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İ Ç İ N D E K İ L E R 

| . — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

B) Tezkereler ve önergeler 
1. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Ba

kanı ve Barbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'e Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kürtoebe Alptemoçin'in vekillik etmesi
nin uygun gömüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/764) 

Sayfa 
67 

68 

m . -(BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 69 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 69 
1. — Denizli Milletvekili Ayçan Çakır-

oğullan'nın, Türkiye - AET ilişkilerindeki 
son dunum hakkında gündem dışı konuşması 69:70 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gok-
güntin, soğuk kış mevsiminden zeytinciliği
mizin gördüğü zarar konusunda gündem dışı 
konuşması 70:71 

'3. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir* 
in, üniversite öğrencilerinin ek sınav hakkı 
konusunda gündem dışı konuşması 71:73 

73 

73. 

2. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'na Millî Savunma Ba
kanı Zeki Yavuztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/765) 

3. — İtalya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Mustafa Tınaz Titiz'e Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/766) 

4. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu' 
nun, 1.3.1926 gün ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 170 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifini geri 
aldığına dair önergesi (2/125, 4/107) 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir' 

in, İstanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapı
mına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/332) 

2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
.un, Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapa
mayacakları İşler Hakkında Kanun uygula-

Sayfa 

73 

73 

73:74 

74,85 

74 

74 
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Sayfa 
masına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın oeva'bı (6/333) 74:75 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
m, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevine son verilen kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 75 

4. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
emekli maaşı Ödeyen bankalar arasındaki 
farklı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 75 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, basında yer alan Ordu - Hükümet işbir
liği seminerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/294) 75 

6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, bazı şirketlere verilen gemi kredilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/301) 75 

7. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 
Buca'nın ilçe yapılmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/302) 76 

8. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Ankara Belediyesi evlendirme memurlarından 
bazılarının laiklik ilkesine aykırı hareket et
tikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/305) 76 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, Türk-tş'in Hükümete sunduğu öne
rilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından Sözlü soru önergesi (6/307) 76 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/308) 76 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, memur ve işçi emeklilerinin maaş
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 76 

12. — İstanbul Milletvekili FerMun Şakir 
öğünç'ün, memur Ve işçi emeklileri arasın
daki eşitsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/310) 76 

13. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, 2821 ve 2822 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/311) 76:78 
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14. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (h/312) 

15. — Konya Milletvekili Haydar Ko-
yuncu'nun, tam teşekküllü hastane raporla
rının Bakanlıkça dikkate alınmadığı iddiasına 
ilişkin' Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/313) 

16. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal' 
m, görevden alındığı iddia edilen sendika yö
neticilerine ilişkin sözdü sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli' 
nin cevabı (6/314) 

17. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, 2495 sayılı Kanunla özel güvenlik 
görevlileri için getirilen yasakların kaldırıl
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Ba'kanından sözlü soru önergesi (6/315) 

18. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver* 
in, milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki 
sözlerini yayımlayanlar hakkında açılan da
valara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/316) 

19. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin 
'İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

20. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat* 
in, Malatya İlinin bazı köylerinde vatandaş
lara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/318) 

21. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, ithal kömürün bazı il ve ilçelerde farklı 
fiyatlarla satıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/319) 

'22. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
şeker pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/322) 

23. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Karakaya Barajı nedeniyle yapılan istim-
laklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

B) Yazılı Somlar ve Cevaplan 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, ülkemizin 1980-1984 yılların-
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Sayfa 
daki ekonomik durumuna ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Barbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem' 
in yazılı cevabı (7/435) 85:88 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Öksay'ın yazılı cevabı (7/441) 89:90 

V. — KANUN TASARİ VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 81 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

. Başbakan Turgut özal, ABD'ne yapmış olduğu 
ziyaretle ilgili gündem dışı izahatta bulundu; MDP 
Grubu adına Kâmran İnan, HP Grubu adına da Ca
hit Karakaş, aynı konuda görüşlerini açıkladılar. 

