye tabi iş
lemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi 
toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark son
raki dönemlere devroılunur ve iade edilmez. Şu kadar 
İd 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tara
lımdan vergi nispeti indirilen maddelerle ilgili olup 
indirilemeyen vergi iade 'olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge, yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 46 ncı maddesine aşağıdaki 6 ncı fıkra 
eklenmişitir. 

6. ıDeviet Planlaima Teşkilatı Müsteşarlığı tarafım
dan verilen teşvik belgelerinde gösterilen yatırım 
mallarının ithalinde ödenmesi gerelken Katma Değer 
Vergisi, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün ola
cağı tarihe kadar ertelenir. Bu ertelemece 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkımda Ka
nunun süre ve tecil faizi ile ilgili hükümleri uygu
lanmaz. Şu kadar ki yatırımın teşvik belgesinde ön
görüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen 
vergi, tahakkuk ettiği tarihten itibaren 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu
nun 48 inci maddesine göre tespit olunan ilgili yıllar 
için geçerli tecil faizleri % 50 zamlı uygulanmak su
retiyle tahsil''edilir. Erteleme süresince zamanaşımı 
işlemez. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Eümeyenler... Madde kalbull edilımişitir. 
5 inci maddeyi okutüıyorum : 
MADDE 5. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 60 inci maddesinin 6 ncı fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.' 

6. Ek vergiye tabi vergi nispetlerinin herbirini 
ayrı ayrı üç katına kadar artırmaya veya sufjra ka
dar indirmeye ve tekrar kanunî seviyelerine getirmeye 
Balkanlar Kurulu yetkilidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun ıSayın Şenıgün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Efendim, sade

ce zapita geçmesi için ifade etmek işitiyorum. Bu 3 
katına kadar artırma meselesi, biliyorsunuz Genel Ku
rulda çok tartışılmıştır ve Anayasaya aykırı olduğu 
tarafımızdan defaten ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, okutu-

yoruim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 5 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz» ve teklif ederiz. 
Recep Ercüment Konukman Hazım Kutay 

İstanbul Ankara 
Nihat Harmancı Kemal îğrek 

Konya Bursa 
Mustafa Kemal Toğay 

İsparta 
MADDE 5. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 60 inci maddesinin 6 ncı fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«6 ncı Ek vergiye tabi malların vergi nispetlerinin 
her birini ayrı ayrı 3 katına kadar artırmaya veya 
sıfıra kadar indirmeye ve tekrar kanunî seviyelerine 
getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde ile önerge aynıdır; Sayın 
Komisyon ve Hükümet?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN E M A R O Ğ L U (Malatya) — Bir kelime farkı 
var efendim. «Ek vergiye tabi malların» diye; «mal
ların» kelimesi var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, 
önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EM'İROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEİBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz, 

(BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılmaktadır. 

Önergeyi oylarınuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi kabul edilen önerge ışığında oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 5 
inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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İ4 Telafi edici vergilendirme usulünde Katma 
Değer Vergisi, mal alış bedellerine mal alışları sıra
sında, kanunî vergi nispetinin % 30 fazlası tutarındaki 
nihaî vergi nispeti uygulanmak suretiyle hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKAM AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Açıklama 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz* kanun tasarısının 6 ncı maddesinde ifade edilen, 
«Telafi edici vergilendirme usulü» hakkında kısa bir 
izahat Vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, malûmunuz olduğu üzere, 
Katma Değer Vergisi Kanununda, bazı malların pe
rakendecilere intikali sırasında, perakendecilerin Kat
ma Değer Vergisi uygulamasından muaf olabilmele
rini sağlamak için bir «Telafi edici vergi» ihdas edil
miş ve bu yüzde 13 olarak tespit edilmişti. Biz, bu
rada kâr nispetinin yüzde 30 mertebesinde olabile
ceğini öngörmüş ve her kalemde alınması öngörülen 
yüzde 10 mertebesindeki Katma Değer Vergisinin 
yüzde 30 ilavesiyle yani yüzde 13 olarak uygulanma
sını düşünmüş idik. 

Ancak, hatırlayacağınız üzere, Yüce Meclisiniz ba
zı temel gıda maddelerinde sıfıra kadar Katma Değer 
Vergisinin indirilebileceğini kabul etmişti. Eğer, Ba
kanlar Kurulu kendisine verilecek yetkiyi kullanmak 
suretiyle herhangi bir maddede, bir temel gıda mad
desinde, yüzde 10 olarak tespit edilmiş olan Katma 
Değer. Vergisinde bir düşüş düşünürse, o zaman bu 
«Telafi edici vergi» miktarı ne olacaktır sorusuna ce
vap verebilmek açısından bu düzenleme gelmiştir. 

Biraz önce değerli arkadaşlarımız, «Hemen bu 
kanun değişikliği yapılıyor» diye tenkit ettiler. Ta
biî, bu kanun değişikliği Yüce Meclisin Katma Değer 
Vergisi çıkışı sırasında bu hususu kabul ettiği için 
eksik kalan maddeleri düzeltmek için de huzurunuza 
getirilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yani, hata bizim mi oldu Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Hayır 
efendim, «hata» değil, bir düzenleme mecburiyeti var 
ve onu burada bugün değerli katkılarınızla yerine ge
tiriyoruz. 

Kısa bir örnek vermek icap ederse, eğer herhan
gi bir temel gıda maddesinde yüzde 5 Katma Değer 

6 s 12 . 1984 O : 1 

Vergisi alınacaktır diye Bakanlar Kurulu karar alır
sa, bunun yüzde 30'u olan 1,5 mertebesindeki bir 
ilave üzerine eklenmek suretiyle yüzde 6,5 değeri bu
lunacak ve burada «Telafi edici vergi» yüzde 6,5 ola
rak uygulanacak ve perakendeci gene - diğer husus
larda olduğu gibi - Katma Değer Vergisi uygulama
sına tabi olmayacaktır. Huzurunuza takdim edilen 
bu madde, bu problemi çözmek için getirilmiştir; 
takdirlerinize arz ediyorum. 

Teşekkül" ederim. 
BAŞKAN '— Madde üzerinde başka söz iste

yen?.; 
MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Sayın Bakana 

bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Sayın Bakana 

verdiği izahattan dolayı teşekkür ederim. Ancak, an
ladığım kadarıyla, yine gıda maddelerine herhangi 
bir vergi konabilmesi söz konusu. Halbuki, bizim an
ladığımız kadarıyla daha önce alınan yetki, bütün 
gıda maddelerinde Katma Değer Vergisinin kaldırıl
ması veya uygulanmaması merkezinde idi. Bugün, 
Katma Değer Vergisinin gıda maddelerine teşmil 
edilmesi halinde, zaten alma gücünden yoksun olan 
vatandaş daha da kötü beslenecektir. 

BAŞKAN — Soru mahiyetinde olsun efendim; 
var mıdır, yok müdür; onu soruyorsunuz? 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Evet. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Değerli 
üyemiz, Katma Değer Vergisi Kanununu hatırlaya
caklar. Meclis, temel gıda maddelerinde Katma De
ğer Vergisini sıfıra kadar indirme yetkisini Bakanlar 
Kuruluna vermiştir. Bu konu gayet açıktır, daha faz
la tartışmaya gerek yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen yok. Madde 

üzerinde bir önerge var mı Sayın Komisyon? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLl AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Var efendim, önerge var, geliyor. 

BAŞKAN — Gönderiverin. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, yeni bir usul mü ihdas ediyoruz, usulde Var 
mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, genellikle «Önerge veri
yoruz» dendiğinde kısa bir müddet beklenilir; bu ta
rafınızdan da yapılırsa, onu da bekleriz. Oylamaya 
ğeçilmediğine göre, tarafımıza da önergenin gönderi
leceği beyan edildiğine göre bekliyoruz. 
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Sayın Hazım Kutay, vermiş olduğunuz önerge 
kaçıncı maddeyle ilgili? 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Efendim, geçici 
madde olarak verdim. 

BAŞKAN — O ayrı, «6 ncı madde üzerinde gön
dereceğiz» dediniz onun için bekliyoruz. 

HAZIM KUTAY (Ankara) -— Hayır efendim, 
geçici madde olarak verdim. 

BAŞKAN — Bu itibarla 6 ncı madde üzerinde 
önerge bulunmamaktadır. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, oturuma ara mı verdik, niye bekliyo
ruz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, verilen önergenin 
gelmesini bekliyoruz. 

Sayın Hazım Kutay, önergenizi aşıklar mısınız? 

Açıklamanızı istememden "kastım şu: Bir madde 
ilavesi mahiyetinde midir, yoksa 7 nci maddeyi tadil 
eder mahiyette midir; anlaşamadığımızdan "dolayı so
ruyorum? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
usul hakkında söz almak mecburiyetinde kaldım Baş
kanlık Divanının bu tutumu karşısında. 

Sayın Başkan, özellikle kanun yapma tekniği mey
dandadır ve kanun yapma çalışmaları şifasında Mec
lisin gösterdiği görüntüdür Meclisin saygınlığını de
vam ettirecek olan. Eğer bir şey noksan kalmış ise, 
bir başka şekilde veya nasıl olsa 2 gün sonra tekrar 
bunu gündeme getirebildiğimize göre, bu sefer de 
onun için getirirdik bunu gündeme. 

Bu şekilde, darmadağınık bir vaziyette; yok bir 
taraf tan * önerge geldi; yok geçici madde şekline çe
virdik; efendim, kanunun noksanlarını tamamlıyo
ruz» şeklinde bu kadar çirkin bir görüntünün toplu
ma verilmesi, gerçekten Meclisin şahsiyetini rencide 
etmektedir. O bakımdan bu durumlara meydan ver
memenizi, özellikle istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (HP ve MDP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
6 ncı madde üzerinde önerge verildiği beyan edil

di, biz de kanun tasarısının daha selametle müzake
resini temin bakımından bekledik. Gelen önergenin 

6 ncı madde ile ilgisi bulunmadığını belirterek 6 ncı 
maddeyi oyladık. 

Şimdi gelen önerge, yazılış itibariyle okunamadı-
ğı için, biz önergeyi veren arkadaşımıza açıklaması 
talebinde bulunduk. Açıkladıkları takdirde önergeyi 
oylayacağız; açıklamadıkları takdirde de önergeyi 
vermemiş kabul edeceğiz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önerge hangi madde ile ilgili efendim? 

BAŞKAN — Verilen önerge okunamadığı için, 
verilen yazı okunaklı olmadığı için, bir ek madde 
mahiyetinde midir, yoksa 7 nci maddenin tadili ma
hiyetinde midir, bir karara varamadık. Bu itibarla, 
açıklama talebinde bulunduk, onu yapıyoruz. (HP sı
ralarından gürültüler). 

Geçici madde ilavesini talep eden bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki geçici mad

denin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
~ Hazım Kutay Alâeddin Kısakürek 

Ankara Kahramanmaraş 
Mehmet Onur Necat Tunçsiper 

Kahramanmaraş Balıkesir 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 

«Geçici Madde — Katma Değer Vergisi Kanu
nunun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendi 
hükmü 31.12.1985'te, 4 üncü fıkrasının (ı) bendi hük
mü 31.12.1988'de yürürlükten kalkar.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
I METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldığına gö

re madde üzerinde müzakere açabileceğiz. 
Maddeyle ilgili söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Işın. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; biraz önce kanun tasarısının tümü 
üzerinde konuşurken, konutlara getirilmiş bulunan 
muafiyetin, 150 metrekarelik konutları da kapsamına 
almış olmasıyla ilgili görüşlerimizi açıklamıştık ve 
ülkemizde büyük bir çoğunluğun 100 metrekare ve 
daha aşağı genişlikte konutlarda oturduklarını, hiç 
olmazsa muafiyetin bu sınırlar içerisinde bulunması
nı önermiş ve bununla ilgili önerge de vermiştik; ama 
Komisyon katılmadılar. Genel Kuruldan oylanarak 

[ geçen ve katılmadıkları bir maddeyi bu defa yürür-
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lük dışı bırakabilmek için bir geçici madde getirili
yor ve 1988 yılında bu geçici madde ile getirilmiş bu
lunan 150 metrekareye kadar olan muafiyet yürür
lükten kaldırılmak isteniyor, Bu kanun yapma tekni
ğine uygun bir hareket değildir ve bunun nasıl geldi
ğini de az önce hep. beraber izlemiştik. Bu nedenle 
Genel Kurulda beş dakika önce kabul edilmiş olan 
bir maddenin, geçici bir madde ile kısa bir süre son
ra yürürlükten kaldırılmasını kanun yapma tekniği 
açısından uygun bulmuyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP ve MDP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Eryurt. (MDP sıralarından alkış

lar). 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis müzakeratı içe
risinde hepimizi üzen manzaralarla karşılaşmaktayız. 
Kafma Değer Vergisi Kanunu bir ay evvel heyeti 
âlilerinizden geçmek suretiyle kesinleşti, kanunlaştı. 
Daha bir ayı doldurmadan bu kanunun tadili husu
sunda ikinci bir kanun tasarısı geliyor önümüze. 

Kanun tasarısının müzakeratında enteresan haller 
cereyan etmekte, önerge veriliyor, Başkanlık önerge 
verildi mi verilmedi mi düşüncesi içerisinde oyalama 
taktiği kullanıyor, ondan sonra kabul edilen bir mad
denin kaldırılabilmesi için geçici bir madde getiril
mek suretiyle kaleme alınması teklifi huzurunuzda 
beş dakika kadar cereyan ediyor. Sayın Başkan di
yorlar ki, «önergeyi veren arkadaşımızın yazısı okun
madığı için, bunu bu şekilde bekliyoruz.» Halbuki 
öyle dşğil mesele. 7 kişi birden burada önergeyi ha
zırlıyor. 7 kişi birden mi acaba o önergeyi hazırladı? 
Hazırlamadığı belli. 

Çok rica ederim, Meclis çalışmalarında geçen 
günlerde de yine arz ettiğim veçhile, biraz daha cid
diyetimizi muhafaza edelim. Hiç olmazsa kanunları 
çıkarırken Meclisin ağırlığıyla mütenasip şekilde ha
reket etmeye çalışalım. 

Arkadaşlar, bir kanun ikide bir böyle 1 ayda, ay
da bir; hatta 1 dakika içerisinde değiştirilme yoluna 
gidilirse bundan fayda gelmez, yarar gelmez. 

Eski şairlerden birinin güzel bir sözü yardır/onun
la tatlıya bağlayayım: «Tizi reftar olanın payine da-
ment dolaşır; erişir menzili maksuduna aheste gi
den.» Rica ederim, payimize dament dolaştırmayınız. 
(HP ve MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlığımı
za bir önerge gelmiş, bu önerge üzerinde bir muame-
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le yapmak mecburiyetindeyiz. Biz önerge sahibi ar
kadaşa soruyoruz; «Önergeniz hangi mahiyettedir, 
okunamıyor?» diyoruz. Bu itibarla onu beklemek 
mecburiyetindeyiz; ama onun Genel Kuruldaki mü
zakere tarzı, terkip tarzı Başkanlığımızı ilgilendirmez. 

Biz, gelen önergenin mahiyetini öğrenmek mec
buriyetindeyiz ve nitekim, daha önce Komisyon bir 
önerge gönderdi. Bu önerge zamanında Başkanlığımı
za erişmediği için oylamadım. Bu itibarla Başkanlı
ğın bir kastı yoktur. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bir sual sorabilir miyim? 

HAZIM KUTAY (Ankara) — önerge sahibi ola
rak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde 2 kişi söz 
istedi ve konuştu. Bu itibarla... 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Usul hakkında sual var. 

HAZIM KUTAY (Ankara)...— Aleyhte konuştu
lar, benr lehte konuşacağım. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, söz vere
miyorum efendim. 

Komisyon adına buyurunuz Sayın Emiroğlu. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ben usul hakkında söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, usul hak
kında söz istemi diğer söz istemlerine tekaddüm eder. 
O bakımdan size daha sonra söz vereceğim efen
dim. 

Sayın Bayezit, buyurunuz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ikinci kez aym 
sahne Yüce Mecliste gündeme getiriliyor. Bundan 
önce de yine bir kanunun müzakeresinde aynı şekil
de oldu. Bir önerge değerlendirilemedi, arkasından 
bir ek maddeyle bu önergenin değerlendirilmemesi-
nin getireceği kayıp telafi edildi. 

Biraz önce konuşan MDP'li arkadaşım, hakika
ten ağır bir üslupla durumu dile getirdi. Ben konu
ya, bir başka açıdan yaklaşacağım ve diyeceğim ki, 
kanun yapıyoruz arkadaşlar; biz çocuk bahçesinde 
zıp zıp oynamıyoruz. Lütfen Meclisi bu duruma ge
tirmeyelim. 

Usul hakkındaki itirazım şudur: İçtüzük, komis
yonların Mecliste başkan ve sözcüleri tarafından tem
sil edileceğini amirdir; ama bu kabil önergeler hak
kında değil. Hangi önergeler hakkında? Mevcut bir 
maddenin tadili veya mevcut bir madde ile ilgili Öner
geler hakkında. 
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Şimdi, yasaya yeni bir madde ekleniyor. Bu mad
denin Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından müzake
re edilip olgunlaştınlması, Plan ve Bütçe Komisyo
nunun görüşünün ortaya konulması gerekir. Genel 
Kurulda bu yeni madde eklendiği için; raporda mev
cut bir madde üzerinde önerge olmadığı için Ko
misyon Başkanı veya sözcüsünün iştirak etmesiyle bu 
önerge oylanamaz. 

Bu nedenle, Başkanlık Divanının bunu değerlen
dirmesini rica ediyorum, önerge Plan ve Bütçe Ko
misyonunda, Komisyon üyelerinin huzuruyla ele alın
malı, rapora bağlanmalıdır. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Emiroğlu. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Değerli üyeler, 
esasen bugünkü gündemde hepimizin tespit ettiği bir 
husus var, sanki bu Meclis ilk defa bir kanun tasa
rısı görüşüyormuş gibi, bugün, usul tartışmaları içe
risine girdi ve meselenin ağırlığını muhtevadan ziya
de usul üzerindeki tartışmalar teşkil etti. 

Haliyle yasama faaliyetinde usulün ehemmiyeti 
fevkalade önemlidir, Meclis içtüzüğü bu hususları 
tanzim etmiştir, Anayasamız bu konuda tanzim edi
ci hükümler getirmiştir. Ancak bugün usul hakkın
daki tartışmaların belki Meclis içtüzüğünde mevcut 
olan bir boşluktan kaynaklanabileceğini düşünmek
teyim ve bu tartışmaların Meclis içtüzüğünün yeni
den düzenlendiği bugünlerde bu Tüzüğün tam mana
sıyla mütekâmil hale getirilmesine de yardımcı olma
sını temenni etmekteyim. 

Şimdi efendim, öyle bir hava var ki değerli üye
lerin konuşmalarında, burada Meclis Genel Kurulu 
komisyondan gelen bir tasarı üzerinde yeni bir öner
ge hazırlıyorsa veya başka bir madde hazırlıyorsa bu 
maddeyi ilave edemez; Hükümetten gelen tasarı üze
rinde komisyonda bir değişiklik yapılmışsa, bu deği
şiklik yapılamaz; Hükümetten gelen veya bir üyenin 
verdiği teklif metnine komisyon ilave yapamaz. 

Değerli arkadaşlarım, acaba bu mülahazaları biraz 
daha ileri .götürecek olur isek, Yüce Meclisi Hükü
metten gelen tasarı veyahut bir değerli arkadaşımızın 
teklifiyle bağlı kılma noktasına götürmez miyiz? 

IGAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Kanun hükmün
de kararnameler çıktı. 

(PLAN VE- BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN OMİROĞLlU ^Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, 

Kanun hükmünde kararnamelerin de değiştirile
ceği bizatihi Anayasanın 92 ,nci maddesinde var. Sa
bahki ifademde arz ettim. Anayasanın 91 inci mad
desinin son paragrafını okuyorum: «Yayımlandıkları 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan ka
rarnameler bu tarihte, Türkiye IBüyük Millet Mecli
since reddedilen kararnameler bu kararın Resmî Ga
zetede yayımlandığı tarihte, yürürlükten kalkar. (Bu 
cümleye dikkat buyurunuz) Değiştirilerek kabul edi
len kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri bu deği
şikliklerin Resmî Gazetede yayımlandığı gün yürür
lüğe girer.» 

Değerli arkadaşlarım, (biz kanun gücünde karar
nameleri değiştirme hakkına sahip değil miyiz? O tak
dirde, düşünebiliyor musunuz, eğer bu Meclis ka
nun gücünde kararnameleri değiştirmek, ilaveler yap
mak hakkına sahip değilse, Anayasanın kanun gücün
de kararname çıkarma yetkisini Hükümete veren hü
kümleri karşısında Yüce Meclisin sadece Hükümetin 
tasarruflarına bağlı kılmayacak mıyız? Bu mülahaza, 
sonunda bu neticeyi doğurmaz mı? 

©öyle bir yorumu kabul etmek mümkün değildir. 
Kanun gücünde kararnameler hükümetin tasarrufla
rını ortaya koyar, ona kanun gücü verir; ama Yüce 
Meclis, bu kararnameleri isterse kabul eder, isterse 
değiştirir, isterse ilaveler yapar. Değişiklik ve ilave
ler, bu Yüce Mecliste kabul edildiği günderi itibaren 
yürürlüğe girer. 

Şimdi, bu mantıkla; komisyonda bir değişiklik yap
mayacaksınız, kanun gücünde kararnamelere ilave 
yapmayacaksınız veyahut Komisyondan çıkmış bir 
metni Mecliste önergelerle değiştiremezsiniz veya 
madde .'ilavesi yapamazsınız.. İBu, İçtüzüğün hangi 
maddesinde var değerli arkadaşlarım? Eğer bu müla
hazada ısrar edecek olur isek, bu bizi nereye götü-1 

rür düşünebiliyor muyuz? Yüce /Meclisin yasama faa
liyetini ve iradesini kısıtlayan bir neticeye götürmez 
mi? Yani, eğer biz bu söylenenlere itibar edecek oılur 
isek, bunu kabul edecek olur isek, Hükümetin tasar
ruflarıyla Yüce Meclis bağlı, komisyonun tasarruf
larıyla bağlı, burada hiçbir değişiklik, ilâve veya öner
geyle yeni madde yapamayacağız demektir. IBöyle 
bir yorumun, yasama faaliyetinin Anayasayla tanzim 
edilmiş prensipleri bakımından katî surette uygun ol
madığını düşünmekteyim ve öylesine temel bir yakla
şımdır ki, eğer bu konuyu biraz daha açacak ve üze
rinde bir akademik tartışma yapacak olur isek, bunun 
Anayasanın özü bakımından, millet iradesinin Mec
liste temsilli bakımından tanzim edilmiş temel pren
siplere uygun olmayacağı kendiliğinden ortaya çıkar. 
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• Simdi, aslında değerli üyelerin burada önergeyle 
madde ilavesi hususundaki düşüncelerine gelmek is
tiyorum. Gerçekten bir madde ilavesidir; o takdirde 
'bu maddeyi Yüce Meclisimiz yapabilir, tasarıya bir 
madde ilave edebilir, bu madde ilavesini burada sa
dece komisyon üyeleri veya hükümet değil, usulü dai
resinde Yüce Meclis de görüşebilir ve bu tasarıya bu 
madde ilavesini değerli arkadaşlarım yapabilir. 