Bazı .Milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde be
lirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul edildi. 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Mushafları 
inceleme Kurulunun denetiminden geçmeyen Kur'an-
ların satıldığı iddiasına ilişkin (6/306) sözlü sorusuna 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay ve 

Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, toplu iş söz
leşmelerinden yararlandırrlmayan işçilere ilişkin (6/321) 
sözlü sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mustafa Kalemli, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaba karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/332), 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/333), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/279) 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm (6/301), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/305), 

(Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/318), 
(6/319), (6/322), (6/323) ve 

Sayfa 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-

lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci 
ek) 81 

2. — 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bazı 
Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 273) 81:84,91:94 

3. — 4.1.1961 Günlü ve 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/670) (S. Sayısı : 274) 84:85 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir ögünç'ün 
(6/307), (6/308), (6/309), (6/310), (6/311), (6/312) söz
lü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından; 

Konya Milletvekili Salim Ererin (6/290) sözlü so
ru önergesi,nıehil verildiğinden; 

İzmir Milletvekili Işrlay Saygm'ın (6/302), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/316), 

(6/294) ve 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Ögünç'ün 

(6/317) 'sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun (6/313), 
Zonguldak Milletvekili tsa Vardal'ın (6/314), ve 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir ögünç'ün 

(6/315) sözlü soru önergeleri de, soru sahipleri Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından, bir defaya mah
sus olmak üzere; 

Ertelendiler. 

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

5.4.1983 Tarihli ve 2813 Sayılı Telsiz Kanununa 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında (1/665) (S. Sa
yısı : 272) ve 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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13 Kânunusani 1943 Tarihli ve 4357 Sayılı Husu
sî İdarelerden Maaş Alan İlkokul öğretmenlerinin 
Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve 
Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İç
timaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğret
menlerin Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında (1/497) (S. Sayısı : 275) 

Kanun tasarıları görüşülerek kahul edildi ve ka-
nunlaştılar. 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, T.C. Mer

kez ve Ziraat 'bankalarından alınan kredilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Baş'bakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/491) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.4.1985) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, gübre satımlarında Katma Değer Vergisi 
alınmamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından yazılı soru önergesi (7/492) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 5.4.1985) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmen-
oğlu'nun, Dünya Gençlik Yılı dolayısıyla yurt dışına 
çıkacak gençlerin bazı sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önerge
si (7/493) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1985) 

4. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan Hine bağlı 'bazı ilçe ve köylerin deprem evle
rine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/494) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.4.1985) 

5. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İline bağlı bazı ilçe ve köylerin yol, su ve 
elektrik sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/495) (Başkan
lığa geliş tarihi : 9.4.1985) 

6. — Erzincan 'Milletvekili Veysel Varol'un, Ter
can'ın baraj gölü sahasında kalması nedeniyle sosyal 
konutlara yerleştirilen bazı ailelerin okul ihtiyaçları
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakariından 
yazılı soru önergesi (7/496) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.4.1985) 

10 Nisan 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.18 "de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Çankırı 

Muzaffer Yıldırım Saffet Sakarya 

7. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, kal
kınmada öncelikli yöre illerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/497) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.4.1985) 

8. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İline bağlı bazı köylerin ulaşım sorunlarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından ya
zısı soru önergesi (7/498) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.4.1985) 

9. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli Tercan İlçesine bağlı bazı köylerin elektrik 
sorununa ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/499) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.4.1985) 

10. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Siverek İlçesinin okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/500) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1985) 

11. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Siverek İlçesine bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından yazılı soru önergesi (7/501) (Başkanlığa geliş 
tarihi «: 9.4.1985) 

12. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Siverek İlçesini Viranşehir'e bağlayan 
yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
Önergesi (7/502) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1985) 

13. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Siverek İlçesindeki hayvancılık ve hayvan ürünlerine 
dayalı sanayi tesislerine ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından yazılı soru önregesi (7/503) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.4.1985) 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

10.4.1985 Çarşamba 
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BlRtNCl OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekfli Abdulhalkn Araş 
KATİP ÜYELER : Cüneyt Canver (Adana), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 
üncü Birleşimini açıyorum, 

Toplantı için yetersayımız vardır, (görüşmelere baş
lıyoruz. 

HL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları'nm, 

Türkiye-AET ilişkilerindeki son durum hakkında gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — AET konusunda bilgi sunmak üzere 
Sayın Ayçan Çaıkıroğulları'na gündem dışı söz veri
yorum.' 

Buyurun Sayın Çakıroğullan. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sayın 
Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Türkiye - AET 
ilişkilerinin son durumu, yurdumuzu ziyaret eden Av
rupa Parlamentosu üyeleri ve komisyonumuzun 9 
üyesinin Bonn'da, Kopenhag'da ve Strasbourg'da yap
tığı temaslarla ilgili yüce heyetinize bilgi arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. 

Geçtiğimiz şubat ayında Batı Almanya'ya, İtalya'ya 
ve Lüksemtourg'a mensup 3 Hristiyan Demokrat, 1 Li
beral üyenin ziyaretini müteakip mart ayının başında 
Avrupa Parlamentosu Dış Ekonomik İlişkiler Komis
yonu Başkam İngiliz Muhafazakâr Dame Sheleagh 
Roberts ve mart ayı sonunda Hollandalı Sosyal De
mokrat Gruba mensup eski Avrupa Parlamentosu 
Başkam Pieter Dankert memleketimizi ziyaret etmiş
lerdir. Komisyonumuzun Başkanlık Divanından Sayın 
Nuri Üzel, Sayın Mükerrem Hiç, Sayın Cengiz Tun-
cer'le birlikte Anavatan Partisinden Sayın Mustafa Ta
şar, Sayın Ali Tanrıyar, Sayın Orhan Ergüder ve Halk
çı Partiden Sayın Reşit Ülker ve Sayın Enver özcan' 
in iştirakiyle komisyonumuz Bonn'da, Strasbourg'da 
ve Kopenhag'da da temaslarda :bulunmuştur. 
. Bonn'daki temaslarda Batı Almanya Meclis Baş

kam Doktor Jenninger, Başkan Yardımcısı Bayan 
Renger, Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı Sayın Mol-
lemann, Dış İlişkiler Komisyonu Başkam Doktor 

Marx ve Dostluk Grubu Başkam Sayın Schwarz ile 
temaslarımız olmuştur. Köln'de işçilerimizle bir top
lantı yapılmış, Kopenhag'da Meclis Başkanı iıle ve 
Mecliste temsil edilen bütün siyasî gruplarla görüş
melerde bulunulmuştur. Strasbourg'da Türk Dostları 
Grubu toplantısının hazırlığı. mahiyetinde, oldukça 
fazla sayıda parlamenterlerle temas imkânı sağlanmış
tır. 

Değerli üyeler, 'bundan takriben 1 yıl önce Avru
pa Parlamentosu ve AET ülkeleriyle ilişkilerimiz ne 
durumdaydı, olayları nasıl teşhis ettik, geçen 1 yıl 
zarfında üşkilerimizde geldiğimiz yer nedir konuların
da yüce heyetinize bilgi sunmak istiyorum. 

Bundan 1 yıl önce Türkiye'nin AET ile ilişkile
rinde meydana gelen durum, şu 3 sebepten kaynak
lanmakta idi; bunlardan birincisi, Türkiye'nin aleyhin
deki muhtelif lobiler; ikincisi, malum çevrelerin ve 
grupların yıkıcı çabaları; üçüncüsü de, 12 Eylül'ün 
muvaffak olmasından zarar görenlerin oluşturduğu bir 
tablo idi. 

Olayları teşhisimizde ise şu prensipler komisyo
numuza rehber olmuştur : Aradaki ilişkileri gergin-
leştirerek bazı grupları kendimize daha da düşman 
yaparak bir yere gelemeyeceğimizi ve bundan herhan
gi bir yararımızın olmayacağına inanarak yola çıktık. 
Dostlarımızın Türkiye'ye karşı olumsuz davranışları
nın bir 'bölümünün, ortaçağdan beri yanlış bilgilere 
sahip olmalarından ve eğitim sistemlerinin sonucun
dan gelmekte olduğunu biliyorduk. Bu durum karşı
sında, araya hiçbir vasıta koymadan, onlara dostça, 
samimî olarak, katı protokol kaideleri dışında açık bir 
şekilde yaklaştık ve Türkiye'yi tanıtmaya gayret sarf 
ettik. 

Aradan geçen bir yıl zarfında ilişkilerimizin gel
diği noktayı sizlere özetlemek istiyorum. Bu süre içe
risinde önemli sayıda Avrupa Parlamentosu üyesiyle 

— 69 — 



T. B. M. M. B : 84 

karşılıklı görüşerek, konulanınızı izaha ve davamızı 
anlatmaya gayret sarf ettik. Türk Dostları Grubunun 
geçen mayıs ayında yapılan ilk toplantısına sadece bir 
üye katıldığı halde, şubat ayında yapılan ikinci top
lantısına 7 AET ülkesinin 6 siyasî grubuna mensup 
28 üye katılmıştır. Beklentimiz, gelecek toplantıda 
bu sayının artacağı yönündedir. 