Yüce Meclis açıldığında şöyle bir düşünce de ile
ri sürmüştü; onun cevabını o zamanki şaftlar içeri
sinde verememiştik. Dendi kî: Efendim, komisyon
da görüşülüp kabul edilen bir hususa komisyon katı
larak 'Yüce /Meclis Genel IKuruluna indirmiş ise, bü 
takdirde komisyon bunun aleyhine tasarrufta bulu
namaz. (Şimdi, yine bu düşünce tarzımızı devam et
tirelim. Değerli arkadaşlarım, biz yukarıda şükürler 
olsun iktidar, muhalefet demeden ittifakla çok karar 
çıkardık; bunu memnuniyetle belirtmek isterim; 
fakat genellikle Hükümet tasarrufları, Hükümetin 
tasarıları iktidar kanadının oylarıyla, çok defa birlik
te olarak, bazen muhalefetin katkılarıyla ekseriyetle; 
fakat netice de komisyon kararı olarak huzurlarınıza 
gelmektedir. Şimdi düşününüz ki: Komisyon bu şe
kilde karar verdi, burada muhalefet bir önerge veri
yor. Peki, «[Komisyon yukarıda katıldığı bir önerge
yi burada değiştiremez» der iseniz; Genel (Kurulun, 
Yüce Meclisin, komisyonun tasarruflarına yapıcı olan 
etkilerini burada nasıl tanzim edeceğiz? Ö zaman ko
misyon başkanı muhalefetten gelen her önergeye; 
efendim, bu yukarıda komisyonda kabul edildi, bu 
hususta bir komisyon kararı çıktı, biz bunu burada 
kabul edemeyiz, komisyon başkanı aksine tasarrufta 
veya mütalaada bulunamaz gibi bir netice çıkar; ama 
çök defa burada görüldü ki; komisyon, yukarıda 
aldığı kararın dışında verilen bir önergede-kararinı, 
{muhalefetten de gelse, iktidardan da gelse) değiştire
biliyor ve burada Yüce Meclisin iradesiyle komisyon 
kararları değiştirilebiliyor; biz bunu yaşamaktayız. 

O bakımdan, burada meseleyi ana prensipler ba
kımından da hassasiyetle tahlil etmenin gereğine inan
maktayım. Yalnız, bir maddenin tanziminde bir mik
tar gecikmeler oldu. /Ben, önergenin [Başkanlık Diva
nınca farkına varılmadığını zannetmekteyim veyahut 
önerge Başkanlığa verilmişti, yeniden Komisyonu
muza geldi ve belki Komisyonda kaldı; önerge yü
rürlüğe konulamadı. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bunu telafi etme im
kânı hukuken yok mudur yani? Şiimdi komisyon ve
yahut burada bir değerli arkadaşım beş imzayla bir 
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önerge hazırlar da, bir ek geçici maddenin yasaya ila
vesini teklif ederse; bunun usule, bunun Anayasaya, 
bunun (İçtüzüğe aykırı hangi yönü var? Ben gerçek
ten burada bunun usul hükümlerine aykırı olduğu 
yolundaki iddiaları, demin arz ettiğim anaprensip-
ler bakımından, biraz yadırgadığımi belirtmek istiyo
rum. 

Bu açıdan, meseleyi anaprensipler bakımından 
mütalaa etmenin (gereğine inanıyorum ve geçmişi de 
araştırdım, geçmiş dönemlerde de bu değişiklik ve 
madde ilaveleri konusunda Yüce Mecliste birtakım' 
müzakereler açılmış. O takdirde şu ortaya çıkmakta
dır: Meseleye biz, Anayasanın getirdiği yasama or
ganının anafaaliyetleri ve prensipleri bakımından 
bakmak zorundayız. Ben şahsen şu izlenen usulün İç
tüzük bakımından aykırı bir yönünü katiyen bula
madım. Sabahleyin de 'Sayın Bayazıt yine açıklama
da bulunduklarında kendilerine izah etmiştim, 36 neı 
maddenin ikinci paragrafının ne şekilde anlaşılması 
gerektiğini. Ancak benim gördüğüm, burada bazı te
reddütler husule gelmektedir; bu tereddütlerin yeni 
içtüzük çalışmalarında giderilmesinde de (fayda gör
mekteyim. Çünkü değerli arkadaşlarım, hasseten bu
nun altını çizerek söylüyorum; aksi takdirde burada 
öyle müzakereler açıyoruz ki, yani Yasama Organının 
faaliyetlerini kendi konuşmalarımızla bir nevi sınırlı
yoruz. Bu da gerçekten bu konudaki mütalaalara ka
tılmak imkânını bize vermemektedir. Yüce Meclis 
kendisine sunulmuş, Komisyondan gelmiş bir tasarı
ya ilave yapabilir, değiştirebilir. Kanun. gücünde ka
rarname de olsa bunu yapar. • 

O bakımdan burada bugüne kadar bugünkü gün
dem içerisinde cereyan eden prosedür bakımından 
usule aykırı bir hususun bulunmadığını bilgilerinize 
ve takdirlerinize arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
M. TURİAN BAİYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, söz istiyorum. 
ıRUŞAN IŞIN (Sivas) — Komisyon Başkanına 

sual sormak istiyorum. 
İBAİŞKİAN -— Komisyon Başkanı konuşmasını bi

tirmiştir, hangi konuda söz İstiyorsunuz efendim? 
M. TORİAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 

Komisyon Başkanının konuşmasından sonra söz hak
kı doğmuştur. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Ben soru sormak istiyo
rum efendim. 

BAŞKİAN — ©uyurun sorun efendim. 
RUŞAN İŞİN ı(Sivas) — Sayın Başkan, biraz ev-

ver kabul edilen (i) fıkrası ile bir madde Genel Ku-

39 — 
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ruhin oylarıyla kabul edilmiştir. Genel Kurulun oyu 
ile kabul edilmiş bir madde hükmünün bilalhara ge
çici bir madde ile belli 'bir süre sonra yürürlükten 
kaldırılması yasa tekniğine uygun mudur? Acaba bu 
maddenin yürürlükten kalkması için bir kanun mad
desi, geçici olmayan, sabit bir kanun maddesi gerek
mez mi? Bu konunun açıklanmasını rica ediyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİRÖĞLU (Devamla) — (Efendim, siz 
geçici madde mi olsun, ek madde mi olsun zannede
rim şeklinde... 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Geçici madde olarak 
okundu efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMtROĞLU ı(Devamla) — Bayır, efen
dim, belirttiğiniz husus ayrı bir husus. 

Şimdi birinci sualiniz böyle bir şey olabilir mi? 
Kanun tekniği bakımından, meriyet maddesini en 

sona koyuyoruz, «şu tarihten itibaren geçerlidir» di
yoruz. Eğer, bazı maddeleri 'belli süreyle kısıtlamak 
ihtiyacımız varsa, bunu bir geçici maddeyle tanzim 
etmemiz hukuk tekniği bakımından uygundur. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Hayır, geçici madde ola
rak okundu verilen önerge. (Gürültüler). 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 'BAŞKANI 
METİN EMİRÖĞLU (Devamla) — Elendim? 

Sayın Komisyon Başkanı, sorulan suale cevap ve
riniz. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Maddeyi tamamıyla kal
dırıyor. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMtROĞLU (Devamla) — Süre konuyor, 
süre konmaktadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, hangi konuda söz is

tiyorsunuz? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Arz edeyim efejıdim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, şimdi daha önce usul 
hakkında konuştunuz. Esas hakkında madde üzerinde 
konuşuyorsanız, söz hakkı doğmuştur, buyurun. 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, Komisyon Başkanı arkadaşımızın konuş
masından sonra söz hakkı doğuyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, esas hakkında mad
de üzerinde konuşabilirsiniz; çünkü usul hakkında ko
nuştunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; yeni bir çığır açtık. Bi

liyorsunuz usul itirazı Başkanın tutumuna karşıdır, 
muhtatap Başkandır. 

Bİztm usul itirazımız bu maddeyi, bu önergeyi 
Sayın Başkanın Komisyonun tüm üyeleri müzakere 
edip bir karara varmadan Yüce Meclisin görüşmesi
ne sunamayacağına dairdi, buna itiraz ettik. İçtüzü
ğe göre muhatabımız Başkandır. 

Sayın Komisyon Başkanı - eksik olmasınlar -
usul hakkındaki itirazları kendileri cevaplandırdılar. 
yeni bir çığır; Sayın Emiroğlu'na saygımız var, bu ka
darla iktifa etmek istiyorum. Ancak esas meselenin 
özü şurada arkadaşlar. Hepimiz Sayın Emiroğlu'nun 
samimi hissiyatında birleşelim. Nedir samimi hissi
yatı? Meclislin yasama fonksiyonunun her şeyin üs
tünde oluşudur. Bunda birleşelim arkadaşlar. Sayın 
Emiroğlu'nun şu hissiyatı hepimize hâkim olsun; 
hepimize hâkim olsun yalnız, işaretime dikkat edin 
lütfen. (Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben Sayın 
Başkandan cevap bekliyorum. Benim usul itirazımın 
muhatabı Sayın Başkandır ve diyorum ki, Yüce Mec
lisin iradesi mutlaka takyit edilemez, son söz Yüce 
Meclisindir. 

Ancak, yeni bir madde gelmiştir. Komisyon bu 
maddeyi görüşmeden, yalnız başkanın ve sözcüsünün 
«İştirak ediyoruz» demesi üzerine Yüce Meclis mad
deyi görüşemez ve oylayamaz. Bu demek değildir ki, 
Meclisin hakkı, Meclisin tsarrufu elinden alınmak
tadır; haşa, son sözü yine Meclis söyleyecektirj. ama 
İçtüzüğün çizdiği bir prosedür vardır, mevcut olma
yan bir maddedir; sizin Yüce Heyete niyabeten görev 
yapan Komisyonun olgunlaştırmadığı, görüşmediği 
bir maddedir, komisyonun bütün üyelerinin müzake
resine açılmamış bir maddedir. Bu nedenle, önce ko
misyon tümüyle müzakere etmelidir, sonra Yüce Mec
lise gelmelidir. Usul hakkındaki itirazımı lütfen Baş
kanlık Divanı nazarı itibara alsın efendim. 

Saygılar sunarım. ı(HP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, önergeyi oylatma-

mız usulüne tamamen uygundur. İçtüzüğümüzün 88 
inci maddesi, metne madde eklenmesi konusunda 
milletvekillerinin önerge vereceğini amirdir. Bu iti
barla verilen önergeyi oya koymak mecburiyetimiz 
vardır. 

İkincisi, önergeye katılıp katılmama konusunda 
komisyona soru soruyor, bilgilerine müracaat ediyo
ruz. Bir itiraz vaki olmadığı müddetçe, komisyonun 
nisap dahilinde karar verdiği ve bütün tatbikatta mü
zakerelerin bu şekilde cereyan ettiği aşikârdır, an-
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cak itiraz vaki olursa, o zaman komisyonun bu ka
tılma kararının ekseriyetini arıyoruz. 

Biz, burada 'Komisyona sorduk, «Önergeye ka
tılıp katılmadığınızı beyan ediniz? dedik, «Katılıyo
ruz» dediler. Yeni bir madde konusu olduğu. için de 
tabiatıyla müzakere açmak durumunda olduk. Şayet, 
Başkanlık müzakere açmamış olarak önergeyi mad
de halinde metne ithal etmiş olsaydı, tamamen hatalı 
bir hareket tarzında bulunmuş olur ve itirazlarınıza 
tamamen hak kazanırdınız. 

(Biz,- katılma önerisine bir itiraz vakî olmadığı için 
bugüne kadar yapılan tatbikatta olduğu gibi, müza
kere açtık ve müzakere de tamamlanmış bulunmak
tadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Katılmaya itiraz ettik Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Müzakere açıldıktan sonra itiraz 
ediliyor iSayın Bayezit 

M. TURAN iBAYEZİTT .(Kahramanmaraş) — 
Müzakere açılmadan nasıl itiraz ederiz? Müzakere 
açtınız ve itiraz ettik iSayın Başkan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BIAŞKAN-
VElKftLl AYÇAN ÇAKIROÖULLARI (Denizli) — 
Sayın Başkan, bu itiraz üzerine, komisyon üyelerinin 
burada olup olmadıklarını da tespit etmeniz ıher za
man için mümkündür efendim. 

'BAŞKAN — O konu halledildi efendim. 
Şimdi önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş ve ge
çici madde olarak metne ithal edilmiştir. 

Madde 7'yi okutuyorum1: 
MADDE 7. — Bu Kanunun Bakanlar Kuruluna 

yetki veren bükümleri yayımı tarihinde, diğer hü
kümleri 1.1,1985 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 8'i okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasan açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın; kupaların sıralar arasında do

laştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. ' 
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Oylama, kupalar sıralar arasında dolaştırılarak 
yapılacak. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
4. — 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) (1) 

BAŞKAN —• 4 üncü sırada bulunan. Katma De
ğer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz
ları 'Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun mü
zakeresine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerini aldılar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okun
maması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz . 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kayde
dici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 

Kanun Tasarısı 

Kapsam 
MADDE 1. — 1. Satışı yapılan malları aynen 

veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kim
selere satan veya aynı kimselere hizmet veren birin
ci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme 
kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. 

2. ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen 
satış fişleri ve rulolar yukarıda sayılan mükelleflerin 
fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların 
ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kullanılır ve 
fatura yerine geçer. 

3. ödeme kaydedici cihazların kullanılması mec
buriyeti, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edi
len faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz. 

4. Genel ve Katma IBütçeli İdarelere, 11 Özel İda
relerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil et
tikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, 
her -türlü meslekî kuruluşlara ait veya tabi olan ve
yahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen mü
esseseler ile döner sermayeli kuruluşlara veya bunla
ra ait veya tabi müesseselere ödeme kaydedici cihaz-

(1) 227 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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lar kullanılma mecburiyeti getirmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Ödeme kaydedici cihazlar 
MADDE 2. — 1. Ödeme kaydedici cihazlar, bu 

Kanunla ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belir
lenen şartları taşıyan elektronik yazar kasalar, ya
zıcı tertibatı bulunan elektronik teraziler veya elek

tronik terminaller gibi cihazlardır. 
2. ödeme kaydedici cihazların; her alış veriş 

için satışla ilgili bilgileri taşıyan bir satış fişi ve gün
lük kapanış fişi vermesi, satış fişinde yazılı olan bil-

' gilerin aynen kaydedildiği ayrı bir şerit tertibatı ol
ması, fiş ve günlük toplamlar için en az iki ayn sa
yıcısının bulunması, mekanik, elektronik veya man
yetik müdahalelere karşı korunmuş harici bir ener
jiye ihtiyaç göstermeyen sadece pozitif işlem kabul 
eden toplam tahsilat ve vergi tutarlarını kaydeden 
bir malî hafızasının olması, malî hafıza ile bağlan
tısının açılması halinde' çalışmaması, yetkili kimse
ler dışında cihaza müdahaleye imkân vermeyecek 
tarzda hayatî bölümlerin muhafazasının tek bir vida 
ile kapatılmasına ve üzerinin özel bir mühürle mü
hürlenmesine uygun yapıda olması ve makine içeri
sine tespit edilmiş malî hafızaya da kaydedilen bir 
sicil numarasının bulunması gerekir. 

3. iMaliye ve Gümrük Bakanlığı belirleyeceği 
esaslar dahilinde, gerekli şartları taşımayan cihazlar 
kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzen
lenmesine izin verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

Sayın milletvekilleri, oylama kupalar sıralar ara
sında dolaştırılmak suretiyle yapılıyor. Bu itibarla, 
ayakta duran milletvekillerinin lütfen yerlerine otur
masını rica ediyorum. Bunun, müteaddit defalar Baş
kanlığımıza ihtar vazifesi olarak yüklenilmemesini 
de istirham ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, ihtarımıza rağmen bazı mil
letvekillerinin Başkanlığın talebine uygun hareket et
mediği görülmektedir. Usul hükümlerini tatbik ede
ceğimizi, tecziye cihetine gideceğimizi, bundan böyle 
bu cezaî hükümleri tatbik edeceğimizi bildirirz. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesler, alkışlar). 
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Müteaddit defalar müzakerelerin muntazam ce
reyan etmediği hususundaki ikazlarımıza rağmen ar
kadaşlarımızın ayakta müzakereye devam etmelerini 
uygun bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Zira, okunan 
madde anlaşılmıyor. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Satış fişleri ' 
MADDE 3. — Ödeme kaydedici cihazlar kulla

nılmak suretiyle verilen satış fişlerinde; satış fişini 
veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya unva
nının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve he
sap numarasının, satılan malların cinsi ve bedelleri
nin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait top
lamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, 
cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz si
cil numarasının gösterilmesi gerekir. 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Satış ve onarım 
MADDE 4. — 1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

tarafından onaylanan ödeme kaydedici cihazların, 
üretici veya ithalatçı kuruluşlar tarafından verilen ve 
cihaz sicil numarasını taşıyan bir ruhsatnamesi bu
lunur. Söz konusu ruhsatnamelerde yer alacak diğer 
hususları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük Bakan
lığı yetkilidir. Üretici, ithalatçı veya satıcı firmalar 
satılan cihazların sicil numaralarını ve kimlere satıl
dıklarını her ay Maliye ve Gümrük Bakanlığına ve 
bağlı bulundukları vergi dairelerine bildirmek mec
buriyetindedir. 

1 Arızalanan ödeme kaydedici cihazların tami
ri, bunları üreten veya ithal eden kişi veya kuruluş
ların yetkili servis elemanlarınca yapılabilir. Cihaz
ların mühürü yetkili elemanlar tarafından açılabilir 
ve tamir işlemini takiben yine aynı elemanlar tara
fından mühürlenir.. Üretici veya ithalatçı kişi veya 
kuruluşların kuracakları bakım ve onarım servisle
rinin arızalanan cihazları kendilerine başvuru tari
hinden itibaren en kısa sürede çalışır hale getirme
leri şarttır. Yapılan tamir işlemi başlama ve bitiş 
tarih ve saatlerini de gösterir şekilde ayrıntılarıyla 
cihazın ruhsatnamesine kaydedilir. 

Üretici veya ithalatçı kişi veya kuruluşların ku
racakları bakım ve onarım teşkilatlarının uyacakları 
şartlar ve esaslar Maliye ve Gümrük 'Bakanlığınca 
tespit edilir ve denetlenir. 
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3. Yetkili mercilere gerekli kayıt ve tasdik işle
mi yaptırılmadan veya ruhsatsız olarak ödeme kay
dedici cihazlar, satılamaz, kiralanamaz, devredile
mez veya diğer yollarla kullandırılamaz. 

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

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Onay 
MADDE 5 .— 1. ödeme kaydedici cihaz mo

dellerinin bu Kanun ve Maliye ve Gürrfrük Bakan
lığınca belirlenen şartlara uygunluğu, kuruluş şekli 
aşağıda belirlenen Komisyonun görüşü alınarak Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca onaylanır. 

2. Komisyon, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müs
teşarının başkanlığında Gelirler Genel Müdürü ile 
Gelirler Genel Müdürlüğünün iki, Sanayi ve Ticaret 

.Bakanlığının bir, Yüksek öğretim Kurumu tarafın
dan belirlenecek üniversitelerin bir, Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumunun bir, Türkiye Tica
ret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsa
ları Birliğinin bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonunun bir temsilcisinden kurulur. 

3. ödeme kaydedici cihaz modellerinin onayı 
üç yıl için geçerli olup, eşit süreler itibariyle uzatıla
bilir. Uzatma reddedildiği takdirde, onaylanan mo
dele uygun faaliyette bulunan cihazlar için onay hü
kümleri geçerli sayılır. 

4. Ödeme kaydedici cihazların kullanımı sıra
sında başlangıçta verilen garantiye uygun düşmeyen 
kusurlar ortaya çıktığı, onaylanan modele uygun ol
mayan cihazların üretildiği veya ithal edildiği ve sa
tış sonrası bakım ve onarım konusunda öngörülen 
şartlara uyulmadığı takdirde modelin onayı iptal 
edilir. Onayın iptali tedbirin alındığı tarihten itiba
ren hüküm icra eder. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Ödeme kaydedici cihazları kullanma mükellefiye

tinin başlaması 
MADDE 6. — ödeme kaydedici cihazların kul

lanılması mecburiyeti bir önceki dönem satışları ve
ya gayri safi iş hâsılatı; 

— 120 000 000.— TL. aşan mükellefler için 
1.7.1985 tarihinden itibaren, 

— 60 000 000.— TL. aşan mükellefler için 
1.1.1986 tarihinden itibaren, 

— 30 000 000.— TL. aşan mükellefler için 
1.1.1987 tarihinden itibaren, 

— 15 000 000.— TL. aşan mükellefler için 
1.1.1988 tarihinden itibaren, 

— 15 000 000.— TL. altında kalanlar için 
1.1.1989 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu maddedeki tu
tarları iki katma kadar artırmaya yetkilidir. 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum: 
ödeme kaydedici cihaz bedellerinin kazançlardan 

indirimi 
MADDE 7. — ödeme kaydedici, cihazların her-

biri için 400 000 lirayı aşmayan maliyet bedelleri
nin % 60'ı iktisap edildikleri yıldan itibaren mükel
leflerin Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi ilgili ka
zançlarından indirilir. 

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

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

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Cezalar 
MADDE 8. — 1. ödeme kaydedici cihazları 

kullanmak suretiyle verilmesi gereken fişleri verme
yen veya bedeli gerçek bedelin altında bir miktar ola
rak basanlara her tespit için Vergi Usul Kanununun 
353 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı özel 
usulsüzlük cezaları beş kat olarak uygulanır. 

2. Mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici 
cihazları almayanlar, cihazları bozanlar^bozuk cihaz
ları kullanan veya başkalarının kullanmasına müsaa
de edenler ile bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde 
en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış 
fişi vermedikleri tespit edilenler hakkında Vergi Usul 
Kanununun 360 inci maddesi hükmüne göre ceza 
uygulanır. 

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

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

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Diğer hükümler 
MADDE 9. — 1. Üretici veya ithalatçı kişi ve

ya kuruluşlar tarafından kurulan servislerde bakım 
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ve onarım işlerini yapacak .teknik görevlilerin Mali- 1 
ye ve Gümrük Bakanlığı tarafından sicilleri tutulur, l 
kendilerine tanıtıcı 'bir yetki belgesi ve özel mühür 
verilir. Kaydedici cihazların bakım ve onarımı sadece 
kendilerine yetki belgesi verilen kimseler tarafından 
yapılabilir. Verilen yetkiyi kötüye kullananların yet
ki belgeleri iptal edilir. Ayrıca, bunlar hakkında Ver
gi Usul Kanununun 338 ve 347 nci maddeleri hü
kümleri uygulanır. I 

% Bakım ve onarım işlerini yapacak teknik gö
revliler Maliye ve Gümrük Bakanlığının yoklama ve 
incelemeye yetkili elemanları tarafından istenilen her 
türlü yardım ve kolaylığı göstermek mecburiyetin- I 
dedirler. 