Türkiye'ye gelmekten daima, imtina eden Avrupa 
Parlamentosunun liderleri, komisyon başkanları ve üye
leri ülkemizi ziyaret edip, düşman lobilerden duyduk
larına göre değil, ülkemizde gördüklerine göre dü
şünme ve karar verme imkânına sahip olmuşlardır. 

AET ile ilişkilerimizin güçlenmesinde ve takibinde 
verimliliğin sağlanması için yurt içinde işçi kuruluş
larımızın, Özel teşebbüsümüzün, hükümetimizin ve dev
letimizin koordinasyonu sağlanmış olup, yeni organi
zasyon çalışmaları sürdürülmektedir. 

AET ile ilgili ilişkiler, hızlı haberleşme ve etkin 
bir takip gerektirmekte, bu husus da Türkiye'de çe
şitli kurumlar arasında çağımıza uygun 'bir düzenle
menin yapılması gereğini ortaya koymaktadır. 

Batılı dostlarımızla bir süre önce soğuyan ve bi
linen dış kaynaklarla soğukluğu devam ettirilmek is
tenilen ilişkilerde son günlerde bir gelişme gözlenmiş
tir. Bu çerçeveden olmak üzere, Meclis Başkanımız, Ba
tı Almanya Meclis Başkanı tarafından resmen Batı 
Almanya'ya davet edilmiştir. Bu, son yılların Batıdan 
gelen önemli resmî davetlerinden biridir. 

Türkiye'ye daha önce bazı konuları kontrol et
mek üzere gelen veya gelmeye niyetlenip, ülkemizdeki 
yöhefeimin haklı bir tepkisine maruz kalan bazı grup
lar bu tepki nedeniyle Avrupa Parlamentosundaki 
haklı davalarımıza karşı ibr cephe oluşturmuşlardır. 
Şimdi bu gruplar bizim politikamızın ana hedefi olan 
dostluk çerçevesinde dengeli, yerinde ve doğrudan te
maslarla ülkemizi mayıs ayında ziyaret edeceklerdir. 
Bu durum ülkemiz ile bazı gruplar arasındaki olum
suz ilişkilerde bir yumuşama olduğunu göstermekte-
dir.Bugüne kadar katedilen mesafe budur, önümüz
de 'bazı engeller 'bulunmaktadır. Bu engelleri de yakın
da aşacağımıza inanmaktayız. 

Bu arada yabancı lobiler ve Türkiye'yi bölmeyi ar
zu eden iç ve dış zararlı mihraklar, ilişkilerimizi ger
ginleştirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar, Bu 
çevreler asılsız bilgilerle yabancı parlamenterleri yanlış 
istikametlere yönlendirirlerken, basınımızı da maalesef 
yanıltmaktadırlar. 
-'. Avrupa'nın dışında bir Türkiye ve Türkiye'ye kar
şı bir Avrupa'dan sadece Avrupa'nın düşmanları ya
rar sağlar görüşündeyiz. Artılk Türkiye, 22 yıllık bu 
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uzun geçmişten sonra, «Evetli, hayırlı, donduralım» 
safhalarını geride bırakmış, Beşinci Beş Yıllık Planı
na, hükümet programına' AET ile ilişkilerini açık 
bir şekilde koymuştur. Türkiye'deki bütün siyasî par
tiler, işçi ve işveren çevreleri, Türkiye-AET ilişkile
riyle ilgili aynı karara sahiptirler. Türkiye gururlu bir 
ülkedir; daha önce olduğu gibi, sola-sağa değil, önce 
önüne, kendi meselelerine bakan bir üllke halindedir ve 
Türkiye AET ile ilişkilerinde dengeli bir dış ticaret 
yürütmektedir. Ancak, Ankara Anlaşmasına ve katma 
protokole rağmen tekstildeki kısıtlama ve pazar boz
ma haliyle ilgili olumsuz kararlar devam etmektedir. 
Yalnız sizlerin de takip ettiğiniz gibi, özellikle tekstille 
ilgili konularda AET ülkelerine mensup ithalatçılar 
kendi mercilerinde AET'de komisyon ve konsey nez-
dinde bazı çalışmalara girmişlerdir. Bunu olumlu bir 
gelişme olarak sizlere ifade etmek istiyorum. 

Yine Avrupa Parlamentosu, Bulgaristan'daki soy
daşlarımızla ilgili konuyu gündemine getirmiş durum
dadır. 

Türkiye, Avrupa Konseyin, NATO'ya, OEOD'ye 
tam üye bir ülkedir. Bildiğiniz gibi AET'ye de ortak 
üye, asosiye bir ülkedir. 