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

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yetki 
MADDE 10, — Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 

ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili 
olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dışında uyul
ması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlar
da değişiklik yapmaya yetkilidir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum; 
MADDEİ 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

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

Etmeyenler.... Kabul edilmiştir 
Kanunun tasarısının tümü üzerindeki müzâkere

ler bitmiştir. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler.... Kanun tasarı
sı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. I 

226 sıra sayılı kanun tasarısı için oyunu kullan- I 
mayan var mı?. («Yok» sesleri) Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. ,'" . 
(Oyların ayrımına başlandı) | 
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5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin 
16.5.1984 Tarih ve 3006 Sayılı Kütahya İli Gediz İl-
Çesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanu
na İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(21167) (S. Sayısı: 209) (1) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki; Kütahya Milletvekili 
Ahmet Ekici'nin, Î6.5.1984 , tarih ve 3006 sayılı 
Kütahya İli Gediz İlçesinin Merkezinin Değiştiril
mesi Hakkındaki Kanuna İki Madde ve IBir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçiş
leri (Komisyonu Raporunun fgörüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini aldılar mı? (ANAP 
sıralarından «Teklif geri alındı» sesleri) 

Komisyon Başkanının, teklifi geri alma önergesi 
vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleri île Ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 6 nci sı
rasında bulunan, Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici' 
nin 16.5.1984 Tarih ve 3006 Sayılı Kütahya İli Ge
diz İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
Kanuna İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Komisyonumuz raporu
nu içeren sıra sayısı 209'un, konunun ,bir defa daha 
görüşülmesi ihtiyacı hâsıl olduğundan, İçtüzüğün 89 
uncu maddesi gereğince Komisyonumuza geri veril
mesini arz ve rica ederim. 

Necat Tunosiper 
Balıkesir 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
''BAŞKAN — TekOf ve Komisyon raporu bir de

faya mahsus olmak üzere, 'İçtüzüğün '89 uncu madde
si gereğince Komisyona geri verilmiştir. 

Kabul ettiğimiz Danışma Kurulu Kararı gereğin
ce müzakerelerimiz tamamlanmış bulunmaktadır. An
cak açık oylamanın neticesinin ilanından sonra bir
leşimi kapatacağım. 

3. — 25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/632) {S.'Sayısı : 226) (Devam) 

BAŞKAN — 226 sıra sayılı kanun tasarısına 338 
sayın üye oy kullanmış olup; 189 kabul, 144 ret, 5 
şekimser oy kullanılmıştır. 

(1) 209 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Bu suretle 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine İMşkin Kanun Tasarısı kanunlaşmıştır. 

Çalışma süremiz dofcnuş bulunduğundan, Genel 
Kurulun 4.12.1984 tarihli 33 üncü Birleşiminde alı

nan karar gereğince, 1985 Malî Yılı Bütçe Kanun 
Tasarılarını görüşmek için 8 Aralık 1984 Cumartesi 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 19.21 

m ; — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, dizel lokomotiflere ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/255) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekilli 
Soru 1. Halen TCDD İşletme Genel Müdürlüğü

nün elinde kaç adet dizel lokomotifi vardır?. 
Soru 2. Dizel lokomotif yapan bir fabrikamız 

mevcut mudur?. 
Soru 3. Divriği - Erzurum arasında buharlı lo

komotiflerle, yük trenleri çekimi yerine ne zaman di
zel lokomotifle çekim işleri yaptırılabüecektfc?. 

Goru 4. TCDD İşletmesi, 1984 yılı içinde mer
kezi İsviçre'nin Basel kentinde olan Inter-Frigo şir
ketine ait soğuk havalı vagonlardan kaçına ne kadar 
müddetle taşıma yaptırmıştır ve bunlara anlaşma ge
reğince 1984 yılı içinde ne kadar para ödemiştir?. 

Soru 5. Bu kiralama uygulamasını devam ettir
tmek yerine neden soğuk havalı vagon yapımı düşü
nülmemektedir?. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Kara Ulaştırması 6.12.1984 
Daire&'i Başkanlığı 

KUGM .: D. 500-3269-
7834-23395 

Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu'nun soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.MW Genel Sekreterliğinin 12 Kasım 

1984 gün ve 7/255/2226/08526 sayılı yazısı. 
TCDD tşletmesi Genel Müdürlüğünün çalıştır

makta olduğu dizel lokomotiflerle İlgili olarak, Erzu

rum -Milletvekili Sayın 'Hilmi Nalbantoğlu tarafından 
T.B.M.M. Başkanlığına verilen soru önergesinde ce
vaplandırılması istenilen hususlar incelenmiş olup, 
hazırlanan yazılı cevap ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

SORULAR VE CEVAPLAR 

S o r u l . Halen TCDD İşletmesi Genel Müdür
lüğünün elinde kaç adet dizel lokomotif vardır?. 

Cevap : TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü par
kında 430 adet diesel anahat lokomotif vardır. 

Soru 2. Dizel lokomotif yapan bir fabrikamız 
mevcut mudur?. 

Cevap ı TCDD tşletmesi Genel Müdürlüğüne bağ
lı Eskişehir'de bulunan Eskişehir Lokomotif ve Mo
tor Sanayi Müessesesi (ELMS) Müdürlüğünde diesel 
lokomotif imal edilmektedir. 

Soru 3. Divriği -; Erzurum arasına buharlı lo
komotiflerle, yük trenleri çekimi yerine ne zaman 
diesel lokomotiflerle çekim işleri yaptırılabilecektir?. 

Cevap : TCDD İşletmesi parkında bulunan diesel 
lokomotif sayısı 'ihtiyacı karşılayamadığından bazı 
mıntıkalarda buharlı işletmeciliğe devam edilmekte
dir. 1986 yılı başında buharlı işletmecilik kaldırıla
rak tamamen diesel işletmeciliğe geçilecektir. 

Soru 4. TCDD İşletmesi, 1984 yılı içinde mer
kezi İsviçre'nin Basel kantinde olan (tnter-Frigo) şir
ketine ait soğuk havalı vagonlardan kaçına ne kadar 
müddetle taşıma yaptırmıştır ve bunlara anlaşma ge
reğince 1984 yılı İçinde ne kadar para ödenmiştir?. 

Cevap-: TCDD idetmesiyle birlikte 23 Avrupa 
ve YakındoğuI Demiryolu İdaresi ile 5 Demiryolu 
Yan Kuruluşunun (Filial) iştiraki ile çalışmalarını sür
dürmekte olan (tnter - Frigo) {Soğuk Havalı Vagon
larla Taşıma) Şirketi buzlu ve makineli vagonlarıyla 
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Avrupa'dan Yakındoğu ve Ülkemize veya Ülkemiz
den Avrupa'ya çabuk bozulan (Meyve, sebze, et, 'ba
lık, yumurta v.s.) maddelerin taşımalarını yapmakta
dır. 

Inter - Frigo vagonları ile yapılan taşımaların to
najı ve Frs (İsviçre Frangı) olarak TCDD fşletoıesi-
nin Belçika Merkezî Hesap Bürosundaki (BCC) dö
viz hesabına yatırılan gelirimiz karşılığı yıllar iti
bariyle (TL.) olarak aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar Ton Taşıma Geliri (TL.) 

1980 
1981 
1982 
1983: 
1984 

8 532 
27 165 
20 376 
10 474 
8 654 

23 430 720,— 
309 977 278,— 
440 778 7 2 5 — 
483 465 700,— 
358 750 480,— 

(5 Aylık 349 Vagon) 

Yukarıdaki taşıma gelirimiz ülkemizi transit ge
çerek Yakındoğu'ya yapılan taşımalar ile Ülkemize 
gelen ithalat 'taşımalarını kapsamaktadır. 

1984 yılında 409 vagon 7 932 gün (Gidiş-dönüş) 
taşıma yaptırılmış olup; ödenen ücret (Rödövans) 
399 627,45 - Fr UIC karşılığı 41 737 090,— TL. dır. 

Ülkemizden yapılan çabuk bozulabilir maddele
rin ihracat taşımalarında uzun zamandır JF vagonları 
yerine frigorifik kamyonlar kullanılmakta idi. An
cak içinde bulunduğumuz yıl Ülkemizden Avrupa'ya 
IF buzlu vagonları ile sebze ve meyve ihracatı taşı
malarına başlamış olup; parkur ücreti çıkışta peşin 
olarak göndericiden tahsil edilmektedir. 

Soru 5. Bu kiralama uygulamasına devam ettir
mek yerine neden soğuk havalı vagon yapımı düşü-
nülmemektedıir?. 

Cevap : IF vagonları taşımalar için kiraknma-
malktadır. Taşıma söz konusu olduğunda, IF ortağı 
diğer 'idareler gibi, TCDD İşletmesinde IF'den va
gon talebinde bulunmakta ve her seferinde de talep 
olumlu karşılanmakta ve vagon gönderilmektedir. 
IF taşıması iiçin boş vagonlar park yerinden yükle
me yerine kadar hiçbir taşıma ücreti talep edilmeksi
zin (bütün idarelerde) ücretsiz olarak gelmektedir. 
TCDD İşletmesi gibi pek çok IF'e üye idareninde 
kendi vagonları olmayıp IF'e ait veya emrinde çalı
şan vagonlardan istifade etmektedir. IF vagonları 
içinde normal vagonlar gibi hatlarımızda kaldığı sü
re için rödövanslar (vagon kiraları) ödenmektedir. 
Ülkemizden soğuk havalı vagonlarla ihracat taşıma
sı az olduğundan ve talep anında da IF tarafından, 
ortağı olmamız nedeniyle öncelikle karşılandığından 

şjimdiye kadar herhangi bir vagon sıkıntısı ile karşıla-
şılmamıştır. Ayrıca bu tip vagonların bakım ve ona
rım masrafları bir hayli yüksek olduğundan az mik
tardaki bir taşımacılık için vagon imalatı düşünülme
mektedir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Dumlu Bucağındaki bir kahvehane
nin kapatılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/270) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi »Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri ©akanı tarafından 

yazılı olarak yamtlandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Erzurum Dumlu Bucak Belediye Başka

nı Osman Turan Bozhalir<in, Erzurum'un Dumlu 
Şehitler Mahallesi Hacı Nurullan Sokak No. : 4'de 
mukim Dursunali oğlu Refik Kızıl'ın Dumlu Buca
ğında açmış olduğu kahveyi hiçbir sebep yok iken, 
eşyasını da boşalttırıp dışarı atmak suretiyle kapat
mış olması konusunda bir tetkik ve tahkik yaptırır 
mısınız?. 

Soru 2. Bu konu Erzurum Valiliğine de intikal 
ettirilmiş olduğuna göre, Valilikçe bugüne kadar ne 
işlem yapılmıştır?. 

Soru 3. Bu vakada küçük esnafı zarara da sok
muş olan Dumlu Belediye Başkanının görev başında 
kalmasını, vatandaşın Devlete karşı güvenlini sarcısı 
buluyor musunuz?. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 5.12.1984 
Mahallî İdareler 

Genel Müdürlüğü 
Şb, Md. : 

ATE/TE/.l 984-27919 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın 13.11.1984 gün ve 7/270-2268/08665 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tara

fından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan yazılı soru önergesine verilen cevabın bir sure
ti ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 5.12.1984 
Mahallî İdareler 

Genel 'Müdürlüğü 
Şb. Md. : 

ATE/TE/1984-27918 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Erzurum İli Dümiu Bucağında Refik Kızıl'a ait 
kahvehanenin belediyece kapatılmasına dair T.B.M.M. 
'Başkanlığına vermiş olduğunuz yazılı soru önergesin
de yer alan konular Bakanlığımızca incelettirilmiştir. 

Refik Kızıl 18.10.1984 tarihli şikayet dilekçesi ile 
Erzurum Valiliğine başvurmuştur. Valilik 23.10.1984 
tarihinde tahkikat için Özel idare Mahallî İdareler 
Kontrolörünü görevlendirmiş olup yapılan inceleme
de; 

Şikayetçi Refik Kızıl'ın Dumlu Belediyesinin ki
racısı olmadığı, bu yerin mukaveleli kiracısının Dur
muş Saımat isimli bir vatandaş olduğu ve kahvehane
yi 1.10.1983 - 30,9.1984 tarihleri arasında kiraladığı, 
bitahara geçirmiş olduğu bir rahatsızlık üzerine kah
vehaneyi bir müddet Refik Kızıl'a çalıştırdığı anla
şılmıştır. 

Refik Kızıl kahvehaneyi Durmuş Samat adına 
mukavele günü bitene kadar çalıştırmıştır. Durmuş 
Samat'ın mağdur olmaması için onun adına Refik 
Kızıl'ın geçici bir müddet kahvehaneyi işletmesinde 
bir sakınca görülmediği bildirilmiştir. 

Kiracı Durmuş Samat, Dumlü Belediye Başkanlı
ğına vermiş olduğu 7.10.1984 tarihli dilekçesinde, 
mukavelenin gününün dolduğunu ifade ederek belediye 
tarafından yerin teslim alınmasını istemiştir. Bu di
lekçe üzerine 'kahvehane 1.10.1984 tarihli tutanak ve 
89 sayılı Encümen Kararı ile kapatılmıştır. Durmuş 
Samat'ın 7.10.1984 tarihli- dilekçesi üzerine 11.10.1984 
günü eşyalar heyet huzurunda sayılmak suretiyle tes
pit edilmiş ve kahvehane tahliye edilmiştir. 
•-" 'Belediyece yapılan uygulamanın mevzuata uygun 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

tçişleri Bakanı 
S. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, emekli aylıklarının ödenme şekline ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
AlptemoçinTin yazılı cevabı (7/271) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

1. Emekli maaş çeklerini Ziraat Bankasında kır
dırmak zorunda kalan emeklilerden kırma masrafı 
dışında önemli 'bir meblağın plasman yokluğu gerek
çesiyle Bankaca bloke edildiği doğru mudur?. 

2 / Emekli aylıklarının üçer aylık devreler halin
de değil de aylık olarak ödenmesi konusunda bir 
düşünce ve hazırlığınız var mıdır?. 

3. Çeklerini kırdıran emeklilere de memurlar gi
bi borç para verilmesi düşünülüyor mu?. 

4. Yaşı ilerlemiş, örneğin 60 yaşını aşmış emek
lilerin yurt içi gezilerinde Devlet taşıtlarında belirli 
bir indirimle seyahat etmeleri için Bakanlığınızın 
Ulaştırma Bakanlığı nezdinde bir girişimde bulunma
sını düşünür müsünüz?. 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 3.12.1984 

Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : BÜMKO-KY-

. 16-115619-191/36420 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadesi ile alınan 
13.11.1984 gün ve 7/271-2269/08666 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan ve Erzumırn Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu tarafından Bakanlığımıza yönelti
len yazılı soru önergesine cevaplarımız aşağıda sunul
muştur. 

1. T.C. Emekli Sandığından aylık alan emekli, 
dul ve yetim aylıklarına ait çek bedellerinin tamamı
nın Iskonto edilmesi mümkün olmakla birlikte, asıl 
fonksiyonu ülkemizin tarımsal kredi ihtiyacını karşı
lamak olan T.C. Ziraat Bankasının kaynak ve im
kânlarının müsait olmaması, ayrıca bu işlemlerden 
Bankanın önemli ölçüde gelir kaybına uğraması ne
deniyle, T.C. Ziraat Bankası Şubesince kendilerine 
tahsis olunan plasmanın müsaadesi nispetinde daha 
çok emeklinin ihtiyarına cevap verebilmek bakımın
dan çeklerin 100 000,— liraya kadar olan kısmı is-
konto edilmekte, çek bedelinin kalan kısmı ise va
desinde hak sahiplerine ödenmektedir. 

47 — 
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2. Aylıkların ödenmesi emeklilere Ocak, Nisan, 
Temmuz ve Ekim ayları başında üçer aylık olarak 4 
devrede ödenmek üzere ilgili muhabir bankalara gön
derilen çeklerle sağlanmaktadır. Çeklerin .1 er aylık 
devreler halinde ödenmesi durumunda emekliler ve 
T.C. Emekli Sandığı yönünden doğacak sakıncalar 
aşağıda açıklanmıştır. 

A) Emekliler yönünden doğacak sakıncalar : 
a) 5434 sayılı Kanunun 120 nci maddesi gere

ğince aylıkları ile ilgili çekler vade tarihinden en az 
üç ay önce ilgililere aylık ödeyen bankalara gönderil
mekte ve dolayısıyla halk sahipleri vadesi gelen üç 
aylık çeklerin tahsil ederken müteakip devrenin çek
lerini de bankalardan alabilmektedirler. Çeklerin birer 
aylık devreler 'halinde ödenmesi durumunda ıskonto 
ettirme işlemleri mümkün olmayacaktır. 

b) Senede 4 defa 3'er aylık emekli aylığı çekleri
ni almak için Bankalara gidenler 'bu defa her aybaşı 
çeklerini almak için sıraya girecekler 'bankalardaki 
ödeme işlemleri ve izdihdaım 'her ay tekrarlanacak, 
emeklilerin bu yöndeki sızlanmaları artacaktır. 

c) Emeklilerin ölümünde 3 aylık ödenen çekin 
ölüm tarihinden sonraki kısmı bugün için tahsil edil
memektedir. Her ay çek ödenmesinde bu 'hak ortadan 
kalkacaktır. 

B) T.C. Emekli Sandığı yönünden doğacak sa
kıncalar : 

a) Kullanılan çek kartları ithal edildiğinden, bir 
yılda 'bunlara Ödenen 13 890 dolarlık bedel üç kat 
artarak 41 670 dolara yükselecektir. 

. b) Dört devre için hesaplanan çek yazım masra
fı yılda 31 milyon liradan 93 milyon liraya çıkacak
tır. 

c) Çeklerin gönderilmesi için bir yılda yapılan 
harcırah ödemeleri 5 milyon liradan, 15 milyon lira
ya; posta masrafları ise 2 milyon liradan, 6 milyon li
raya yükselecek ve toplam olarak çek gönderme mas
raflarında 14 milyon liralık bir artış olacaktır. 

d) Bir yıl içerisinde işlem gören 15 milyon mu
hasebe kaydı 45-50 milyona yükselecektir. 

e) Aynı devreler için çek yazımında harcanan 
gün adedi 160 günden 480 güne ulaşacaktır. 

f) Sandığın diğer işleri yanında, çek revizyonu, 
tasnifi, paketleme ve gönderme işleminde ayrı perso
nel çalıştırılması gerekecek bu da bazı birimlerdeki 
personel adedini artıracaktır-. 

g) Çeklerin 4 devre halinde ödenmesi, ödeme 
yapan bankalarla mutabakat sağlamayı kolavlaştır-
makta olup, her ay çeklerin ödenmesi halinde "banka

larla olan mutabakat işlemleri zorlaşacak veya tama
men ortadan kalkacaktır. 

Bu mahzurlara karşılık Gandık 3 aylık yerine, 1 
aylık peşin ödeme yaptığı takdirde cüzi bir faiz ka
zancı sağlayacak, ayrıca 3 aylık peşin ödemede bulu
nulan emekli, dul ve yetimlerin ölümleri halinde geri 
alınmayan aylıkları için yapılan fazla ödemeler bun
dan böyle ortadan kalkmış olacaktır. 

Genel olarak emekli maaşlarının aylık devreler 
itibariyle Ödenmesi halinde hizmetler aksayacak ve 
maliyet yükselecektir. 

3. Emekli, Dul ve Yetimlere, aşağıda açıklanan 
nedenlerle borç para verilememektedir. 

A) Kanundan doğan imkânsızlıklar. 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 23 

üncü maddesi gereğince sadece iştirakçilere borç pa
ra verilebilmektedir. 

Emekli, Dul ve Yetimlere 'borç para verilebilmesi, 
Sandık Kanununun anılan maddesinin bu imkânı sağ
layacak hiçimde "değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. 

B) Teknik ve idarî yetersizlikler. 

a) Sandık, Aktuarya ve İstatistik Dairesi Baş
kanlığınca çıkarılan istatistik bülteninin Temmuz 1984 
sayısında Sandıktan Emekli, dul ve yetim aylığı alan
ların genel toplamı 543 647 adet olarak belirtilmek
tedir. 

Bir an için 'bunlara da borç para verilmesi ka-
'bul edildiği ve gerekli kanunî düzenleme yapıldığı 
takdirde, en az ı% 80 inin 'borç para almak için San
dığa müracaat edecekleri tahmin edilmektedir. 

Yılda 400-450 bin civarında emekli, dul ve ye
time borç para verileceği düşünülürse, bu kadar öde
menin karşılanması, borçların izlenmesi ve muhase
besi için 450-500 civarında ek personele gerek duyu
lacaktır. 

Bu personelin Borç Verme Dairesi, ödemeler Dai
resi, Bilgi işleme Merkezi Dairesi Başkanlıkları ile 
istanbul, İzmir ve Bursa Bölge Başmüdürlüklerine 
ihtiyaçları oranında dağıtılması zorunlu olacaktır. Bu 
kadar personelin yerleş'im güçlümü içerisinde bulunan 
ilgili 'birimlerde yerleştirilmesi, yönetimi ve bazı ih
tiyaçlarının karşılanabilmeleri ilerde büyük sorunlar 
yaratacaktır. 

Çünkü hizmetin en iyi, seri ve verimli biçimde 
yürütülmesi çalışma koşullarının en iyi biçimde dü
zenlenmesi ile mümkündür. 

Ayrıca önemli bir sorun da 'borç para ödenecek 
emekli, dul ve yetimler için açılacak yeni dosyaların 
arşivlenmesi ve bunlar için yer bulunmasıdır. 
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b) Heryerde olduğu gibi, Sandıkça da borç pa
ra, borçlanma, isteminde bulunanlarea düzenlenen se
net karşılığı verilmektedir. Emekli, dul ve yetimlere 
borç para verileceğinin düşünülmesi halinde kendile
ri tarafından düzenlenecek para istem belgesi ve se
netteki imzaların 'borç para isteyenlere ait olup olma
dığının Sandıkça tespiti mümkün değildir. Noterler 
tarafından yapılacak imza onayları da ilgililer için 
büyük sorun olacaktır. Çünkü yurdun her köşesinde 
emekli, dul ve yetim bulunmasına 'karşın Noter bu
lunmamaktadır. Aynı sorun kefillerde de kendini gös
terecektir. 

C) Parasal sorunlar. 
Sandığa 'borçlu iken ölen emekliler ile çeşitli ne

denlerle aylıktan çıkan dul ve yetimlerin 'kalan borç
larının tahsili imkânı çok zayıf hatta imkânsızdır. 
Özellikle aylıktan çıkan dul ve yetimlerden Sandık 
alacaklarının tahsil edilemediği, 'tüm kanunî yollara 
'başvurulmasına rağmen kayıttan düşülen Sandık ala
caklarının bulunduğu bir gerçektir. 

Yukarıda üç ayrı bölümde açıklamaya çalışılan 
'imkânsızlıklar nedeniyle emekli, dul ve yetimlere iş
tirakçilerde olduğu gibi ISandıkça 'borç para verilmesi 
'bu gün için imkânsız görülmektedir. 

4, Devlet Taşıtlarında ücretsiz veya indirimli se
yahat hakkı son yıllarda kaldırılmış olup, bu gün 
Devlet Demiryolları Personeli dahi bu haktan fayda
lanamamaktadır. Devlet Demir Yolları Anasatatüsün-
de indirimli seyahat hakkının yeniden düzenlenecek 
bir yönetmelikle teşkil edeceği 'belirtilmekte olup, 
bu yönetmelikte eskiden indirimli seyahatten fayda
lanacakların kapsama alınacağı, 60 yaşını dolduran 
emeklilerin ise kapsama alınmasının gerek Ulaştırma 
Bakanlığınca gerekse Devlet Demir Yolları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünce düşünülmediği bildirilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

4. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, tekniker
ler ile yüksek teknikerlerle uygulanan ek göstergele
rin eşitlenmesine ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/273) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye ve Gümrük Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Işılay Saygın 

İzmir 
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1 Ocak 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2771 sa-
yık (Kanundan evvel ek gösterge uygulaması bakı
mından aynı işi gören teknikerlerle yüksek tekniker
ler arasında bir farklılık yok iken adı geçen kanu
nun yürüdüğünden sonraki farklı ek gösterge uygu
lamasına neden gerek görülmüştür? 'Mühendisler ve 
yüksek mühendislerde olduğu gibi teknikerlerde de 
ek gösterge uygulamasında eşitliğin yeniden sağlan
ması düşünülüyor mu? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel 

Müdürlüğü 4 Aralık 1984 
Sayı : BÜMKO-KY-10-115555-430/316848 

Konu : Teknikerlerin Ek göstergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir Milletvekili Işılay Saygın tarafından T.B. 