5 'bin insanımızın öldüğü, 20 bin insanımızın ya
ralandığı bir dönemden bugüne gelen Türkiye'de hâ
lâ insan hakları konusu ve yine yüzde 92'ye yakın 
bir çoğunluğun onayladığı Anayasa, buna göre yapı
lan genel seçimler, daha sonra parlamentonun aldığı 
kararla yapılan mahallî seçimlerden sonra demokra
siyle ilgili konular her zaman bilinen bahanelerle or
taya çıkarılmaktadır, 

Ankara Anlaşmasına ve katma protokole imza ko
yan ülkeler imzalarını inkâr etmediği sürece Türkiye, 
AET ile ilgili haklarını samimiyetle, ciddiyetle, karar
lılıkla takip etme yönünde ıharaket edecektir ve İtal
ya'nın dönem başkanlığı devam ettiği süre içerisinde 
normalizasyona müteakip ileri hedeflere doğru mesa
fe alınacağı inancını paylaşmaktayız. 

Yüce heyetinizi bu duygu ve düşüncelerle, saygıla
rımla selamlarım. (Alkışlar) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, so
ğuk kış mevsiminden zeytinciliğimizin gördüğü zarar 
konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer ilhan, gündem dışı 
konuşma sırasını Ertuğrul Gökgün'e vermiş bulundu
ğundan, kendisini zeytinciliğimizin gördüğü zarar hak
kında 'bilgi sunmak üzere kürsüye davet ediyorum. 
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Buyurun Sayın Gölkgün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; bu yıl geçen soğuk kış mev
siminde tarımsal sahada görülen zararların başında 
Ege ve bilhassa Marmara bölgesinde zeytinlerin do
narak çalı haline gelmesi ve yalnız zeytincilikle ge
çimini sağlayan köylü ve çiftçi vatandaşlarımızın çok 
müşkül duruma düşmüş olduklarının bizzat Bursa Mil
liyetçi Demokrasi Partisi ti Başkanlığının ihbarı üze
rine Sayın ismet Tavgaç, Sayın Muzaffer İlhan ve 
benden kurulu olan heyetimiz Bursa'nın köylerini bir 
bir gezdi. Bilhassa Mudanya, ve İznik bölgesinde zey
tin ağaçlarının yüzde yüze yakın kısmının donmuş ol
duğunu gördük. Köylü ve çiftçi vatandaşlarla konuş
malar yaptık ve dertlerini dinledik. Bunlardan geçi
mini yalnız zeytincilikle sağlayanlar büyük bir üzüntü 
içindeydiler. Bize sorunlarını şu şekilde anlattılar : 

«Bu zeytin ağaçlan bu yıl yeşerse dahi 5 yıl zey
tin veremeyecek haldedir. Biz bu 5 yıl içerisinde ne 
ile geçim sağlayacağız? Bizim bilgi, teknik ve yardı
ma şiddetle ihtiyacımız var» demişlerdir. 

Bu geziden edindiğimiz intibaları ve tespit ettiği
miz sorunları birer telgrafla Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı ile Sayın Başbakana bildirdik. Fakat 
aradan 11 gün geçtiği halde henüz bu telgraflarımı
za 'bir cevap alamadık. Bu »bölgelere süratle teknik bir 
heyetin gitmesi, kuruyan zeytin ağaçlarının nasıl can
landırılacağının tespiti en başta alınması gereken ted
birdir. 

Beş yıl bu zeytin ağaçları meyve vermeyeceğine 
göre, bu arazilerde zeytin yerine ne gibi tarımsal bir 
üretim yapılacaktır; bunun da bilimsel bir heyet ta
rafından süratle ve zamanında tespit edilmesi gerek
mektedir. Bunun için bir heyet gitmiş midir, gitme
miş midir? Bugüne kadar bu hususta bir cevap ala
madık. 