M.M. Başkanlığına verilen ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar ve (Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve 
Kararlar Müdürlüğü 16.11.1984 tarih ve 7/273-2293/-
08771 sayılı yazı ekinde bir örneği Bakanlığıma gön
derilen yazılı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin açıklama aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere '657 sayılı (Devlet 'Memurları Ka
nununun değişik 3'6 ncı maddesinin «Ortak Hüküm
ler» bölümünün (A) bendi ile Devlet Memurlarının 
öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri 
derece ve kademeler gösterilmiş olup, lise veya dengi 
okullar üstü '2 yıl ya da ortaokul üstü en az 5 yıllık 
meslekî veya teknik öğrenimi 'bitirenlerin 10 uncu 
derecenin 1 inci kademesinden, lise veya dengi okul
lar üstü 3 yıllık meslekî veya teknik öğrenimi biti
renlerin de aynı derecenin 2 nci kademesinden gö
reve başlayacakları belirtilmiştir. Buna 'göre, uygu
lamada iki yıllık tekniker okulu eğitimi görenler için 
10 uncu derecenin 1 inci kademesi, bu eğitim üzeri
ne bir yıllık 'tamamlayıcı öğrenim veren tekniker 
yüksek okulunu bitirenler için de aynı derecenin 2 nci 
kademesi başlangıç derece ve kademesi esas alın
makta idi. 

Daha sonra, 'Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Ter
biye Dairesi Başkanlığının 16.8.1978 gün ve 262 sa
yılı ve Devlet Personel Heyetinin 14.12.1978 gün ve 
1978/705 sayılı (Kararları ile iki yıl süreli tekniker 
okulu eğitimi üzerine bir yıllık tamamlayıcı yüksek 
öğrenim veren tekniker yüksekokulunu bitirenlerin 
üç yıl süreli yüksek öğrenim görmüş sayılmaları ge
rektiği belirtilmiş ve sözkonusu karar üzerine anılan 
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i okul mezunlarının 657 sayılı Yasanın 36 ncı madde
sinin «Ortak Hükümler» Bölümünün (A) 'bendine 
göre başlangıç dereceleri 10 uncu derecenin 3 üncü 
kademesine yükseltilmiştir. 

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 2771 sayılı Ka
nunla değişik 43 üncü maddesinin (B/b) fıkrasında 
öğrenim sürelerinin farklı oluşu nedeniyle (aynen 
başlangıç derece ve kademelerinde olduğa gibi) Yük-. 
sek Teknikerler lehine olmak üzere Tekniker ve Yük
sek Teknikerlerin ek göstergeleri ayrı ayrı tespit edil-

6 * 12 s 1984 0 : 1 ' 

mistir. Bu yüzden, Teknikerlerin, Yüksek Tekniker
ler için tespit edilen ek göstergelerden yararlandırıl
maları yürürlükteki mevzuat hükümleri karşısında 
mümkün bulunmamakla 'birlikte, konu Balkanlığı-
rnızca yürütülmekte bulunan yasa değişikliği çalış
malarında ele alınarak değerlendıirilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

A. Kurtcebe Aptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

<*• 



T, B, M. M. B : 35 6 « 12 ._ 1984 0 : 1 

25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergi? i Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçli 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdıi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
îsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 

Üye sayısı : 400 
Oy verenler : ' 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Geçersiz oy 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

338 
L'89 
144 

5 

60 
2 

(Kabul edenler) 

1 Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın I 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
ADİ Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunç&iper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 

j M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniş 
Mustafa, Ertuğrul Ünlü 

^ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaiffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

FRZİNCAN 
Yi Mirim Akhıılut 
x ıxvuı.-Uiı ruvuuıut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal 'Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
Kâmran Karaman 
Hamt. Melek 
M. Murat Söfcmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatıma Miıhriban Erden 
Musitafa Kemal Toğaıy 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicenüürfc 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgenç 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
B. Doğanoan Akyürek 
Metanet Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
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İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh Ilter 
Alltan Kavak 
R. Brcümenıt Komıkman 
Turgut özal 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

tZMÎR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özidemıir Fehllivanoğlu 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
ismet Ergül 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Mustafa Şükrü Yüzlbaşıoğlu 

AĞRİ 
Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 

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

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroglu 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Münir Fuat Yazıcı < 

MARDİN 
Mehmet Necat EJldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
S,ururi Baykal 
Ali Bozer 
Nerüman Elgin 
Halil İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkam 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 

MU$ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA . 
Nihat Akpak 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Beratı Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SÎİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Mehmet Mükerrem 
Taşçıoğlu 

Ertuğrul Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni îslimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Kâmran inan 
Faik Tarımcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demdir 
Osman Doğan 

TEKÎRDAÖ 
Ali Rılkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Afcasoy 
Engin Cansızoğlu 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
ismet Tavgaç 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 

(Reddedenler) 
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Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 
Hilrrii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuıti Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Köyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Salbit Batumlu 
Ömer Necaıti Cengiz 
Yrtmaz İhsan Haatürk 

Meihmıet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Tülay Öney, 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Neda Tekinel 
İbrahim Ural 
Reşit Ülkef 
Ahmet Metnduh Yaşa 

İZMİR 
Mahmut Akkıüç 
Hüseyin Aydelnâr 
Durca*- Eîiîirfelyet^ 
Fikret Ertan 
Yılmaz önen 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Töktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA-
Veciht Akın 
Salim Erel 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdlefc 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçe! 
Ayhan Fırat 

MANtSA 
Abdullah Çakır*fe 
Mustafa tzd 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE > 
Emin Alpkaya 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

RlZE 
Turgut Halk Kunter 
Fehmi1 Mettrişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

MUŞ 
Naami önder 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

SÜRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğtu 
Rıza Tekin 

SİNOİ» 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemai Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKÜRİDAÖ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğiu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Geçersiz 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

İSTANBUL 
Saim Bülend Uhuu 

(Geçersiz Oylar) 
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(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 

ANKARA 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Da&var 

AYDIN 
iskender Cenap Eg* 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BURDUR 
Ali Kemal Erdem 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 

DENÎZLt 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 

ELAZIĞ 
Ze'M Yavuztürk (©.) 

ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

GAZİANTEP ' 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Atobasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Yaşar Albayıalk 
Hüseyin Avni Güler 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakır öğünç 
ibrahim özdemir 
Kemal özer (iz.) 

İZMİR 
Vural Arıkan (İz.) 
Hayrulla'h Olca (İz.) 
Tungut Sunalp 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Abdümalim Aras'OBşk. V.) 

KONYA 
Sabri Irmak 

MALATYA 
Ahmet Ilhami Köıem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
ismail özdağlar (B.) 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 

MARJDIN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 

MUĞLA 
Idria Gürpınar 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoglu 
(İz.) 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

ZONGULDAK 
Cahil Karakaş 
Isa Vardal (tz.) 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL : 1 
İSTANBUL : 1 

t>e><( 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

35 İNÖU BİRLEŞİM 

6.12.1984 Perşembe 

Saat : 15.00 

8. — Kütahya Milletvekili Abdurrahnıan Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Bambaşkandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

9. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından «(özlü soru 
önergesi (6/224) -

10. — Erzurum 'Milletvekili. Hilmi Naîbantoğlu' 
nun Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
{6/225) 

11. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt Hi 'Şirvan - Madenköy'deki 'bakır madeni
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/226) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
A.—. 26.12.1925 Talihli ve 697 Sayılı Günün Yir

mi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2153 Sa
ydı Kânunla Değişik 2 nci 'Maddesinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayısı : 187) (Da
ğıtma tarihi : 4.12.1984) 

2. — 1'211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hak
kında 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) 

3. — Antalya 'Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun. 
Tür̂ k Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 indi 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 4. — 25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun Bazı 'Maddelerinin Değiş-

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, 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 Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy 
öğretmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/212) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 
Hi Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/218) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Na§^antoğlu, 

nun, İstanbul 'İli 'Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

6. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'm, Antbirlik 
ile Teksif Sendikası arasında imzalanan toplu iş söz
leşmesinin iptal nedenine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/221) 

7. — İSivas Milletvekili Ruşân 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) (X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 

(Devamı arkada) 



tirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 'Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/632) (S.-Sayısı : 226) (Dağıt
ma tarihi : 4.12.1984) 

5. — Katma Değer Vergisi Mükellefinin öde
me Kaydedici Cihazdan Kullanmaları Mecburiyeti 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/633) (S. Sayısı : 227) (Dağıtana ta
rihi : 4.12.1984) 

6. — Kütahya Milletvekili Ahmet Bkici'nin 
16.5.1984 Tarih ve 3006 Sayılı Kütahya İli Gediz İl
çesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkındaki 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) 

7. — 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) 

8. — 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) 

9. — 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) 



Dönem : 17 Yasama Yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 187 

2 6 . 1 2 . 1925 Tarihli ve 697 Sayılı Günün Yirmi DÖrt Saate 
Taksimine Dair Kanunun 2153 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /613) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 31 . 10 . 1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 18/101-1/257/06937 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«26.124925 Tarihli ve 697 Sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanonun 2153 Sayılı Kanunla 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname)) bugünkü Resmi Gazetede 
yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türkiye'de uygulanmakta olan memleket saat ayarı ile devamlı ilişki içinde bulunduğumuz Batı ülkeleri 
arasındaki saat farkından dolayı meydana gelen bilgi alış-verişi ve haberleşme sıkıntılarını asgariye indir
mek, dış ekonomik konularda gerekli sürat ve etkinliği, artırmak, Merkez Bankası, borsa, bankacılık muame
lelerinde zaman açısından gerekli uyumu sağlamak, ulaşmı sektöründeki Batı ile Türkiye arasındaki uyumu 
temin etmek, Türkiye'de halen 45 boylam derecesine göre uygulanmakta olan saat ayarlaması sonucunda yılda 
160 milyon Kw/h enerji tasarrufu sağlandığı, yılda 30 milyar Kw/h enerji tüketen bugünün Türkiye'sinde bu
nun cüzî bir rakam olarak kaldığı, Türkiye'nin boydan boya 2 000 Km. lik bir mesafeyi kapladığı göz önün
de bulundurularak, Atatürk döneminde uygulandığı gibi, 45 boylamı yerine 30 "boylamının esas alınarak saat 
ayarlaması yapılmasının yukarıda belirtilen uyumsuzlukları ve bürokratik engelleri ortadan kaldıracağı ve işlem
leri sadeleştireceği düşüncesiyle bu tasan hazırlanmıştır. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 15 . 11 . 1984 
Esas No. : 1/613 ^ 
Karar No. : 43 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
26.12.1925 Tarihli ve 697 Sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2153 Sayılı Kanunla 

Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ilgili bakanlık temsilcisinin 
de katılmasıyla Komisyonumuzun 14.11.1984 günlü 7 nci Birleşiminde incelenip görüşüldü. 

242 sayılı Kararnamenin gerekçesi uygun görülerek maddeleri tartışıldı. 
Sözkonusu Kararnamenin 1 inci maddesi aynen kabul edildi. 

Anayasanın 91 inci maddesinin 4 üncü fıkrası «Kanun Hükmünde Kararnamenin T.B.M.M. tarafından 
süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de 
belirtilir» hükmünü getirmiştir. 

242 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden 
Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılmış olup, bu Kanunun yetki süresi halen devam 
etmektedir. Anayasanın sözkonusu hükmüne uygun olarak Yetki Kanununa süre bitimine kadar 26.12.1925 ta
rihli ve 697 sayılı Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanun için Bakanlar Kurulunun Kanun Hük
münde Kararname çıkarabilmesini uygun gören Komisyonumuz Kararnameye bu doğrultuda bir geçici mad
de eklemiştir. 

Kararnamenin 2 nci ve 3 üncü maddelerinde geçen «Bu Kanun Hükmünde Kararname» tabiri «Bu Ka
nun» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 
Başkan 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Muzaffer Aracu 

Denizli 

Üye 
ibrahim Ural 

İstanbul 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Salim Erel 

Konya 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 
Toplantıda bulunamadı. 

Başkanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

, Gaziantep 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ali Aşkın Toktaş 

izmir 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 
Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Atilla Sin 

Muş 

Üye 
Kadri Altay 

Antalya 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 187) 



HÜKÜMETİN TEKLtFt 

26.12.1925 Tarihli ve 697 Sayılı Günün Yirmi Dört 
Saate Taksimine Dair Kanunun 2153 Sayıb Kanunla 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname 

697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine 
Dair Kanunun 22.6.1978 tarihli ve 2153 sayılı Kanun
la değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi; 2.2.1984 ta
rihli ve 2977 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanıla
rak Bakanlar Kurulunca 25.10.1984 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

MADDE 1. — 697 sayılı Kanunun değişik 2 nci 
maddesi aşağıdaki şdeilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Griniç'e göre otuzuncu derecede bu
lunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti sa
atleri için esas alınır. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarih
leri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz sa
ati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTIÖt 
METİN 

26.12.1925 Tarihli ve 697 Sayıb Günün Yirmi Dört 
Saate Taksimine Dair Kanunun 2153 Sayılı Kanunla 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 Tarihli ve 2977 Sa
yılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
İle İlgili Yetki Kanunu İle Bakanlar .Kuruluna Veri
len Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 
26.12.1925 Tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi Dört Sa
ate Taksimine Dair Kanunu için adı geçen Kanunla 
verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — Biı Kanun Hükmünde Kararname 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

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

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3.: — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/, K, Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Milli -Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V* Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M, N, Eldem 

Dışişleri Bakanı Y. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/, S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H, H. Doğan 

Enerji ve TatM Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
* A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Ar ikan 

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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Döneni : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 225 

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve PlanL ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/20) 

T. a 
Başbakanlık 6.10.1983 ' 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/87/07263 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«1211 Saydı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu, 
Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmimde Kararname» bugünkü Resmî Gazete
de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderihniştör. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan ' 

1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜK-

MÜİNıDE KARARNAME GEREKÇESİ 

I — Genel Gerekçe1 

• 2810 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak yürürlüğe konulan 70 saydı Bankalar Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin 'bazı maddeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ek görevler vermiş, bankalar 
bakımından mevduat ve kredi faizlerini tespit yetkisi de bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş
tir. Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değişen hükümleri ile paralellik sağlamak üze-

. re 1311 sayılı Merkez Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi gerekmiştir. 

II — Madde Gerekçeleri 
Madde 1 — Bu madde T.C. Merkez Bankasının temel görev ve yetkilerini belirleyen 4 üncü madde

sinin bazı bentlerinde değişiklikler yapmakta ve bu maddeye bazı bentler eklemektedir. 
Maddenin 1 inci paragrafına eklenen (e) bendi ile açık pfya&a işlemleri yapmak (f) bendi ile 70 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye paralel olarak meVduatta vadeyi, mevduat tüdermi tayin etmek, (İh) ben
di ile altın ve döviz rezervlerini hükümet politikasına uygun olarak yönetmek, (ı) bendi ile borsa da döviz 
ve kıymetli madenler üzerine işlem yapmak, (j) bendi ile 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu İdare ve temsil etmek, bankanın temel görevleri arasına alınmıştır. Di
ğer taraftan, Bankanın başlıca müşavirlik görevleri arasında bulunan, millî para ile altın ve yabancı paralar 
ara'sındaki muadeleti tayinde mütalaa verme görevi, günlük kur ayarlamalarındaki fonksiyonu dikkate alı
narak temel görevleri arasına aktarılmıştır. 
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"TDordüncü maddenin II nci bölümünün (c) beridi (b) beridi olarak 40 mcı maVideye atıf yapmak suretiyle kı
saltılarak yeniden düzenlenmiş, bankanın bu konudaki yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır; (b) 
bendi ise, Bankanın faiz oranlarını, hükümetçe izlenen ekonomik politikaları da gözonünde bıâurîdurarak tes
pit edeceği şeklinde, Banka politikasının hükümet politikası ile uyum sağlaması gereğinden hareketle yeni
den düzenlenmiştir. 

II nci bölümün (d) fıkrasındaki kredilerin düzenlenmesi ve taksitli satışlarla ilgili hükümler esasen 40 
inci maddede aynen -yer aldığıridan, özel sektöre mensup kuruluşlarca satışa çıkarılacak tahvillerle ilgili esas
lar ise Sermaye Piyasası Kânununa göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 'belirleneceğinden (d) fıkrası 
kaldınhnıştır. 

Madde 2. — Bu madde ile 22 nci maddesinin 3 üncü bendi, 4 üncü ma'ddedeki değişikliğe uygun ola
rak, hükmü değişmeksizin yen'iden kaleme alınmış 4 üncü madde ile Bankanın temel görevleri arasına alı
nan hususlar, karar mercii olan Banka Meclisinin görev ve yetkilerine eklenmiştir. Ayrıca, 70 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 50 indi maddesi ile Bankaya verilen görev de maddeye 15 inci bent'alarak eklen
miştir. 

.'Madde 3. — Bu madde ile 39 uncu maddede yapılan değişiklikle bankaca belirlenen mevduat vade ve 
türlerininde Resmî Gazete ile ilan edilmesi hükmü getirilmiş, aynı maddenin II numaralı paragrafının (d) 

'bendi kaldırıldığından buna ilişkin ilan zorunluluğu da kaldırılmıştır. 
Madde 4. — Bu madde ile 1211 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin II nci paragrafı değiştirilmiştir. 
(a) Üçüncü alt bendi ile munzam karşılıklara ekonomik şartlara göre faiz verilmemesi esnekliği getiril

miştir. 
Dördüncü alt bent ile munzam karşılık cetvellerinin esaslarını tespit yedisi, eskiden olduğu gibi fakat 

daha anlaşılır bir ifade ile Bankaya bırakılmıştır. 
'Beşinci alt bent İle» hangi hallerin olağanüstü mevduat çekilişi sayılacağının bankaca belirlenmesi suretiy

le uygulamada görülen bir boşluk gMeritaıştlir. 
T.C. Merkez Bankası para yaratan bir kurum olduğu ve yarattığı para ite herhangi bir nakdî girişi kar

şılık göstermesi gerekmediği için, munzam karşılıkların % 20 sinin zirai finansmana ayrılması esası altın
cı alt bent ile kafaıntaiıştır. 

Ye'dinci alt bent ile, Bankanın munzam karşılık ve disponibiiite yükümlülüğünü yerine getirmeyen ban
kalardan ta'hs'ül edeceği cezaî faizleri, tahsil kolaylığı sağlamak üzere 6183 sayılı Kanuna göre takip ede
ceği, bel'iftüîmekte sekizinci alt bent uyarınca ise, cezaî faizler tasarrufları koruma ve öngörülen sektörleri teş
vik amacıyla kurulan iki fona gelir kaydedilmektedir. 

Madde 5. — Bu madde ile 1(211 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin 1 inci fıkrasındaki «bir ay içinde» 
ibaresi, «en geç bir ay içinde» şeklinde değiştirilmiş tir. ' 

Madde 6. — Bu madde ile, banka ödenmiş sermaye ve yedek akçelerirideki artışın ekonomik gelişmeye 
paralel bir büyüme göstermemesi dolayısıyla 12'11 sayılı Kanunun 47 inci maddesindeki oran, «toplam kre
dilerin binde beşi» olarak değiştirilmiştir. " 

'Ma'dde 7. — Î2lri sayılı Kanunun 52 nci maddesinin «lb» ben'dinde yazılı tutar bu madde ile günün eko
nomik şartlarına uygun olarak yükseltilmiş ve toptan eşya fiyatları genel endekslerine göre bankanın .banka 
meclisince değiştirilmelerine imkan verilmiştir. 

Madde 8, — Bu ma^de ile, 12İ1 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde, 7129 sayılı Bankalar Kanununa 
yapılan atıiflar 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye atrf yapmak suretiyle değiştiril
miş, ancak madde hükmü muhafaza edilmiştir. 

Madde 9. — Bu madde ile Kanuna eklenen geçici 1 inci madde, 40 inci maddede yapılan değişikliğe 
paralel Olarak mevduat munzam karşılıklarından yapılan ziraî finansmanın tasfiyesini öngörmektedir. 

Madde 10. — Bu madde yürürlük maddesidir. I 
Madde 11. — Bu madde yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve\ 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. il/20 
Karar Nd, : 4 

6.11.1984 

TÜRKİYE ıBÜYÜK MİLLET MECLÎSİ İBAŞKANLIĞINA 

1211 sayılı Türkiye Cumlhuriyet Merkez Bankası Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 5.4.1983 günlü ve 2810 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak iBakanlar 'Kurulunca 3.10.1983 tarih ve 92 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Hükümet temsilcileri
nin de katılmasıyla Komisyonumuzun 1.11.1984 târihinde yaptığı toplantıda incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz Kararnamenin grekçesini uygun görerek, maddelere geçilmesini karar altına almıştır. Mad
delere ilişkin kalbui, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

I. Kararnamenin 2, 4 ve 9 uncu maddelerindeki Maliye Bakanı ve Bakanlığı deyimleri 14.12.1983 ta
rihli Resmî Gazetede" yayınlanan Kânun Hükmünde Kararnameler ile gerçekleştirilen yeni düzenlemeye uy
gun olarak Maliye ve Gümrük Bakanı ve Bakanlığı şeklinde düzeltilmiştir. 

II. Kararnamenin 5 inci maddesinden sonra 6 ncı madde olarak 1(211 sayalı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununun 46 ncı maddesinin orta vadeli reeskont ve avans işlemlerine ilişkin olarak 1970 senesinde 
getirilen limitim günün koşullarına intibak ettirilmesini sağlamak amacıyla değiştirilerek kabul edilmesi Komis
yonumuzca uygun görülmüştür. 

Bu değişiklik nedeniyle madde numaraları yeniden düzenlenmiştir. 
III.: Kararnamenin 10 ve 11 inci maddelerindeki düzenlemelerin kanunla gerçekleştirilelbilmesi sebebi ile 

Kanun Hükmünde Kararnameye yapılan atıf Kanuna atıf {biçiminde düzeltilmiştir.-
VI. Kararnamenin 1, 3,-5, 6, 7 ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Işıbu raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

{Başkan 
Fahir Sdbuniş 

Bursa 

Üye 
Kâzm İpek 

Amasya 

Üye 
İsmet Oktay 

Eskişehir 

Üye 
Sadettin Ağacık 

'Kastamonu 

Üye 
Faruk Dirik 

Nevşehir 

Sözcü 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 

Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 

Üye 
Mustafa Kemal Togay 

İsparta 

Üye 
Mustafa Sakin 

Kayseri 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Kâtip 
Gürbüz Sakranlı 

Manisa 

Üye 
Kemal Iğrek 

Bursa 

Üye 
Mucip Aktkh 

İstanbul 

Üye 
İsmet Turhangil 

Manisa 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 29.11.1984 

Esas No. : 1/20 
Karar No. .90 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 'MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başbakanlıkça hazırlanarak Anayasamızın 91 indi maddesi uyarınca 6.10.1983 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisime sunulan ve Başkanlıkça 19.12.1983 tarihinde ön havalesi «Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonuna yapılan «1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» ve anılan 
'komisyonca yapılan değişiklik 7.11.1984 tarihinde Komisyonumuza intikal ettirilmiş, Komisyonumuz 29.11.1984 
tarihinde yaptığı 41 inci birleşimde «Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu» metni esas alınmak üzere 
ilgili hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 2810 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak yürürlüğe konulan 70 «ayılı Bankalar Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin bazı maddeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ek görevler vermiş, 
bankalar bakımından mevduat ve kredi faizlerini tespit yetkisi de bu kanun hükmünde kararname ile düzen
lenmiştir. 

Tasarı ile; Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değişen hükümleri ile paralellik sağ
lamak üzere 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 'Bankası Kanununun bazı maddeleri değiştirilmek is
tenmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; günümüzde yatırımlar açısından hayatî önem arz eden 
orta vadeli kredilerin verilemez hale geldiği, kaldı ki bu kredilerin iyi işleyen krediler olduğu ve getirilen hü
kümlerin orta vadeli bu kredilere işlerlik kazandıracağı ifade edilmiştir. Tasarı, genelinde komisyonumuzca da 
'benimsenerek «Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu» metninin maddelerinin görüşülmesine geçilmiş
tir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiş, 
Tasarının 2 nci maddesinde yer alan 3 üncü fıkradaki «Maliye ve Gümrük Bakanlığına» ibaresi, Tür

kiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 14 Aralık 1983 tarih ve 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Başbakanlık Hazine Ve Diş Ticaret Müsteşarlığına bağlanması sebebiyle «Başbakanlığa» şeklinde değiştiril-
miş, 

Tasarıya 3 üncü madde olarak, Türkiye Cumhuriyet Bankası Başkanının yardımcılarının sayısını üçten 
dörde çıkartan ve atama, görev ve yasaklarını düzenleyen 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesini değiştiren 
bir madde eklenmiş, 

Tasarının 3 üncü maddesi, yeni eklenen madde nedeniyle 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiş, 
Tasarının 4 "üncü maddesi 2 nci maddedeki gerekçe ile madde içersinde yer alan «Maliye ve Gümrük Ba

kanlığınca» ibareleri «Başbakanlıkça» ve «Maliye ve Gümrük Bakanlığına» ibareleri «Başbakanlığa» şek
linde düzeltilerek, 5 inci madde olarak kabul edilmiş, 

Tasarının 5, 6, 7vve 8 inci maddeleri 6, 7, 8 ye 9 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiş, 
Tasarının 9 uncu maddesi ise 10 uncu madde olarak ve (a) fıkrasında sehven yer alan «kavuşturma» ibaresi 

«kovuşturma» şeklinde «müzakere» ibaresi de «müzekkere» olarak düzeltilmiş, 
Tasarının 10 uncu maddesi 11 iöci madde olarak aynen kabul edilmiş* 
12fl sayılı Kanunda yer alan ,«;Mâl$ye Bakanhğı»ve «Maliye Bakan» ibarelerinin, 14 Aralık 1983 tarih 

ve 188 sayılı Kanun Hükmünde JÇararname ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Başbakanlık Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlanması nedeniyle, «Başbakanlık» ve «Başbakan» olarak değiştirilmesini 
öngören yeni 12 nci madde ilave edilmiş, 
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Tasarının yürürlüğe ilişkin 11 inoi maddesi 13 üncü madde, yürütmeye ilişkin 12 noi maddesi ise 14 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Gend Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Başkanvekili 
Ayçan ÇakıroğuUarı 

Denizli 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş, 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 
Ahmet Akgün Albayrak 

Adama 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

(imzada Bulunamadı) 

Sururi Baykal 
Ankara 

(İmzada Bulunamadı) 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

M. Fenni tslimyeli 
Balıkesir 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

İlhan Aşkın 
'Bursa 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale» 

(İmzada Bulunamadı) 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Şengün 
Denizlili 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Metin Yaman 
Erzincan 

İlhan Araş 
Erzurum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

(İmzada, Bulunamadı) 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

(İmzada Bulunamadı) 

İbrahim Fevzi Yoman 
İsparta 

İbrahim Özb\yık 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar 
Niğde 

öze ip 

Fahrettin 
Trabzon 

Kurt 

Tülay Öney 
istanbul 

(İmzada Bulunamadı) 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

(İmzada Bulunamadı) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun Hükmünde Kararnamede ve gerekçesinde yer almamış olmasına rağmen Kararnamenin maksadı
nı aşan mahiyette yeni bir madde ihdas etmek suretiyle Merkez Bankası Başkan Yardımcısı kadrosu 3'ten 4'e 
çıkarılması, Komisyonun îç Tüzüğe aykırı olarak yeni bir tasarı hazırlaması manasım taşır. 

Diğer taraftan böyle bir kadro ihdası da gerçek ihtiyaçtan döğmarnaktadır. 
Bu sebeple, kanun yapma tekniğine ve îç Tüzüğe aykırı olan 29 uncu maddeye karşıyız. 

İsmail Şengün Fenni İslimyeli 
Denizli Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

y 
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HÜKÜMETIN TEKLIF* 

1211 Sayıh Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bir geçici madde eklenmesi, 5.4.1983 tarih ve 2810 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak Bakanlar Kuru
lunca 3.10.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

, . 9 

Madde 4. — 1. Bankanın temel görevleri bu Kanun hükümlerine göre : 

a) Para ve kredi politikasını, kalkınma planları ve yıllık programlara uygun bir tarzda yürütmek; 
b) Hükümetle müştereken millî paranın iç ve dış değerini korumak amaçlarıyla gerekli tedbirleri almak; 
c) Millî paranın hacim ve tedavülünü, bu Kanun gereğince düzenlemek; 
d) Bankalara kredi verme işlerini bu Kanunda belirtilen esas ve sınırlar içinde yürütmek, 
e) Para arzını ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacıyla açık piyasa işlemleri yapmak; 
f) Mevduat vade ve türleri ile mevduatta vade müddetlerini ve bunların yürürlük zamanlarını tayin et

mek; 
g) Millî para ile altın ve yabancı paralar arasındaki muadeleti Hükümetçe belirlenecek esaslar dairesin

de tayin etmek; 
h) ilgili mevzuat ve Hükümetçe alınacak kararlar çerçevesinde altın ve döviz rezervlerini, ülke ekono

mik menfaatlerine uygun şekilde yönetmek; 
ı) Hükümetçe alınacak kararlar çerçevesinde borsada döviz ve kıymetli madenler üzerinde işlem yap

mak; 
j) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu idare ve temsil etmektir. 
Banka özellikle, bu Kanun hükümlerine göre, Hükümetin malî ve ekonomik müşavirlik, malî ajanlık ve 

haznedarlık görevlerini ifa eder. 
II - Bankanın temel yetkileri : 
a) Türkiye'de banknot ihracı imtiyazı tek elden Bankaya aittir. 
b) Banka, 40 inci maddede düzenlenen para - kredi konularında karar alma ve hükümete öneride bulun

ma yetkisini haizdir. 
c) Banka, kendi işlemlerinde uygulayacağı reeskont, iskonto ve faiz oranlarını, Hükümetçe izlenen eko

nomik politikaları da göz önünde bulundurarak tespit eder. v 

III - Bankanın başlıca müşavirlik görevleri : 
a) Hükümet, gerektiğinde para ve krediye ilişkin tedbirlerin alınmasında Bankamn görüşünü alır. 
b) Bankalar Kanununun uygulanması ile veya genel olarak bankacılık ve kredi mevzuları ile ilgili hu

suslarda Hükümetçe istenecek istişarî mütalaaları verir. 
c) Bankalar ve diğer malî kurumlarla ilgili kuruluş izinleri ve bunlardan, tasfiyeleri hususunda karar 

alma yetkisi Hükümete ait olanların tasfiyeleri hakkında karara varılmadan önce Bankanın mütalaası alınır. 
Banka bu Kanunla kendisine verilen yetkileri kendi sorumluluğu altında müstakil olarak kullanır. 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİGARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1211 Sayılı Türküye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ye Bu 
Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu

lüne Dair Kanun Tasarısı 

. MADDE 1. — Kararnamenin 1 inci maddesi Ko-
mlsyonuımuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

9 — 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1211 -Sayın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun Basa Maddelerinin Değiştirilmesi ye Bu 
Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkmda 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka

bulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. '— Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 1 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Banka Meclismin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. . -
1. Tedavüldekj banknotların, gerektiğinde yeni bir emisyonla değiştirilmesi ile tedavülden kaldırılma ve 

yok edilme şartlarının tayini; 
2. Kendi işlemlerinde uygulayacağı reeskont, ıskonto ve faiz hadleri ile ücret ve komisyonların tespiti; 
3. 40 inci maddenin II numaralı paragrafının (b) bendi ile (c) bendinin ikinci fıkrası gereğince Maliye 

Balkanlığına yapacağı öneriler ile aynı paragrafın (a) bendinde, (c) bendinin birinci fıkrasında ve (d) bendin
de düzenlenen hususların karara bağlanması; 

4. Bankaca açılacak kredilerin esas ve şartları ile reeskont ve avans limitlerinin tespiti; •. . 
5. Mevduat vade ve türleri ile mevduatta vade müd4etlerinin ve bunların yürürlük zamanlarının tayini; 
6. Millî para ile altın ve yabancı paralar arasındaki muadeletin 4 üncü maddenin (g).bendi uyarınca ta

yini; 
7. 4 üncü madde çerçevesinde altın ve döviz rezervlerinin yönetimi ile borsada, döviz ve kıymetli, maden

ler üzerinde yapılacak işlemlere ilişkin esas ve şartların tespiti; 
8. Bankanın yıllık kadrolarının onaylanması; 
9. Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin olarak Yönetim Komitesince hazırlanan Yönetmelikle

rin onaylanması; 
10. Banka ihtiyacı için gayrimenkul satın alınması veya iktisabı ve Bankanın maliki bulunduğu gayri-

menkullerin gerektiğinde satılması hakkında karar alınması; 
11. Yöaetmelifclerle kabul edilen hadler üstündeki meblağlara ve kıymetlere ilişkin sulh, ibra ve terkin 

konularında karar verilmesi; 
12. Bankanın yıllık faaliyet raporunun, bilanço, bütçe ve kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul gün

deminin hazırlanması; 
13. Yönetmelikle tayinleri Banka Meclisine bırakılan Banka personelinin atanması ve Bankayı ilzam ede

ceklerin imza yetkilerinin belirtilmesi; 
14. Bankaların, bankacılık işlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyduktan gayrimenfcullerin nitelik, sayı ve 

büyüklüğünün belirlenmesi ve bankaların sermayesine % 10'un üstünde katıldıkları ortaklıklarla bunların ser
mayelerinin çoğunluğuna sahip oldukları ortaklık ve kuruluşların iş konularının gerektirdiği iş yeri, fabrika, 
imalathane ve eklentileri gibi gayrimıenkuiİer dışında kalan gayrimenkulleri edinmelerine izin verilmesi, 

15. Yukarıdaki fıkralar dışında, bu Kanunda Banka Meclisimin kararma bağlı konular ve Başkanlıkça 
(Guvernörlük) tetkik ve tasvibe sunulacak sair hususlar hakkında karar alınması; 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun ı (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Kabul Ettiği Metin) 

MAD(DE 2. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet. 
Merkez Bankası Kanununun 22 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Banka Meclisinin görev ve yet
kileri aşağıda gösterilmiştir. 

1. Tedavüldeki banknotların, gerektiğinde yeni 
bir emisyonla değiştirilmesi le 'tedavülden kaldırılma 
ve yok edilme şartlarının tayini; 

2. Kendi* (işlemlerinde uygulayacağı reaskont, Is
konto ve faliz hadleri ile ücret ve komisyonların tes
piti; 

3. 40 inci maddenin II numaralı paragrafının (b) 
bendi ile (c) bendinin ikindi fıkrası gereğince Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına yapacağı 'öneriler ile aynı pa
ragrafın (a) 'bendinde, (c) bendinin 'birinci fıkrasında 
ve (d) 'bendinde düzenlenen hususların karara bağlan
ması; • 

4. Bankaca açılacak kredilerin esas ve şartları 
ile, reeskont ve avans limitlerinin teslbM; 

5. Mevduat vade ve türleri ile mevduatta vade 
müddetlerinin ve 'bunların yürürlük zamanlarının ta
yini; 

6. Millî para ile altın ve yabancı paralar arasın
daki muadeletin 4 üncü maddenin (ıg) bendi uyarın
ca tayini; 

I, 4 üncü madde çerçevesiinde altın ve d'övıiz re
zervlerimin yönetimü ile 'borsada, dlöviz ve kıymetli 
madenler üzerinde yapılacak işlemlere İlişkin esas ve 
şartların tespiti; 

8. Bankanın yıllık kadrolarının onaylanması; 
9. Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin 

olarak Yönetim Komitesince hazırlanan Yönetmelik
lerin onaylanması; 

10. Banka İhtiyacı için gayrimenkul satınalınma-
sı veya iktısabi ve Bankanın maliki bulunduğu gayri 
menkullerin gerektiğinde satılması hakkında karar alın
ması; 

II. Yönetmeliklerle kabul edlien hadler üstün-
deküi meblağlara ve kıymetlere ilişkin sulh, ibra ve 
terkin konularında karar verilmesi; 

12. Bankanın yıllık faaliyet raporunun, 'bilanço, 
bütçe ve kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul 
gündemlinin hazırlanması; 

13. Yönetmelikle tayinleri Baraka Meclisine bı
rakılan Banka personelinin atanması ve Bankayı il
zam edeceklerin imza yetkilerinin betoilmesi; 

MADDE 2. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez - Bankası Kanununun 22 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştökiMştir. 

Madde 22. — Banka Meclisinin görev ve yetki
leri aşağıda gösterilmiştir, 

1. Tedavüldeki bankonotların, gerektiğinde yeni 
bir emisyonla değaştürihnesi ile tedavülden kaldırıl
ma ve yok edilime şartlarının tayini; 

2. Kemdi işlemlerinde uygulayacağı reeskont, Is
konto ve faiz hadleri ile ücret ve komisyonların tes
piti; 

3. 40 inci maddenin II numaralı paragrafının 
(ib) /bendi ile (e) bendinin ikinci fıkrası gereğince Baş
bakanlığa yapacağı öneriler ile aynı paragrafın (a) 
bendinde, (c) bendinin birinci fıkrasında ve (d) ben
dinde düzenlenen hususların karara bağlanması; 

4. Bankaca açılacak kredilerin esas ve şartlan ile 
reeskont ve avans limitlerinin tespiti; 

5., Mevduat vade ve türleri ile mevduatta vade 
müddetlerinin ve bunların yürürlük zamanlarının ta
yini; t 

'6. Millî para ile altın ve yaibancı paralar ara
sındaki muadeletin 4 üncü maddenin (ıg) bendi uya
rınca taylini; 

7. 4 üncü madde çerçevesinde altın ve döviz re
zervlerinin yönetimi ile borsada, döviz ve kıymetli 
madenler üzerinde yapılacâlk işlemlere ilişkin esas ve* 
şartların tespiti; 

8., Bankanın yıllık kadrolarının onaylanması; 
9. Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine iliş

kin olarak Yönetim Komitesince hazırlanan Yönet
meliklerin oraalyCanması; 

10. Banka ihtiyacı için gayrimenkul satın alın
ması veya iktisabı ve Bankanın mal'ilki bulunduğu 
gayrimenkullerin gerektiğinde satılması hakkımda ka
rar alınması; 

11. Yönetmeliklerle kabul edilen hadler üstün
deki meblâğlara ve kıyimetlere ilişkin sulh, ibra ve 
terkin konularında karar verilmesi; 

12. Bankanın yıllık faaliyet raporunun, bilanço, 
bütçe ve kâr ve zarar »hesaplarının ve Genel Kurul 
gündeminin hazırlanması; 

13; Yönetmelikle tayinleri Banka Meclisine bı
rakılan Banka personelimin atanması ve Bankayı il
zam edeceklerin imza yetfcnerinin belirtilmesi; 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 39 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 39. — Banka, Banka Meclisince zaman zaman tespit edilecek kendi işlemlerinde uygulayacağı rees
kont, iskonto ve faiz hadlerini ve açık piyasa politikasının şartlarım ilan eder. 

Bu hadler memleketin her tarafında aynıdır. 
Dördüncü madde gereğince, Banka Meclisince tayin olunacak attın ve döviz alış ve satış fiyatları Me 

22 nci madderiin 3 üöcü ve 5 inci bentleri uyarınca alman kararlar Resmî Gazete ile ilan edilir. 

MADDE 4. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 inci maddesinin II nu
maralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

II - a) Kanunî karşılıklar : 
Bankaların taaihhıütlerine karşı bulunduracaMarı umumî disponibif tenin nitelik ve oranı gerekıtiğinde 

bankaca tespit edilir. 

Bankalar umumî disponibüîteden başka, banka nezünde açılacak hususî bloke birer hesapta nakden mun
zam karşılık tesis etmekle mükelleftirler. 

Munzam ikarşılııklara gerekli görülmesi halimde uygulanacak faiiz oranları ile bu karşılıklara ilişkin diğer 
esas ve şartlar bankaca ıbelirlenürı 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

14. Bankaların 'bankacılık işlerini yürütebilmek 
için ihtiyaç duydukları gayri menkullerin nitelik,' sa
yı ve büyüklüğünün belirlenmesi ve 'bankaların serma
yesine % 10'un üstünde katıldıktan ortaklıklarla bun
ların sermayelerinin çoğunluğuna sahip oldukları or
taklık ve kuruluşların iş konularının gerektirdiği iş 
yeri, fabrika, imalathane ve eklentileri gibi gayri men
kuller dışında kalan gayri menkulleri edinmelerine 
izin verilmesi, 

15. Yukarıdaki fıkralar dışında, bu Kanunda 
Banka Meclisinin kararına bağlı konular ve Başkan
lıkça (Guvernörlüfc) tetkik ve tasvibe sunulacak sair 
hususlar hakkında karar alınması ; 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Kararnamenin 3 üncü 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 4. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası Kanununun 40 inci maddesinin II 
numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

II - a) Kanunî karşılıklar : 
Bankaların taahhütlerine karşı bulunduracakları 

umumî disıpöniilbilitenin nitelik ve oranı gerektiğinde 
Bankaca tespit edilir. 

Bankalar umumî disponilbiliteden başka, Banka 
nezdinde açılacak hususî bloke birer hesapta nakden 
munzam karşılık tesis etmekle mükelleftirler. 

14. Bankaların bankacılık işlerini yürütebilmek 
için ihtiyaç duydukları gayriimenkuıllerin nitelik, sayı 
ve 'büyüklüğünün belirienmeısi ve bankaların serma-
yösine % 10'un üstünde katıldıkları ortaklıklarla bun
ların sermayelerinin çoğunluğuna sahip oldukları or
taklık ve kuruluşların iş konularınm gerektirdiği iş 
yeri, fabrika, imalathane ve eklentileri gibi gayrimen-
ıküller dışında kalan gayrimenkulleri edinmelerine izin 
verilmesi, 

15. Yukarıdaki fıkralar dışında, bu Kanunda 
Banka Meclisinin kararına bağlı konular ve Başkan
lıkça (Guivern'öriüik) tetkik ve tasvibe sunulacak sair 
hususlar hakkında karar alınması; 

'MADDE 3. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 29 uncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

B) BAŞKAN (Guvemör) YARDIMCILARI 

Nitelik, atanma, görev ve yasaklar 

MADDE 29. — Bankanın dört Başkan (Guvernör) 
Yardımcısı olup, bunlar yükseköğrenim görmüş, ma
liye, iktisat ve bankacılık alanlarında bigi ve tecrübe 
salhibi olanlar arasından, Banlka Meclisinin teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca beş yıl süre ile atanırlar. 
Bu sürenin sonunda tekrar atanmaları caiz olduğu 
gibi, sürenin bitiminden evvel aynı usulle değiştiril
meleri de mümkündür. 

MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 3 üncü maddesi 4 üncü madde 
alarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 40 inci maddesinin II 
numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

II. a) Kanunî karşılıklar: 
Bankaların taahhütlerine karşı bulunduracakları 

umumî disponibilitenin nitelik ve oranı gerektiğinde 
Bankaca tespit edilir. 

Bankalar umumî disponilbiliteden başka, Banka 
nezdinde açılacak hususî bloke birer hesapta nakden 
munzam karşılık tesis etmekle mükelleftirler. 
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('Hükümetin Teklifi) 

Bankalar, bankaca tespit edilecek esaslara göre düzenleyecekleri cetvellere göre mevduatlarında meydana 
gelen artışa tekabül eden karşılıkları yine bankaca belirlenecek süreler içinde bankadaki husuisî hesaba ya
tırmak zorundadırlar. 

Bartka, mevduatı olağanüstü çekilmekte olan bir bankanın taleb; halinde, mevduat cetvellerinin verilme
lini beklemeksizin azalmaya tekabül eden karşılığı iade eder. Banka olağanüstü mevduat çekilişi hallerinin 
neler olduğunu ve karşılık iade esaslarım belirler. 

Munzam karşılıklar, hiçbir maksat ve mevzuun finansmanı için kullanılaımaz. 
Banka, munzam karşılık oranlarını müddetinde tesis etmeyen veya noksan tesis eden bankalara eksik 

kısım üzerinden tespit edeceği bir nispette; dispomilbilite oranını eksik ıtesıs eden bankalara da eksik tesis 
olunan disponibl değerler üzerinden, hu hususta belirleyeceği esas ve şartlara göre cezaî faiz tahakkuk et
tirilir. 

Yukarıdaki fıkra gereğince tahakkuk ettirilen cezaî faiz alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Tahsil edilen cezaî faizler, Maliye Bakanlığınca (belirlenecek oranlarda, harika nezdindeki Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu ile Faiz Farkı îadesi Fonuna gelir kaydedilir. 

Bu maddenin II numaralh paragrafının (a) bendinde belirlenen düzenlemeler bankanın yayınlayacağı teb
liğlerle yürürlüğe girer. 

b) Faiz Oranları : 
Banka, kredi işlemlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve verilecek azamî faiz oranları ile temin 

edilecek diğer menfaatlerin ve ıtalhsil olunacak masrafların niteJik ve azamî sınırlarının tespitine, bunların 
kısmen veya tamamen serlbest bırakılmasına ve yürürlük zamanlarının tespitine Miskin olarak Maliye Ba
kanlığına önerilerde bulunur. 

c) Banka kredilerinin düzenlenmesi : 
Banka, kalkınma planları ve yıllık programların hedeflerine uygun olarak banka plasmanları üzerinde 

nitelik ve nicelik bakımından tanzlim tedbirleri ittihaz eder ve umumî kreldü hacmi ile umumî kredi hacmi 
içinde muhtelif kredi nevilerinin sektörler ve mevzular itibariyle dağılımım ayarlar. 

Banka, kredilertin kalkınma planlarının amaçlarına yönlendirilebilmesi ve kredi 'düzenlemesinde, yukarı
daki fıkrada belirlenen amacın tahakkuku için ayrıca fon kurmaya, kaldırmaya, kaynağını kredilere tahak
kuk ettirilen faizlerden veya sair suretlerde sağlamaya ve bunların yürürlük zamanlarım tespite ilişkin ola
rak Maliye Bakanlığına önerilerde bulunur. 

Bankanın, yukarıdaki (b) bendi ve (c) (bendinin ikinci fıkrasına isltinaiden Maliye Bakanlığına yapacağı 
öneriler, Yüksek Planlama Kurulunun uygun mütalaası ve Bankalar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. 

d) Diğer yetkiler ve ıgörevler : 
Banka, taksitli satışların tabi olacağı esas ve şartları; özel sektöre mensup kuruluşlarca satışa çıkarıla

cak tahvillerin faizlerin! tespit edebilir^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Munzam karşılıklara gerekli görülmesi halinde uy
gulanacak faiz oranları ile bu karşılıklara ilişkin di
ğer esas ve şartlar Bankaca belirlenir. 

Bankalar, Bankaca tespit edilecek esaslara göre 
düzenleyecekleri cetvellere göre mevduatlarında 
tneydana gelen artışa tekalbül eden karşılıkları yine 
Bankaca belirlenecek süreler içinde Bankadaki hususî 
hesaba yatırmak zorundadırlar. 

Banka, mevduatı olağanüstü çekilmekte olan bir 
bankanın talebi halinde, mevduat cetvellerinin veıtil-
mesini 'beklemeksizin azalmaya tekabül eden karşılığı 
Üade eder. Banka olağanüstü ımıevduıaıt çekilişi hallerinin 
neler olduğunu ve karşılık iade esaslarını belirler. 

Munzam karşılıklar, hiç'bür maksat ve mevzuun 
finansmanı için kullanılamaz. 

Banka, munzam karşılık oranlarını müddetinde te
sis etmeyen veya noksan tesis eden bankalara ek A 
kısım üzerinden tespit edeceği bir nispette; di'sponibi-
lıite oranını eksik tesis eden barakalara da eksik tesis 
olunan d'isponibl değerler üzerinden, bu hususta be
lirleyeceği esas ve şartlara göre cezaî faiz tahakkuk 
ettirir. 

Yukarıdaki fıkra gereğince (tahakkuk ettirilen 
cezaî faiz alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü
kümleri uygulanır. 

Tahsil edilen cezaî faizler, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenecek ofaniaırda, Banka nezdiin-
deki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Faiz Farkı 
iadesi Fonuna gelir kaydediMr. 

(Bu maddenin II numaralı paragrafının (a) ben
dinde belirlenen düzenlemeler Bakanın yayınlayaca
ğı tebliğlerle yürürlüğe girer. 

b) Faiz Oranları : 
Banka, kredi işlemlerinde ve mevduat kabulünde 

alınacak ve verilecek azamî faiz oranları ile temin 
edilecek diğer menfaaltlerin ve ıtalhisiil olunacak masraf
ların nitelik ve azamî sınırlarının tespitine, bunla
rın kısmen veya Itamamen serbest bırakılmasına ve 
yufliirlük zamanlarının 'tespitine ilişkin olarak Maliye 
ve Gümrük (Bakanlığına 'önerlerde bulunur. 

c) Banka kredilerinin düzenlenmesi : 

Banka, kalkınma planlan ve yıfUıîk programların 
hedeflerine uiylgun Olarak banka plasmanları üzerinde 
nitelik ve nicelik bakımımdan tanzim tedbirleri ittihaz 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Munzam karşılıklara gerekli görülmesi halinde uy
gulanacak faiz oranları ile 'bu karşılıklara ilÜşkin di 
ğer esas .ve şartlar Bankaca belirlenir. 

Bankalar, Bankaca tespit edilecek esaslara göre 
düzenleyecekleri cetvellere göre mevduatlarında mey
dana gelen artışa tekalbül eden karşılıkları yine Ban
kaca 'belirlenecek süreler içinde Bankadaki hususî 
hesaba yatırmak zoırmdadirlar. 

Banka, mevduatı olağanüstü çekilmekte olan bir 
bankanın talebi halinde, mevduat cetvellerinin ve
rilmesini beklemeksizin azalmaya tekabül, eden kar
şılığı iade eder. Banka olağanüstü mevduat çekilişi 
hallerinin meler olduğunu ve karşılılk iade esasların 
belirler. 

Munzam karşüıklar, hiçbir maksat ve mevzuun 
finansmanı için kullanılamaz. 

Banka, munzam karşılık oranlarını müddetinde 
tesis etmeyen veya noksan tesis eden bankalara eksik 
kısım üzerinden1 tespit edeceği bir nispette; disponibi-
lite oranını eksik tesis eden bankalara da eksik tesis 
olunan disponibl değerler üzerinden, bu hususta be
lirleyeceği esas ve şartlara göre cezaî faiz tahakkuk 

• etirilir. 
Yukarıdaki fıkra gereğince tahakkuk ettirilen cezaî 

faiz alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri 
uygulanır. 

Tahsil edilen cezaî faizler, Başbakanlıkça belirlene
cek oranlarda, Banka nezdindeki Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu ile Faiz Farkı ladesi Fonuna gelir 
kaydedilir. 

Bu maddenin II numaralı paragrafının (a) bendin
de belirlenen düzenlemeler Bankanın yayınlayacağı 
tebliğlerle yürürlüğe girer. 

b) Faiz oranları: 
Banka, kredi işlemlerinde Ve mevduat kabulünde 

alınacak ve verilecek azamî faiz oranları ile temin 
edilecek diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak mas
rafların nitelik ve azamî sınırlarının tespitine, bun
ların kısmen veya tamamen serbest bırakılmasına ve 
yürürlük zamanlarının! tespitine ilişkin olarak Baş
bakanlığa önerilerde bulunur. 

c) Banka kredilerinin düzenlenmesi: 
Banka, kalkınma planlan ve yıllık programların 

hedeflerine uygun olarak banka plasmanları üzerinde 

(S. Sayısı : 225) Türkiye Büyük Millet Me< 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 5. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 43 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 43. — Türkiye'de faaliyette bulunan bütün bankalar yıllık bilançoları ile kâr ve zarar hesap
larını, İdare Meclisi ve murakıp raporları ile birlikte, umumî heyetlerinin toplantı tarihinden itibaren en 
geç bir ay içinde bankaya vermekle yükümlüdürler. 

MADDE 6. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki 
şekÜlde değiştirilmiştir. 

Madde 47 — 51 inci madde hükmüne-göre yapılacak * işlemler hariç olmak üzere, banka, bir önceki 
yıl sonu bilançosuna göre kullandırdığı toplam kredilerinin binde beşini aşan bir meblağı ihtiva eden senet 
ve vesikaları reeskonta kabul edemeyeceği gibi, teminat olarak da kabul edemez^ 

Aynı imzaları taşıyan birden fazla senetlerin toplamı, yukarıda yazılı tutarı aştığı takdirde, fazlası rees
konta veya teminat kabul edilemez. 

MADDE 7. — 12111 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 52 nci maddesinin (b) ben
di aşağıdaki şekilde değ&şltMlmistir.. 

b) Devlet iç istikrazı, kamu idare ve müesseseleri tahvilleri ile ödenmiş sermayesi en az 500 milyon 
Türk Lirası olan anonim şirketlerin borsada kayıtlı tahvillerini alıp satabilir. 

Bu bemMe yazılı sermaye miktarı, toptan eşya gend endeks'lerindeki değişmeler göz önünde bulundu
rulmak suretiyle Banka Meclisince gerektiğinde yeniden belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 



(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

eder ye umumî kredi (hacmi ile umumî kredi hacmi 
içimde muhtelif kredi nevilerinin sekterler ve mev
zular 'İtibariyle dağılımını ayarlar. 

Banka, kredilerin kalkınma planlarının amaçlarına 
yönlllendlrfdji'lımesi ve "kredi düzenlenmesinde, yuka
rıdaki fıkrada belirlenen amacın tahakkuku için ay
rıca fon kurmaya, kaldırmaya, kaynağını kredilere 
tahakkuk eütirilen faizlerden veya sair suretlerle sağ
lamaya ve bunların yürürlük zamanlarını ıtespite iliş
kin olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığına önerilerde 
bulunur. 

Bankanın, yukarıdaki l(b) bendi ve (c) bendinin 
ikinci fıkrasına istinaden Maliye ve Gümrük (Bakan
lığına yapacağı öneriler, Yüksek Planlama Kuntunun 
uygun mütalaası ve Bakanlar Kurulu (Kararı ile yü
rürlüğe ıgirer. 

d) Diğer yetkler ve görevler: 
Banka, taksitli satışların talbi olacağı esas ve şart

ları; özel sektöre mensup kuruluşlarca satışa çıkarı
lacak tabiilerin faizlerini Iteapilt edebilir, 

MİA'DDE 5. — Kararnamenin 5 inci maddesi ko
misyonumuzca aynen kalbul ledıilmîşltiiır. 

MADDE 6. — '1-2111 sayılı Türkiye İCumlhuriyett 
Merkez Bankası Kanununun 46 ncı maddesi aşağı
daki seklide değiştirilmiştir. 

örla Vadeli IReeskionit ve Avans İşlemleri; 
Madde 46. — Banka, Banka MeolMnce tespit edi

lecek esas ve şarltlar dahlinde, bankalar [tarafından 
tevdi edieeek, vaidelerine en çok (beş yıl kalmış olan 
ısendtileri * reeskonta kalbul edebilir veya mükaibilinde 
avans verebilir. Bu senetlerde, en az 'iki imzanın (bu
lunması şarttır. 

Bu madde gereğince kulllaridirılacak kredilerin li
miti, bir önceki yıl sionu bilançosuna ıgöre kullandırı
lan kısa vaJd'eli kredilerin toplamını ıgeçemez. 

MADDE 7. — Kararnamenin 6 ncı maddesi 7 
nci madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük! Millet Meclisi 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

nitelik ve nicelik bakımından tanzim tedbirleri ittihaz 
eder ve umumî kredi hacmi ile umumî kredi hacmi 
içinde muhtelif kredi nevilerinin sektörler ve mevzular 
itibariyle dağılımını ayarlar. 

Banka, kredilerin kalkınma planlarının amaçlarına 
yönlendirilebilmesi ve kredi düzenlemesinde, yukarı
daki fıkrada belirlenen amacın tahakkuku için ayrıca 
fon kurmaya, kaldırmaya, kaynağını kredilere tahak
kuk ettirilen faizlerden veya sair suretlerle sağlamaya 
ve bunların yürürlük zamanlarını tespite ilişkin olarak 
Başbakanlığa önerilerde bulunur. 

Bankanın, yukarıdaki (b) bendi ve (c) bendinin 
ikinci fıkrasına istinaden Başbakanlığa yapacağı öne
riler, Yüksek Planlama Kurulunun uygun mütalaası 
ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. 

d) Diğer yetkiler ve görevler: 
IBanka, taksitli satışların tabi olacağı esas ve şart

ları; özel sektöre mensup kuruluşlarca satışa çıkarı
lacak tahvillerin faizlerini tespit edebilir. 

MADDE 6, — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu metninin 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu methinim1 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komîsyohu metninin 7 nci maddesi 8 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 225) 
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(Hükümetin Tekli*!) 

MADDE 8. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 68 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 68. — a) Kanunun 43 ve 44 üncü maddelerinde gösterilen zorunluluk ve yükümlülükleri yerine 
getirmeyen bankalar ile sorumlu organları hakkında 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 80 inci; 
kanunun 40 mcı maddesinin II nci paragrafının (a) 'bendi uyarınca umumî dilsponübi'H'te ve mevduat karşı
lıklar için tespit edilen oranları müddetinde tesis etmeyen veya noksan tesis eden banlkalar hakkında aynı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 77 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ve (c) bendi uiyarınca aldığı ayarlama 
kararlarına uymayan bankalar hakkında aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 78 inci maddesinde göste
rilen cezalar uygulanır. 

Yukarıdaki fıkrada sayılan maddeler dolayısıyla kovuşturma yapılması, Bankaca kanuna aykırılığın 
tespiti halinde Bankanın bildirmesi üzerine, diğer hallerde bu Bankanın görüşünü alarak Maliye Balkanlığı 
tarafından Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılmasına bağlıdır, Bu takdirde, aynı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 86 ve 87 nci maddeleri uygulanır. 

b) Bu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler (a) bendinde yazılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 82 nci maddesi gereğince cezalandırılırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — (Kararnamenin 7 nci maddesi 8 
inci madde olarak (Komisyonumuzca aynen kalbül 
edilmiişitir. 

IMİAÖDE 9. — -12V1 (sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 68 inici maddesi aşağı-' 
dalki şdkilde döğişltiriikniştir,' 

IMadde 68. — a) Kanunun 43 ve 44 üncü mad-
deHerinde gösterilen zorunluluk ve yükürnlıülük'leri 
yerine getirmeyen bankalar ile sorumlu oıiganları 
hakkında 70 sayılı [Kanun Hükmümde İKararnamenin 
80 inci; Kanunun 40 inci maddesinin II nci paragra
fının ı(a) Ibendi uyarınca umumî diısıpionilbilite ve mev
duat karşılıklar için tespit edilen oranlan müddetinde 
tesis etmeyen veya noksan tesis eden bankalar hak
kında aynı Kanun Hükmünde (Kararnajmenin 77 nci 
maddesinin 3 üncü Ifıkrası ve ı(c) bendi uyarınca aldı
ğı ayarlama kararlarına uymayan bankalar hakkında 
ayını Kanun Hükmünde Kararnmenin 7>8 inci mad
desinde gosterifen cezalar uygulanır. 

Yukarıdaki fıkrada sayılan maddeler dolayısıyla 
kovuşturma yapılması, Bankaca kanuna aykınlığın 
teapjti halinde Bankanın 'bildirmesi üzerine, diğer ihall-
lerdıe tou Bankanın görüşünü alarak ıMaliye Ve GÜlnn 
rük Bakanlığı tarafından Cumlhuriyelt Savcılığına mü
zakere yazılmasına bağlıdır. Bu 'takdirde, aynı (Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 86 ve 87 nci maddeleri 
uygulanır. 

ib). Bu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine 
aykırı hareket edenler (a) bendinde yazılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin J8I2 nici maddesi gereğince 
cezalandırılırlar., 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE. 9. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 8 inci maddesi 9 uncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 68 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 68. . - - a ) Kanunun 43 ve 44 üncü mad
delerinde gösterilen zorunluluk ve yükümlülükleri 

yerine getirmeyen bankalar ile sorumlu organları 
hakkında 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
80 inci; Kanunun 40 inci maddesinin II nci parag
rafının (a) bendi uyarınca umumî disponibilite ve 
mevduat karşılıklar için tespit edilen oranları müd
detinde tesis etmeyen veya noksan tesis eden banka
lar hakkında aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
77 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ve (c) bendi uyarın
ca .aldığı ayarlama kararlarına uymayan bankalar 
hakkında aynı Kanun Hükmünde Kararnmenin 78 in
ci maddesinde gösterilen cezalar uygulanır. 

Yukarıdaki fıkrada sayılan maddeler dolayısıyla 
kovuşturma yapılması, bankaca kanuna aykırılığın 
tespiti halinde Bankanın bildirmesi üzerine» diğer hal
lerde bu bankanın görüşünü alarak Başbakanlık ta
rafından Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılma
sına bağlıdır. Bu takdirde, aynı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 86 ve 87 nci maddeleri uygulanır. 

b) Bu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine 
aykırı hareket ederier (a) bendinde yazılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 82 nci maddesi gereğince 
cezalandırılırlar. 

Türkiye Büyük Milleti Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 9. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mevduat karşılıklarından T.C. Ziraat Bankasına ziraî finansmanları için tahsis 
ediip kullandırılmış buHunan avansların, 2569 sayılı Kanunla tahkime tabi tutulan kısmı hariç, mevcut borç 
bakiyesi T.C. Ziraat Bankasınca işlbu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği .tarihten itibaren altı 
ay içinde tasfiye edilir. 

MADDE 10. — 1. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi, 70> sayılı Bankalar Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin XIII üncü bölümü yürürlüğe girdiği tarihte diğer maddeleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi yürürlüğe girinceye kadar 14.1.1970 tarih ve 
1211 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin uygulanmasına devam olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

•MADDE 10. — 'Kararnamenin 9 uncu maddesi 
10 uncu madde olarak: fKorn'isıyonumuzca aynen ka-
(bufl. edilmiştir. 

MADDE 111. — 1. Bu Kanunun 8 inci madde
si, 70 sayılı Baılkalar Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin XIII üncü Ibölümü yürürlüğe girdiği 
tarihte diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
ıgrrer. 

2. Bu IKanunun 8 inci maddesi yürürlüğe girin
ceye kadar 14.1,1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 
68 inci maddesinin uygulanmasına devam otlunur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 10 uncu maddesi 11 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununa aşağıdaki ek madde ek-
lenmiştka 

EK MADDE — 141.1970 tarih ve 1211 sayılı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda 
adı geçen; «Maliye Bakam» ve «Maliye Bakanlığı» 
ifadeleri, «Başbakan» ve «Başbakanlık» olarak de
ğiştirilmiştir^ 

MADDE 13. — 1. Bu Kanunun 9 uncu mad
desi, 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin XIII üncü bölümü yürürlüğe gir
diği tarihte diğer maddeleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

2. Bu Kanunun 9 uncu maddesi yürürlüğe girin
ceye kadar 14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 
68 inci maddesinin uygulanmasına devam olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 
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MADDE 11. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ıhükümlerini Bakanlar Kuruilu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Î.Evliyaoğlu 

Gençlik ve 
V. 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı V. 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

tmar ve iskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

3 , 10 , 1983 

Kenan Evren 
Cumtarlbaşjkam 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. öztrak 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

• 
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. Mkel 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

i Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı 
özgül S. Side 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 225) 



— 23 — 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

/MAÖDE 1(2. 
Kurulu yürütür. 

— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 12 nci maddesi 14 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

» © - « 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 225) 





Dönem ; 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 226 

25 . 10 . 1984 Tarihli ve 3065 Saydı Katma Değer Vergisi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) 

TC 
Bafbakankk ~ 

Kanunlar ve Kararlar 28 . 11 . 1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gru Md. 18/101-
1845/Ü743S 

TtlitKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bnfcrrigr Ki ı ranra 28.11.19S4 tari
hinde kararlaştırılan «Katma Değer Vergisi Kanımuııuıı Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 

GENEL GEREKÇE 

Teşvik belgesine sahip yatırımların Katma Değer Vergisi yönünden de teşvikini sağlamak ve yatırımcı
lara finansman imkânı sağlamak ve diğer yandan Katma Değer Vergisi Kanonunun uygulanmasında çıkabi
lecek bazı meseleleri ortadan kaldırmak maksadıyla hu tasan hazırlanmış bulunmakitadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bilindiği gibi Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) 
bendi gereğince külçe altın teslimleri dahilde ve ithalde Katma Değer Vergisinden muaf tutulmuştur. 

Ancak elindeki külçe altım mamul ziynet eşyası haline getirenler sadece işçiliıkr için Katma Değer Ver
gisi ödemelerine karşılık, bu malları doğrudan doğruya satın alanlar, kanunla muaf tutulan külçe altın için de 
vergi vermek durumunda kalacaklardır. 

Bu olumsuz durumu önlemek için bu madde ile sadece altından imal edilen maddelerle altm ihtiva eden 
süs, takı gibi ziynet eşyaları ile sikke altınlarm ithal ve dahilde tesliminde matrahın külçe altın bedeli dı
şında ödenen miktar olduğu hüküm altına alınmaktadır. 

Diğer taraftan, tekel maddeleri ve. benzeri bazı malların perakende satış fiyatı üzerinden tek aşamada 
vergilenebilmesini sağlamak amacıyla gerektiğinde özel matrah şekilleri (tespit etmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı yetkili kılınmaktadır. 

Madde 2. — Katma Değer Vergisinin konusu katma değerlerdir. Her imalatçı ve satıcı katma değer ya
ratacağından vergi ödemesi ve dolayısıyla bu malları satın alırken ödediği vergiler nedeniyle istisnalar dışında 
Hazineden alacaklı olmaması gerekir. 
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Bu nedenle, Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasında % 10 oranına göre 
alınıp satılan maddeler için istisnaî hallerde doğabilecek bu alacakların iade edilmemesi hükme bağlanmak
tadır. 

Ancak, anılan Kanunun 28 inci maddesi hükmünün verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca vergi 
oranları indirilen maddelerin imalatçı ve satıcıları devamlı Hazineden alacaklı olacak ve alacak miktarları 
devamlı artmasına rağmen bu alacaklar iade edilmeyecektir. 

Bu madde ile mükellefin haklı olarak doğacak alacaklarının iadesi öngörülmektedir. 

Madde 3. — Kanunun 46 nci maddesine eklenen 6 nci fıkra hükmü ile yatırım mallarının ithalinde öde
necek Katma Değer Vergisinin belli esaslar içinde ertelenmesi öngörülmüştür. 

Yatırımların teşviki amacıyla yapılacak erteleme, tahakkuk eden Katma Değer Vergisinin fiilen indiril
mesi imkânının doğduğu döneme kadar uzayabilecektir,., 

Teşvik koşullarının ihlali halinde tahakkuk eden vergi, % 50 fazlasıyla uygulanacak tecil faizi ile bir
likte tahsil edilecektir. Erteleme süresince zamanaşımı hükümlerinin işlemeyeceği de Kanunda açıkça belir
lenmektedir. 

Madde 4. — Bilindiği gibi tütün mamulleri, her türlü alkollü içkilerle bir kısım alkolsüz içkilerden ve 
özürlerden alınan ek vergimin bir miktarı Toplu Konut Fonuna aktarılmaktadır. 

Ancak ek verginin düzenlendiği maddede Bakanlar Kuruluna söz konusu oranları indirme yetkisi veril
diği halde yükseltme yetkisi verilmemiştir. 

Getirilen değişiklikle gerektiğinde Toplu Konut Fonuna daha fazla kaynak temin edilmesi amacıyla Ba
kanlar Kuruluna ek vergi oranlarını 2 katma kadar artırma yetkisi verilmesi öngörülmektedir. 

Madde 5. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 6. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/632 3.12.1984 
Karar No. : 93 

TÜRKYE BÜYÜK MİLLET MECÜM ©A^KANLIĞIMA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 28.T1.1984 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve aynı gün Komisyonumuza havale edilen «Katma Değer Vergisi Ka
nununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 3.12./1984 ta
rihli 42 nci birleşiminde hükümet temsi'leilerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

Bilindiği gibi,, bir reform niteliğinde kalbul edilen, vergi gelirlerinin artırıîmaisını amaçlayan ve Gelir 
Vergisinin tahsili ile ilgili otokontrolu da sağlayacak olan Katma Değer Vergisi yakın bir zamanda Tür
kiye Büyük Millet. Meclisince kalbul edilerek kanunlaşmış 'bulunmaktadır. 

'Bu tasarı ile, Teşvik Belgesine sahip yatırımları Katma Değer Vergisi yönünden de teşvik etmek ve yatı
rımcılara finansman imkânı sağlamak, diğer yandan Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasında 
çıkabilecek bazı meselelerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde söz alan üyeler; Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanma
sına henüz başlanıtaadığı halde muafiyet getirilmesinin sakıncalı olacağı gibi hususlarda endişelerini belirt
mişler, bu görüş ve düşüncelerin ışığı altında hükümet temsilcilerine sorular sormuşlardır. 

Hükümet adına yapılan açıklamalar ve sorulan so ruflara verilen cevaplar dinlendikten sonra tasarının 
tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 226) 
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3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin tasarı kapsamına alınarak değiştirilme
sini öngören bir önerge Komisyonumuzca benimsendiğinden bu değişiklik tasarıya çerçeve 1 inci madde ola
rak .eklenmiş, 

Tasarının 1 inci maddesMn başında yer alan «24» rakamı yanlış yazıldığından yapılan redaksiyon ile 
«23» olarak düzebilmiş ve çerçeve 2 nci madde olarak aynen, 

Ta/sarinin 2 nci maddesi 3 üncü madde, 3 üncü maddesi 4 ündü madde olarak aynen, 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında değişikliği öngören 

tasarının 4 üncü maddesi verilen bir önerge kabul edilerek sözü edilen 6 ncı fıkrada- yer alan «ayrı ayrı iki 
katına» İbaresi «ayrı ayrı üç katına» şeklinde değiştirilip çerçeve 5 inci madde olarak, 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarı
sına 6 ncı madde olarak yeni bir madde eklenmesine ilişkin önerge benimsenip çerçeve 6 ncı madde ola
rak, 

Tasarının yürürlük ile ilgili 5 inci maddesi, iki yen'İ maddenin ilavesi nedeni ile 7 nci madde, yürütme ile 
ilgili 6 ncı maddesi de 8 inci madde olarak aynen ka'bul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sayıgı ile arz olunur. 

'Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İV. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

(Tümüne Muhalifim) 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Başkanvekili 
Ayçan Çakır oğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
y Adana 

M. Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

(Karşı Oy Yazım Eklidir) 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Sengün 
Denizli 

(Karşı Oy Yazım1 Eklidir) 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

ı(l ve 6 ncı maddeler içtüzüğün 
36 ncı maddesi ile çalıştığından 

mdhalifim) 

Sözcü 
Âlaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bodu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

(Karşı Oy Yazım Eklidir) 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

(Tümüne Karşıyım) 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kjrşehüır 

İsmet Ergül Fahrettin Kurt 
Kırşehir Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 226) 
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KARŞI OY YAZISI 

KDV Kanunun yürürlüğe konmasında acele edilmiştir. Nitekim ıbu Kanunlia KDV uygulamaya girme
den değiştirme yoluna gidilmektedir. Bir geçiş dönemi tanıyarak, bu gibi değişikliklerin toptan yapılma» 
daha uygun olacaktır. Aksi halde 1985 yılında KDV uygulamasında büyük güçlükler çıkacaktır. 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

KARCI OY YAZISI 

1. Tasan Katma Değer Vergisinin 1985 bütçe hâsılatında kayba neden olacaktır: Bu kaybı telafi ede
cek ibir gelir kaynağı gösterilmemiştir, 

2. Hükümet tarafından sunulan tasarıya İçtüzüğün 36 ncı maddesine aykırı olarak Plan ve Bütçe Ko
misyonunda yeni maddeler eklenmiştir. 

3. Bu tasarı Katma Değer Vergisi Kanununun ne kadar aceleye getirildiğini göstermdkte ve ham bir 
tasarı n!itelü§inde görülmektedir. Bu nedenlerle tasarıya katılmamız mümkün değildki 

İsmail Şengün Fenni tslimyeli 
Denizli Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 226) 
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HÜKÜMETİN TEKUİF ETTİĞİ METİN 

25.10.1984 TarihM ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3065 sayılı Kataa Değer Vergisi 
Kanununun 24 üncü maddesine aşağıdaki «e» ve «f» 
fıkraları efklenımiştir. 

«e) Altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet 
eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, 
külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.» 

«f) Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini 
göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etme
ye yetkilidir.» 

MADDE 2. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek kat
ma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi iş
lemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme

sine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşa
ğıdaki (c) bendi ile 4 üncü fıkrasına (ı) bendi eklen
miştir. • 

b) Harp, silah, araç, teçhizat, makine cihaz ve 
sistemleri ile bunların yapım, bakım ye onarımların
da kullanılacak yedek parçaların Millî Savunma Ba
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,' Sahil Güven
lik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ile Em
niyet Genel Müdürlüğüne teslimi, 

c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin (27.09) tari
fe pozisyonunda yer alan hampetrol ile (27.10) tari
fe pozisyonunda yeralan akaryakıt ve yağların, 
(38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız petrol is
tihsalinde kullanılan kimyevî müstahzarlar ile 
(34.02, 38.19) yalnız makine yağı istihsalinde kulla
nılan katkı maddeleri (additifler) nin Millî Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Gü
venlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müs
teşarlığı ihtiyacı için bu kuruluşlara veya gerek gös
termeleri üzerine bu kuruluşların akaryakıt ikmalini 
yapan müesseselere teslimi. 

ı) Net alam 150 m2'ye kadar konutların teslimi 
ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt 
işleri, 

MADDE 2. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 23 üncü maddesine aşağıdaki «e» ve «f» 
fıkraları eklenmiştir. 

«e Altından mamtil veya altın ihtiva eden zi-
net eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde 
matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan 
miktardır.» 

«f Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini 
göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit et
meye yetkilidir.» 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 226) 
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(Hüküımetin Tekif Ettiiiği Metin) 

toplamından fazla olduğu takdirde, aradalki fark son
raki dönemlere devroılunur ve iade edilmez. Şu kadar 
ki 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tara
fından vergi nispeti indirilen maddelerle ilgili olup 
indirilemeyen vergi iade olunur. 

MADDE 3. — 3065 sayılı Ka'tma Değer Vergisi 
Kanununun 46 ncı maddesine aşağıdaki 6 ncı fıkra 
dklenmıiştir., 

6. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafın
dan verilen teşvik belgelerinde göisterilen yatırım 
mallarının İthalinde ödenmesi gereken Katma Değer 
Vergisi, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün ola
cağı tarihe kadar ertelenir. Bu ertelemede 61(83 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun süre ve tecil faizi ile ilgili hükümleri uygu
lanmaz. Şu kadar ki yatırımın teşvik belgesinde ön
görüldüğü şekillide gerçekleşmemesi halinde ertelenen 
vergi, tahakkuk ettiği tarihten itibaren 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu
nun 48 inci maddesine göre tespit olunan ilgili yııllar 
için geçerli tecil faizleri % 50 zamlı uygulanmak su
retiyle tahsil edilir. Erteleme süresince zaman aşımı 
işlemez. 

MADDE 4. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 60 inci maddesinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

6. Ek vergiye taibl vergi nispetlerinin her birini 
ayrı ayrı iki katma kadar artırmaya veya sıfıra kadar 
indirmeye ve tekrar kanunî seviyelerine getirmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir.; 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metai) 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 60 inci maddesinin 6 ncı fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«6. Ek vergiye tabi vergi nispetlerinin herbirini 
ayrı ayrı üç katına kadar artırmaya veya sıfıra ka
dar indirmeye ve tekrar kanunî seviyelerine getirme
ye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 6. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Telafi edici vergilendirme usulünde Katma 
Değer Vergisi, mal alış bedellerine mal alışları sıra
sında, kanunî vergi nispetinin % 30 fazlası tutarında
ki nihaî vergi nispeti uygulanmak suretiyle hesapla
nır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 226) 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

MAiDDE 5. — Bu Kanunun Bakanllar Kuruluna 
ydtki veren hükümleri yayımı tarihinde, diğer hü
kümleri 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yüfütür.ı 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) * 

MADDE 7. — Tasarının 5 inci maddesi 7 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 6 ncı maddesi 8 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
T. özal 

Devlet Bakam Başbakan Yardımcısı 
/. K, Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İç ler i Bakanı 
Y. Akbulut 

MM Eğitüm Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Devlet Bakam 
2£ Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N, Eldem --

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım orman ye Köy tşlteni Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Talbiî Kaynakllar Bakanı 
C* Büyükbaş 

28 . 11 . 1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye, ve Gümrük Bakanı 
'A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
MÜ Kalemli 

•Kiüİlur ve Turizm Bakamı 
M. M. Taşçtoğlu 

• » !<•»! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 226) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 227 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1 /633) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28 . 11 . 1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 18/101-1844/07429 j 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.11.1984 tarihin
de kararlaştırılan «Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazlan Kullanmalan Mecburiyeti 
Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

. Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk vergi sisteminin modern ve çağdaş bir yapıya kavuşturulmasına yönelik ilk büyük reform, 1950'ler-
de Gelir ve Kurumlar vergileri alanında gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz günlerde kabul edilen ve 1985 yılı başın
da yürürlüğe girecek olan Katma Değer Vergisinin, muamele vergileri alanında gerçekleştirilen ikinci büyük 
reform olduğuna şüphe yoktur. 

Yukarıda belirtilen bu anavergi kanunlarımızın ortaklaşa özelliği, vergi sistemimizin beyana dayalı vergi
lendirmeyi esas alan yapısını geliştirmek ve pekiştirmek yönünde olmuştur. Beyana dayanan vergilendirme ise 
bilindiği gibi, vergi ödevlerini yerine getirmek koşuluyla vergi matrahlarının mükellefler tarafından belirlenmesi, 
yoklama ve vergi incelemeleri yoluyla vergi idaresi tarafından bu beyanlara göre ödenmesi gereken vergilerin 
doğruluğunun araştırılması tespit edilmesi ve sağlanması esasına dayanmaktadır. Mükellefler tarafından vergi 
matrahlarının doğru bir şekilde tespit edilebilmesi, vergi idaresince vergi incelemelerinin gereği gibi yapılabil
mesi sağlıklı bir kayıt ve belge düzenini zarurî kılmaktadır. 

Halen uygulanmakta olan Gelir ve Kurumlar vergileri yanında 1985 yık başında yürürlüğe girecek olan 
Katma Değer Vergisi kayıt ve belge düzeninin önemini daha da artırmış bulunmaktadır. Gelir ve Kurumlar 
vergilerinde vergiye tabi kazançların tespiti özsermaye mukayesesine dayandığından, bazı otokontrol araçların
dan faydalanılarak yapılan,bey anların doğruluğu araştırı labilmekte ve sağlanılmaya çalışılmaktadır. Netice iti
bariyle ciro üzerinden alınan bir vergi olan Katma Değer Vergisinde aynı imkânlar sözkonusu olmamaktadır. 
Üretim ve dağıtım zincirinin herhangi bir safhasında kayıt dışı kalan bir mal bunu izleyen safhalarda da vergi 
dışı kalmaktadır. Bu sebeple üretim ve dağıtımın bütün safhalarında kayıt dışı işlemlerin önlenmesi gerekmek
tedir. Perakende ticaretle uğraşan mükelleflerin tüm satışlarının belgelendirilmesinin perakende öncesi safhalar
da faturasız mal alım satımını önleyeceği düşünülmektedir. Nitekim bir süre uygulandıktan sonra Katana De
ğer Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış olan İşletme Vergisi Kanunu bu amaçla çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan, peralcende ticaretle uğraşan ve tüketicilere hizmet veren kişi ve kuruluşların satışlarını, fa
tura veya perakende satış fişleri ve vesikaları ile belgelendirmeleri, mükellefler açısından her birinin ayrı ayrı 
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ve elle düzenlenmesindeki güçlük, vergi idaresi açısından ise güvenilir olmadığından beklenilen amacın ger
çekleştirilmesine uygun düşmemektedir. 

Bu sebeple, bazı Asya ve Güney Amerika ülkeleri ile Avrupa ülkelerinden İtalya'da olduğu gibi, peraken
de ticaretle uğraşan ve doğrudan tüketicilere hizmet veren kişi ve kuruluşlara satışlarının belgelendirilmesi ko
nusunda ödeme kaydedici cihazlar kullanma mecburiyeti getirilerek; hem mükelleflerimize bu vergi ödevlerinin 
yerine getirilmesinde kolaylık sağlanması ve hem de perakende satışların güvenilir bir tarzda kayıt altına alın
ması amaçlanmaktadır. 

ödeme kaydedici cihazların kullanılmasıyla; 
1. Vergi sisteminde yapılan yeni düzenleme ile getirilen tüm mal ve hizmetlerin tesliminde uygulanacak 

olan Katma Değer Vergisi mükellefler tarafından daha kolay hesaplanıp tahsil edilebilecektir. 
2. Mal ve hizmet akımlarında Katma Değer Vergisinin tahsilinde meydana gelecek aksamaların ve vergi 

kaybının önlenmesi sağlanacaktır. 
3. ödeme kaydedici cihazların malî bir hafıza ile teçhiz edilmiş olması sebebiyle işlemlerin silinmesi 

mümkün olamayacağından vergi kaybı önlenecektir. 
4. Mükelleflerin çeşitli tiplerde bastırdıkları perakende satış vesikaları yerine tek tip satış fişi kullanılması 

mümkün olacaktır. 
5. Mükelleflerin elle doldurdukları fişleri daha sonra iptal ederek yeni fiş tanzim etmeleri ve kayıtlarını 

buna göre düzenlemeleri engellenerek vergi güvenliği sağlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Maddenin 1 inci fıkrası; ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olanları be

lirlemektedir. 
Maddenin 2 nci fıkrasına göre; mükelleflerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışlar ödeme 

kaydedici cihazlar ikülknılarak verlilen satış fişleri ve rulolarla belgelendirilelbilecelk ve bu belgeler fatura 
yerine geçecektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrası; münhasıran devletin tekelinde ıbulunan içki ve sigara gibi maddelerin ticaretti 
ile uğraşanlar, akaryakıt, motoryağı ve gazete bayileri ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen di
ğer faaliyetlerle uğraşanları ödeme kaydedici cihazları (kullanma mecburiyetinin dışında bırakmaktadır. 

Maddenin 4 üncü fıkrası ile kamu kuruluşları ve benzeri diğer ibazı kuruluşlara ödeme kaydedici cihaz 
kullandırılması Maliye ve Gümrük Bakanağının yetkisine bırakılmıştır. 

Madde 2. — Maddenin 1 inci fıkrasında, ödeme kaydedici cihazlar; bu Kanunla ve Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca belirlenen şartları taşıyan elektronik yazar kasalar, yazıcı tertibatı bulunan elektronik te
raziler veya elektronik terminaller olarak tanımlanmıştır. 

Maddenin 2 nci fıkrası ile ödeme kaydedici cihazlarda bulunması gereken asgarî nitelikler belirlenmektedir. 
Maddenin 3 ündü fıkrası hükmü ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına belirleyeceği esaslar dah'iffinde gerekli 

şartları taşımayan ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ve satış fişlerinin elle düzen'lenmesine izin ver
me yetkisi tanınmaktadır. 

Madde 3. — Madde ile ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilecek satış fişjlterînde bulun
ması gereken asgarî bilgiler belirlenmektedir. J 

Madde 4. — Maddenin 1 inci fıkrası ile ödeme kaydedici cihazların bir ruhsatnamesinin olması ge
rektiği belirtilmiş ayrıca bu ruhsatnamede yer alacak bilgilerin tespiti konusunda Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına yetki tanınmış ve satışı yapânlarca saıtışı müteakip Maliye ve Gümrük Bakanlığına verilmesi zorun
lu Mgiler tespit edilmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrası ile arıza ve onarımın kimler tarafından hangi şartlarla yapılacağını disipline 
eden amir hükümler getirilmiştir. 

3 üncü fıkra izinsiz ödeıme kaydedici cihaz kullanımını yasaklamaktadır. 
Madde 5. — Maddenin 1 inci fılkrasunda ödeme kaydedici cihaz modellerinin belirlenen şartlara uygun^ 

luğunun, kuruluş şekli maddenin 2 nci fıkrasında belirlenen Komisyonun görüşü alınarak Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca onaylanacağı hüküm altına almmışitır. Böyle bir Komisyonun görüşünün alınması ile şahsî 
görüş ve düşüncelerden uzaklaşma amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 227) 
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2 nci fıkrada komisyonun kimlerden teşekkül edeceği açıklanmış ve komisyonun bir başkan ile 8 üye
den kurulacağı'belirtalmüştir. 

Maddenin 3 üncü fıkrası, ödeme kaydedici cihaz modellerinin onayının 3 yıl için geçerli* olacağı, eşit 
süreler itibariyle bu onayın uzatılacağına bdintmiş, böylelikle bu cihazların devamlı kontrol altında olması 
amaçlanmıştır. Yine bu fıkrada eğer uzatma reddedilirse, onaylanan modele uygun faaliyette bulunan ci
hazlar için onay hükümlerinin geçerli olacağı ifade edilmiştir. 

Maddenin 4 üncü fıkrasında, üretici firmaların garanti vermelerine rağmen sonradan cihazların kulla
nılmaları sırasında verilen garantiye uygun düşmeyen kusurların ortaya çıkması, onaylananaın modele 
uygun olmayan cihazların üretilmesi veya ithali ve satış sonrası bakım ve onarım konusunda öngörülen şart
lara uyulmaması halinde modelin onayımn Maliye ve Gümrük Bakanlığınca iptal edilebileceği bdirtilmiştiri 

Madde 6. — Bu maddede ödeme kaydedici cihazları kulanmak mecburiyetinde olan mükelleflerin alım 
güçleri, ekonomik şantlaır ve bu cihazları üretecek veya ithal edecek firmaların piyasaya tam olarak cevap 
verebilme imkânları da dikkate aUnarak, mükelleflerin bir önceki dönem satışları veya gayri&afi iş hâsılatına 
göre bu cihazları kullanmaya başlatma tarihleri açıklanmıştır. 

Madde 7 . — Ödeme kaydedici cihazların 400.000 TL. yi asmayan maliyet bedellerinin % 60'ının iktisap 
edildikleri yıldan itibaren mükelleflerin Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi ilgili kazançlarından indirileceği 
hüküm altına alınarak, mükelleflerin bu cihazları almaları teşvik edilmektedir. 

Madde 8. — Madde bu Tasarı ile getirilen mükellefiyetlere aykırı davranışları ve bunlara uygulanacak ce
zaları tespit etmektedir. 

Madde 9. — Madde ile ödeme kaydedici cihazların bakım ve onarımının rast&de kişiler tarafından yapıl
ması önlenmekte, bu konuda uyulacak esaslar tespit edilmektedir. 

Madde 10. — Madde, Maliye ve Gümrük Bakanlığına ödeme kaydedici cihazların' kullanılmaları ile ilgili 
olarak Tasamda belirtilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirleme ve bunlarda değişiklik 
yapma yetkisi vermektedir. 

Madde M, — Yürürlük maddesidir. 
Madde 12. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 3 . 12 . 1984 

Esas No. : 1/633 N 

Karar No. : 94 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 28.11.1984 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen «Katma Değer Ver
gisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun Tasarısı» Ko
misyonumuzun 3.12.1984 tarihli 42 nci birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Türk Vergi sisteminde reform niteliği taşıyan Katma Değer Vergisi 1985 yılı başından itiba
ren yürürlüğe girecektir. 

Katma Değer Vergisi de diğer anavergi kanunlarımızda olduğu gibi, beyana dayalı vergilendirmeyi esas 
alan bir sistem üzerine inşa edilmiştir. Bu vergiden bekleneni tam olarak temin edebilmek açısından vergi 
idaresince vergi incelemelerinin gereği gibi yapılabilmesi için sağlıklı bir kayıt ve belge düzeninin kurulması 
zarurî hale gelmiştir. 

Tasan ile, ödeme kaydedici cihazlar kullanma mecburiyeti getirilecek; hem vergi mükelleflerine vergi 
ödevlerini yerine getirmede kolaylık sağlanması hemde perakende satışların güvenilir bir tarzda kayıt altına 
alınması amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 227) 
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Komisyonda söz alan üyeler; söz konusu yazar kasa ile, Katma Değer Vergisinin mükellefler tarafından 
daha kolay hesaplanıp tahsil edileceği, vergi tahsilinde aksaklıkların ve vergi kaybının önleneceği, tek tip sa
tış fişinin kullanılacağı, (gel iri artırıcı özelliği öldüğü, mükelleflere ekstra yük getirmeyeceği bilakis kolaylık 
sağlayacağı yanında makinelerin seçiminde hassasiyet gösterilmesi gerektiği, değişik markalardan, ziyade 
mümkün olduğu kadar az ancak istenilen niteliklere tam olarak sahip olmasına özen gösterilmesi gerektiği, istih
dam açısından 'bu cihazların ülke içindeki firmalar tarafından imalinin1 yerinde olacağı gibi görüşler ifade et
mişlerdir. Hükümet temsilcilerinin açıklamalarından sonra tasarı ve gerekçesi benimsenerek maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, fıkrada sayılan faaliyetlerin tümünü kapsayacak 'bir düzenle
menin temini için yeniden redaksiyona ta'bi tutulmuştur. 

«Satış ve Onarım» başlığını taşıyan 4 üncü maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «iki gün içinde» ibaresi, 
yapılacaik tamir işlemine hız kazandırmak amacı ile, «en kısa sürede» şeklinde değiştirilmiş aynı fıkranın 
sonuna bakım ve onarım teşkilatlarının uyacakları şartların ve esasların tespiti ve denetiminin Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca düzenleneceğini öngören bir ibare eklenmiştir. 

ödeme kaydedici cihaz •bedellerinin kazançlardan indirimini düzenleyen 7 nci maddede ye* alan «ödeme 
kaydedici cihazların» ibaresinden sonra, cihaz adedinin belirtilmesinin daha doğru olacağı görüşünden hare
ketle «herbiri için» ibaresi eklenmiştir. 

9 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen yetki 'belgesi verilecek kuruluşlara uygulanacak ceza ve 
müeyyideleri belirlemek amacıyla «ayrıca, bunlar hakkında Vergi Usul Kanununun 338 ve 347 nci maddeleri 
hükümleri uygulanır.» şeklinde maddeye yeni 'bir ibare eklenmiştir. 

Tasarının 2, 3, 5, 6, 8 ve 10 uncu maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 11 ve 12 nci maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 
Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arılcan 
Edirne 

(İmzada bulunamadı) 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

Gaziantep 
(îmzaida bulunamadı) 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kıtrşeıhir 

Başkamvekiili 
Ayçan Çakıroğulları 

DenMi 
Ahmet Akgün Albayrak 

Adana 

M. Fennli Islİmyel 
Balıkesir 

(Irnzalda bulunamadı) 
İlhan Aşkın 

Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

(İmzada bulunamadı) 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Erol Ağagil 
Kırklljatfeli ' 

Fehnıi Memiişjoğliu 
Riz» 

(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

(İmzada bulunamadı) 
Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

(İmzada bulunamadı) 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

Erzurum 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 227) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme 
Kaydedici Cihazları KuUanınalan Mecburiyeti 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Kapsam 

MıAİDDE 1. — 1. (Satışı yapılan malları aynen 
veya işlenidiklten sonra satışını yapanlar dışındaki kim
selere satan veya aynı kimselere hizmet yeren bi
rinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre öde
me kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. 

<2. ödeme kaydedici cihazlar kınanılarak verilen 
satış fişleri ve rulolar yukarıda sayılan mükelleflerin 
fatura vermek medbııriyetinde olhradılkları satışların 
ve yaptıkları işlerin belgelentiirilmesinde kullanılır ve 
fatura yerine geçer., 

3< Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mec
buriyeti; münhasıran devletin 'tekelinde bulunan içki 
ve sigara gM maddelerin ticareti ile uğraşanlar, akar
yakıt, mötoryağı ve gazete bayileri ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca tespit edilen diğer faaliyetler
le uğraşanlar hakkında uygulanmaz. 

4, Genel ve Ka'tma Bütçeli İdarelere, İl Özel 
İdarelerine, (Belediyeler ve Köyler ile bunların teşkil 
ettikleri .birliklere, Üniversitelere, Dernek ve Vakıf
lara, her türlü meslekî kuruluşlara ait veya tabi olan 
veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen mü
esseseler ile döner sermayeli kuruluşlara veya bun
lara ait veya talbi müesseselere ödeme kaydedici ci
hazlar 'kullanılma mecburiyeti getirmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı yetkil'idir^ 

Ödeme kaydedici cihazlar 

MADDE 2. — L ödeme kaydedici cihazlar, bu 
Kanunla ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belir
lenen şartları taşıyan elektronik yazar kasalar, ya-
zıcı tertibatı bulunan elektronik teraziler veya elektro
nik terminaller gibi cihazlardır. 

2. Ödeme kaydedici cihazların; her alış veriş 
için satışla-ilgili bilgileri taşıyan bir satış fişi ve gün
lük kapanış fişi vermesi, satış fişinde yazdı olan bil
gilerin aynen kaydedildiği ayrı bir şerit tertibatı ol
ması, fiş ve günlük toplamlar için en az iki ayrı sa
yıcısının bulunması, mekanik, elektronik veya man
yetik müdahalelere karşı korunmuş harici bir ener
jiye ihtiyaç göstermeyen sadece pozitif işlem kabul 
eden toplam tahsilat ve vergü ıtutarlarını kaydeden bir 

PLAN VE BÜTÇE KOMiİSYONU METNİ 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kayde
dici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 

Kanun Tasarısı 

Kapsam 

ıMADDE 1. — 1. Satışı yapılan mallan "aynen 
veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kim
selere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci 
ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kay
dedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. 

2. Ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen 
satış fişleri ve rulolar yukarıda sayılan mükelleflerin 
fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların 
ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kullanılır ve 
fatura yerine geçer. 

3. Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mec
buriyeti, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca .tespit edi
len faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz. 

4. Genel ve Katma Bütçeli idarelere, İl özel 
İdarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil 
ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıf
lara, her türlü meslekî kuruluşlara ait veya tabi olan 
veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen 
müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlara veya bun
lara ait veya talbi müesseselere ödeme kaydedici ci
hazlar kullanılma mecburiyeti getirmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Ödeme kaydedici cihazlar 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 227) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

malî hafızasının olması, malî hafıza ile bağlantısının 
açılması halinde çalışmaması, yetkili kimseler dışında 
cihaza müdahaleye imkân vermeyecek tarzda hayatî bö
lümlerin muhafazasının tek bir vida ile kapatılmasına 
ve 'üzerinin özel bir mülhlürle mühürlenmesine uygun 
yapıda olması ve makine içerisine tespit edilmiş malî 
hafızaya ıda kaydedilen bir sicil numarasının bu Ilın
ması gerekir, 

3, Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirleyeceği esas
lar dahilinde, gerekli şartları taşımayan cihazlar kul
lanılarak. veya elle doldurularak saftış fişi düzenlen
mesine izin verebilir. 

Satış, fişlen 

MAİDDE 3. — ödeme kaydedici cihazlar kulla-
niilmak suretiyle verilen satış fişlerinde; satış fişini 
veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya unva
nının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve he
sap numarasının, satılan malların cinsi ve bedelleri
nin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait top
lamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, 
cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil 
numarasının göster ilmesi gerekir. 

Satış ve onarım 

MADDE 4. — 1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
tarafından onaylanan ödeme kaydedici cihazların, üre
tici veya ithalatçı kuruluşlar tarafından verilen ve ci
haz sicil numarasını taşıyan bir ruhsatnamesi (bulunur. 
Söz konusu ruhsatnamelerde yer alacak diğer husus
ları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yet
kilidir. Üretici, ithalatçı veya satıcı firmalar satılan ci
hazların sicil numaralarını ve kimlere satıldıklarını 
her ay (Maliye ve Gümrük Bakanlığına ve bağlı bu
lundukları Vergi Dairelerine bildirmek miechuriyetin-
dedir. 

2. Arızalanan ödeme kaydedici cihazların tamiri, 
bunları üreten veya ithal eden kişi veya kuruluşların 
yetkili servis elemanlarınca yapılabilir. Cihazların mü-
hürü-yetkili elemanlar tarafından açılalbüir ve tamir 
işlemini takiben yine aynı elemanlar tarafından mü
hürlenir. Üretici veya ithalatçı kişi veya kuruluşla
rın kuracakları bakım ve onarım servislerinin arıza
lanan cihazları kendilerine başvuru tarihinden iti'ba-

* ren 2 gün içerisinde çalışır hale getirmeleri şarttır. 
Yapılan tamir işlemi başlama ve bitiş tarih ve saat-

(Pian ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Satış fişleri 

MADDE 3. 
kalbul edilmiştir. 

(Tasarının 3 üncü maddesi aynen 

Satış ve onarım 

MADDE 4. — '•!. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
tarafından onaylanan ödeme kaydedici cihazların, üre
tici veya ithalatçı kuruluşlar tarafından verilen ve 
cihaz sicil numarasını taşıyan bir ruhsatnamesi bu
lunur. Söz konusu ruhsatnamelerde yer alacak diğer 
hususları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
yetkilidir. Üretici, ithalatçı veya satıcı firmalar satılan 
cihazların sicil numaralarını ve kimlere satıldıkları
nı her ay Maliye ve Gümrük Bakanlığına ve bağlı 
bulundukları vergi dairelerine bildirmek mecburiye
tindedir. 

2. Arızalanan ödeme kaydedici cihazların tami
ri, bunları üreten veya ithal eden kişi veya kuruluş
ların yetkili servis elemanlarınca yapılabilir. Cihaz
ların mühürü yetkili elemanlar tarafından açılabilir 
ve tamir işlemini takiben yine aynı elemanlar tara
fından mühürlenir. Üretici veya ithalatçı kişi veya 
kuruluşların kuracakları bakım ve onarım servisle
rinin arızalanaa cihazları kendilerine başvuru tari
hinden itibaren en kısa sürede çalışır hale getirme
leri şarttır. Yapılan tamir işlemi başlama ve bitiş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 227) 
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lerini de gösterir şekilde ayrıntılarıyla cihazın ruhsat
namesine (kaydedilir. 

3. Yetkili mercilere gerekli kayıt ve tasdik işlemi 
yaptırılmadan veya ruihsaitsız olarak ödeme kaydedici 
cihazlar, satılamaz, kiralanamaz, devredilemez veya 
diğer yalarla Ikullandırılamaz. 

Onay 

MADDE 5. — 1. Ödeme kaydedici cihaz mo
dellerinin bu Kanun ve Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca belirlenen şartlara uygunluğu, kuruluş şekli 
aşağıda belirlenen Komisyonun görüşü alınarak Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca onaylanır. 

2. Komisyon, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müs
teşarının başkanlığında Gelirler Genel Müdürü ile 
Gelirler Genel Müdürlüğünün iki, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının bir, Yüksek öğretim Kurumu tarafın
dan belirlenecek üniversitelerin bir, Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumunun bir, Türkiye Tica
ret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsa
ları Birliğinin bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon
federasyonunun bir temsilcisinden kurulur. 

3. ödeme kaydedici cihaz modellerinin onayı üç 
yıl için geçerli olup, eşit süreler itibariyle uzatılabilir. 
Uzatma reddedildiği takdirde, onaylanan modele uy
gun faaliyette bulunan cihazlar için onay hükümleri 
geçerli sayılır. 

4. ödeme kaydedici cihazları kullanımı sırasında 
başlangıçta verilen garantiye uygun düşmeyen kusur
lar ortaya çıktığı, onaylanan modele uygun olmayan 
cihazların üretildiği veya ithal edildiği ve satış sonra
sı bakım ve onarım konusunda öngörülen şartlara 
uyulmadığı takdirde modelin onayı iptal edilir. Ona
yın iptali tedbirin alındığı tarihten itibaren hüküm 
icra eder. 

Ödeme kaydedici cihazları kullanma mükellefiyeti
nin başlaması 

MADDE 6. — Ödeme kaydedici cihazların kul
lanılması mecburiyeti bir önceki dönem satışları veya 
gayri safi iş hâsıJatı: 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metnıi) 

tarih ve saatlerini de gösterir şekilde ayrıntılarıyla 
cihazın ruhsatnamesine kaydedilir., 

Üretici veya ithalatçı kişi veya kuruluşların ku
racakları bakım ve onarım teşkilatlarının uyacakları 
şartlar ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tespit edilir ve denetlenir. 

3. Yetkili mercilere gerekli kayıt ve tasdik işle
mi yaptırılmadan veya ruhsatsız olarak ödeme kay
dedici cihazlar, satılamaz, kiralanamaz, devredilemez 
veya diğer yollarla kullandırılarnaz. 

Onay 

MADDE 5. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 5 inci maddesi aynen 

Ödeme kaydedici cihazları kullanma mükellefi
yetinin başlaması 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 227) 
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— 120 000 000.— TL. aşan mükellefler için 
1.7.1985 tarihinden itibaren, 

— 60 000 000,-f- TL. aşan mükellefler için 
1.1.1986 tarihinden itibaren, 

— 30 000 000.— TL. aşan mükellefler için 
1.1.1988 tarihinden itibaren, 

— 15 000 000,.— TL. aşan mükellefler için 
1.1.1988 tarihinden itibaren, 

— 15 000 000.— TL. altında kalanlar için 
1 . 1 . 1989 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu maddedeki tu
tarları iki katına kadar artırmaya yetkilidir. 

Ödeme kaydedici cihaz bedellerinin kazançlardan 
indirimi 

MADDE 7. — Ödeme kaydedici cihazların 
400 OM— lirayı aşmayan maliyet bedellerinin %-6ö'ı 
iktisap edildikleri yıldan itibaren mükelleflerin Gelir 
veya Kurumlar Vergisine tabi ilgili kazançlarından 
indirilir. 

Cezalar 

MADDE 8. — 1. ödeme kaydedici cihazları 
kullanmak suretiyle verilmesi gereken fişleri verme
yen veya bedeli gerçek bedelin altında bir miktar ola
rak basanlara her tespit için Vergi Usul Kanununun 
353 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı özel 
usulsüzlük cezaları beş kat olarak uygulanır. 

2. Mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici 
cihazları almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihaz
ları kullanan veya başkalarının kullanmasına müsaa
de edenler ile bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde 
en az iki defa cihazları kulilanmamak suretiyle satış 
fişi vermedikleri tespit edilenler hakkında Vergi Usul 
Kanununun 360 inci maddesi hükmüne göre ceza uy
gulanır. 

Diğer hükümler 

<M!ADÖE 9.— 1. Oreltici veya itihala'tçı kişi veya 
kuruluşlar tarafından kurulan servislerde batkım ve 
onanm işlerini yapacak teknik ıgörevMlerin Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı taraJfıddan sicilileri tutulur, 
kendilerine Itianıftıcı bir yetki belgesi ve öziel mülhıür 
verilir. Kaydedici cihazların bakım ve onarımı sade
ce kendilerine yeıtlki Ibdlgesi verilen kiimlseler itanafın-

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Ödeme kaydedici cihaz bedellerinin kazançlardan 
indirimi 

MADDE 7. — Ödeme kaydedici cihazların her-
biri için 400 0000 lirayı aşmayan maliyet bedelleri
nin % 60'ı iktisap edildikleri yıldan itibaren mükel
leflerin Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi ilgili ka
zançlarından indirilir, 

Cezalar 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Diğer hükümler 

MADDE 9. — 1. Üretici veya ithalatçı kişi ve
ya kuruluşlar tarafından kurulan servislerde bakım 
ve onarım işlerini yapacak teknik görevlilerin Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı tarafından sicilleri tutulur, ken
dilerine tanıtıcı bir yetki belgesi ve özel mühür ve
rilir. Kaydedici cihazların bakım ve onarımı sadece 
kendilerine yetki belgesi verilen kimseler tarafından 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 227) 
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dan yapılabilir. Verilen yetkiyi kötüye kullananların 
yetki (belgeleri iptal edilir. 

2. IBakım ve onarımı işderini yapacak teknik (gö
revliler Maliye ve Gümrük ıBakanluğınm yoklama ve 
incelemeye yetkili elemanları tarafından istenilen her 
(türlü yardım ve klölaylığı göstermek mecburiyetinde
dirler. 

Yetki 

'MADDE 1.0. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
ödeme kaydedici cihazların kulanıllmalanyla ilgili 
olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar Idışında uyul
ması gereken usûl ve esasları belirlemeye ve bunlar
da değişiklik yapmaya yetkilidir. 

MADDE İli. 
jüirlüğe girer. 

— iBu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu Yürütür. 

(Plan ve Bütçe Kondisyonu Mdtnıi) 

yapılabilir. Verilen yetkiyi kötüye kullananların yet
ki belgeleri iptal edilir. Ayrıca, bunlar hakkında Ver
gi Usul Kanununun 338 ve 347 noi maddeleri hü
kümleri uygulanır. 

2. Bakım ve onarım işlerini yapacak teknik gö
revliler Maliye ve Gümrük Bakanlığının yoklama ve 
incelemeye yetkili elemanları tarafından istenilen her 
türlü yardım ve kolaylığı göstermek mecburiyetin
dedirler. 

Yetki 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 11. 
kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 12. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 11 inci maddesi aynen 

— Tasarının 12 noi maddesi aynen 

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 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C Büyükbaş 

28.111.1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z, Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 227) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayın : 209 

Kütahya Mületvekilr Ahmet Ekici l in 1 6 . 5 . 1 9 8 4 Tarih ve 3006 
Sayılı Kütahya İli Gediz İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanuna İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2 /167) 

TÜR(KİİWE BfÜîtfÜİK MÎLDET ıMBOLltSt BAŞKANLIĞINA 

16.5.1984 Tarih ve 3006 sayılı Kütahya ili Gediz ilçesinin (Merkezinin değiştirilmesi hakkındaki Kanuna 
iki madde ve bir Geçici Madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 2JİİJİ984 
Saygılarımla., 

Ahmet Ekici 
Kütahya Millettıvekili 

GEREKÇE 
1(6.5.1984 Tarilh ve 3006 sayılı Kütahya ili Gediz ilçesinin (Merkezinin değiştirilmesi (hakkındaki Kanuna 

iki madde ve bir- Geçici Madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

(Kültalhiya ili Gediz ilçeisinde 28.3.1970 tarihinde mteydana gelen deprem felaketi sonucunda içe merke
zi halikı 5.8Jİ970 gün ve 7/164 «ayılı Bakanlar Kurulu Kararı 'ile 7269 sayılı umumî hayata müessir afetler 
dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkındaki Kanunun değişik 16 ncı maddesi hükmünce 7 
kim. uzaklıktaki tespit edilen alana nakil ve iskân edilmişlerdir. 

Gediz halkının tümü yeni yerleşim yerine kaşınması 1970-1975 arası taımaımlaınımış, Hükümet Konağı, diğer 
resmi kuruluşlara ait (binalar, Belediye (binaisı ve organları yeni yeılleşim yeri olan Yeni Gediz'de fiilen görev
lerini bu tarihe kadar sürdürmüşler ve İhalen de sürdürmekledirler. 

Bu araida Eski Yerleşim yeri olan eski Gediz'de yıkılmayan ive az tamMe oturullalbilecek şekilde olan bi
nalar tamir ettirilerek sa/tılimış veya saftın allanlarcia tamir edilerek yerleşilmiştir. Bilhassa çevre köylerden ge
len (vatandaşlarca saftın alınarak onarılmış ve iskân tutulmuştur., 

IBu tarihe kadar da nüfusları artarak 4-5 bin civarına ıgelmiş ve bu eski yerleşim yerinde hayatın yeniden 
canlanması sonucunu doğurmuştur. 

Esasen yeni yerleşim yerine /taşınan halkın eski yerleşim yerindeki oturulamaz veya hasarlı olan tüm bi
naların yıkılması ve iskâna açıknalmaisı ıgerekirdi. 

İki yerleşim yeri aynı belediye sınırları içerisinde olmasına rağmen araida 7 km. gibi ıbir mesaifenin olma
sı buraya (belediye (hizmetlerinin layıkıyla götürülmesini erugellemekltledir. 

IBu (gelişmeler sonucu eski yerleşim yeri olan Eski Gediz'deki halk Eski Gediz'de Ibir İBelediye kurulması 
girişiminde bulunmuşlardır. 

(Konu hukuksal açıdan fdle alınmış, eski Gediz'de Belediye teşkilâtının devam edip etimediği hususunda 
tereddüde düşülmüş ve konu (Danıştay'a intikal ettirilerek danrşsal .görüş istenmiştir. Danıştay 3 üncü Dai
resi 26.9.1979 gün ve E. 1979/1369 K. 1979/43(6 sayılı kararı ile 5442 sayılı il idaresi Kanununun 2 nci mad-
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desinin (A) (bendi ıgereğinöe ıbir ilçe merkezinin naklinin kanunla yapılması gerekirken Gediz'de böyle bil 
işleme başvurulmadığı, Eski Gediz'de mevcut belediyenin de kandırılmasının da kurulmasındaki usulle oilmâsı 
gerekirken idarece böyle bir işlemde tesis edilmediğinden eski Gediz'de ıbelediyelilk vasfının hukukun devam 
dflmekte olduğunun kalbul edilirmesi gerektiği görüşünde 'hirileşilmişftir. 

Danıştayın tbu 'görüşü karişıısında ilçe merkezinin nakline ilişkin Ita'sarı hazırlanarak TÖMM.'ne verilmiş ve 
16.5.1984 gün ve 3006 sayılı Kütahya Mi Gediz ilçesinin ımerkezinin değiş/tirilmesi hakındaki kanun teklifi 24 
Mayıs 1984 günkü (Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanun ıtfdlorar Danışjtaya in/tikall ektirilerek danışsal görüş mahallî idareler genel müdürlüğünce isıfcen-
mişt'ir. Gelen danış'sall görüşte, belediyenin eski yerleşim yerinde hukukMiğini davanı efitirımede olduğu gö
rüşünde ısrar eftimektedir, 

Danışltayın bu görüşü karşısında ilçe merkezinin nakledildiği gilbi Belediyenin de fiilen sürdürdüğü gö
revini de hukukîleşltiirmek için (bu teklif Yüce Meclise sunulimuşjtür. 

Teklifin 3 üncü maddesi eski yerleşim yerinde de bir belediye kurulmasını amir kılarak eski yerleşim ye
rinde feizmetüerin daha sureli imtifkalini sağlamak amacındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 209) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/167 
Karar No. : 46 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

' Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin, 16.5.1984 Tarih ve 3006 sayılı Kütahya İli Gediz İlçesinin Mer
kezinin Değişltiriîmıesi Hakkındaki Kamına İki Madde ve Bir Geçioi Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve gerekçesi Komisyonumuzun 21.11.1984 günlü 8 inci Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcisinin de ka
tılmasıyla iniceferliip görüşüldü. 

Teklifin ıtiülmü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçe'si uygun görülerek teklif, kanun tekniğine uyıgun 
sekilide düzenılenmek üzere kabul edüildi. 

Raporumuz Geneıl Kumula sunulmak üzere saygı ite arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Baiııkıelsiir 

Kâtlip 
İsmail Üğdül 

Edli|rınıe 

Üye 
Muzaffer Araeıu 

Denizli 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İbrahim Ural 

İstanbul 
(Toplantıda bulunamadı) 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Salim Erel 

Konya 
(Toplantıda bul|unamadı) 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 
(Toplantıda bulunamadı) 

BaşkanVeMli 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Metin Üstüneıl 

Adana 
(Toplantıda buliunalmadı) 

Üye 
Ahmet Alta Aksu 

Gazfıantep 
(Toplianltıda bulunamadı) 

Üye 
Fazıl Osman Yömey 

İstanbul 
(Toplantıda bulunamadı) 

Üye 
Ali Aşkın Tokltaş 

İzmir 
(Toplantıda bulunamadı) 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
(Toplantıda bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 
(Toplantıda bulunamadı) 

Sözcü 
Atilla Sin 

Muş 

Üye 
Kadri Aitay 

Antailiya 
(İmzada bullunaoıadı) 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

Istaribui 

Üye 
Hüseyin Aydemiır 

İzmir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 209) 



KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET EKİCt'NİN 
TEKLİFİ 

16.5.1984 Tarih ve 3006 Saydı Kütahya İH Gediz 
İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkındaki Ka
nuna İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 16.5.1984 gün ve 3006 sayılı Ka
nunun 2 ve 3 üncü maddeleri 4 ve 5 inci madde ola
rak düzeltilmiş ve aşağıdaiki 2 nci, 3 üncü maddeler 
eklenmiştir. 

'MADDE 2. — 28.3.1970 tarihinde meydana ge
len deprem afeti sonucunda Bakanlar Kurulunun 
5.8.1970 gün ve 7/1164 sayılı kararı ile belirlenen 
alanda faaliyetini fiilen sürdüren belediye idaresi, 
deprem öncesi Gediz Belediyesi yerine kaim olmuştur. 

•MADDE 3. — Deprem öncesi yerleşme mahal
linde, 1580 sayılı Belediye Kanununun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesi hükümlerine bağlı 
olmaksızın Eskigediz adı ile yeni bir belediye kurul
muştur. 

MADDE 2. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 5.8.1970 gün ve 7/1164 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alanda faaliye
tini bu güne kadar sürdüren belediye idaresinin kul
lanımında bulunan bina ve tesisler, ılıcalar, araç, 
gereç, taşınır, ve taşınmaz mallar ile bunlara ait hak 
ve borçlar Gediz Belediyesinin mülkiyetine geçer. 

Ancak, Gediz Belediyesi mülkiyetinde olup da 
Eskigediz Belediyesi sınırları içerisinde yer alan her 
türlü taşınmaz mal Eskigediz Belediyesi mülkiyetine 
geçer. 

MADDE 3. — Bu Kânun 5.8.1970 tarihinden ge
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(MADDE 4. — Bu Kamın hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

4 — 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

16.5.1984 Tarih ve 3006 Sayılı Kütahya İli Gediz 
İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkındaki Ka
nuna İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 16.5.1984 tarih ve 3006 sayılı Ka
nuna aşağıdaki 2 nci madde eklenmiştir. 

Madde 2. — 28.3.1970 tarihinde meydana gelen 
deprem âfeti sonucunda Bakanlar Kurulunun 5.8.1970 
gün ve 7/1164 sayılı Kararı ile belirlenen alanda 
faaliyetini fiilen sürdüren belediye idaresi, deprem 
öncesi Gediz Belediyesi yerine kaim olmuştur. 

MADDE 2. — 16.5.1984 tarih ve 3006 sayılı Ka
nuna aşağıdaki 3 üncü madde eklenmiştir. 

Madde 3. — Deprem öncesi yerleşme mahallin
de, 1580 sayılı Belediye Kanununun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesi hükümlerine bağlı ol
maksızın Eskigediz adı ile yeni bir belediye kurul
muştur. 

MADDE 3. — 16.5.1984 tarih ve 3006 sayılı Ka
nuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 5.8.1970 gün ve 7/1164 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alanda faali
yetini bugüne kadar sürdüren belediye idaresinin kul
lanımında bulunan bina ve tesisler, ılıcalar, araç, 
gereç, taşınır ve taşınmaz mallar ile bunlara ait hak 
ve borçlar Gediz Belediyesinin mülkiyetine geçer. 

Ancak, Gediz Belediyesi mülkiyetinde olup da 
Eskigediz Belediyesi sınırları içerisinde yer alan her 
türlü taşınmaz mal Eskigediz Belediyesi mülkiyetine 
geçer,. 

MADDE 4. — 16.5.1984 tarih ve 3006 sayılı Ka
nunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri 4 üncü ve 5 inci 
madde olarak düzeltilmiştir. 

MADDE 5. — Bu Kanun 5.8.1970 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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