(Köylü ve çiftçi vatandaşlarımızın bu yıl üretmiş 
oldukları zeytinleri kilosu 150 liraya ellerinden çıkar
mışlardır. Bilhassa Marmara Birlik ve kooperatifle
rinden son derece şikâyet etmektedirler. Halbuki _zey-
tin 650 liraya fırlamıştır. Köylü ve çiftçimiz 500 li
ralık bir kayba uğramış bulunmaktadır. Kooperatif 
zeytinlerini ellerinden 150 liraya aldığı halde 650 li
raya satmakta ve kiloda köylü ve çiftçi vatandaşları
mıza 20 liralık bir. fark ödemeyi kabullenmiş bulun
maktadır ki bu, çiftçilerimizin mağduriyetine neden 
olmaktadır. Bunun hükümetçe ele alınıp, köylü ve çift
çinin mağduriyetinin önlenmesli gerekmektedir,: 

İkinci konu; köylü ve çiftçimizin aldığı kredilerin 
faizlerinin birikmesidir. Faizle birlikte anaparanın öde
nemeyecek hale gelmesi karşısında çiftçilerimiz üzün
tü duymaktadırlar. Köylü ve çiftçilerimizin geçen yıl
larda almış olduğu kredilerin faizlerinin dondurulması 
ve ileri bir tarihe ertelenmesi gerekmektedir. Bunun 
yanında zeytinliklerin tekrar ihyası, meyve verir hale 
getirilmesi için de, tesis kredisi olarak tekrar para ve
rilmelidir, 4üşük faizli ve uzun vadeli olmalıdır. Bun
ları da köylü ve çiftçi vatandaşlarımız istemektedirler. 
Aksi takdirde Bursa'nın 4 kazasında, Balıkesir'in de 
Bandırma ilçesinin dağlık bölgelerinde zeytinleri do
nan köylü ve çiftçiler eğer yeni bir tarımsal faaliyet 
içine girmezlerse, zeytin yerine başka bir 'bitki yetişti-
remezlerse, geçimlerini sağlamak için şehirlere akın 
edecekler, şehir merkezlerinde iş aramak zorunda ka
lacaklardır. Ailesiyle beraber gidemeyenlerin aileleri 
gurbetçiler gibi parçalanacak işsizler kitlesine büyük 
işsiz kitlesi eklenecek, sorunlar daha da büyüyecektir. 

Hükümetten istirhamımız, çekmiş olduğumuz tel* 
grafa cevap vermesi ve oradaki vatandaşlarımıza tek
nik yardımın, kredi yardımının, gübre yardımının ve 
diğer yardımların acilen yapılmasıdır; bu hususu hu
zurunuzda arz ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

3. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, üni
versite öğrencilerinin ek sınav hakkı konusunda gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Fikri Sağlar?.. Yok. 
Sayın Hilmi Biçer, Sayın İbrahim Taşdemir'den 

sonra konuşmak üzere söz hakkını kendilerine tak
dim etmiş bulunduğundan Sayın Taşdemir'e söz ve
riyorum. 

Saym Taşdemir buyurunuz. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Saym Başkan, 

saym milletvekilleri; 5 Nisan 1985 tarihli gazetelerde 
yer alan «Meclise dilekçe getiren öğrenciler tutuklan
dı» başlıklı haberini hepiniz okumuşsunuzdur. Mec
lise dilekçe getiren ve çeşitli partilerden milletvekil
leriyle görüşen öğrenciler ne istemektedirler? önce
likle bu sorunun sağlıklı bir tespitini yapıp, öğrenci
lere karşı yapılan işlemlerin ne derece yerinde oldu
ğunu tartışmak gerekmektedir. 

Bilindiği gibi, bugün üniversitelerden atılmış, ya 
da atılma durumuna düşecek olan 20 bini aşkın öğ
renciyi ilgilendiren, ek sınav hakkı öngören bir kai
min teklifi arkadaşlarımızca verilmiş bulunmaktadır. 
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Halihazırda mevcut öğrenci sayısı karşısında öğretim 
üyesi sayısı yetersizdir. Dershanelere, kapasitelerinin 
çok üzerinde öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin kre
di ve yurt sorunları da henüz çözümlenmemiştir. Öğ
renciler yılda 4 kez imtihanlara girmekte, vizeleri al
dıktan sonra yaz ve güz dönemi sınavlarına katıla
bilme hakkına sahip olabilmektedirler. Bu duruma 
göre tatil ayları hariç, öğrenim yapılan dönemlerde 
her ay öğrenci bir defa sınava girmektedir. 

Bu kadar ağır bir çalışma sistemi içinde ve âdeta 
yarış atına dönüştürülen, yeterli maddî imkânları ol
mayan, sağlıksız bir yaşam ortamında bulunan öğ
rencilerin başarılarım beklemek haksızlık olacaktır. 
Nitekim, haftalık bir dergide konuyla ilgili görüşleri
ni belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sa
yın Profesör Doktor Kemal Kafalı; «Üniversiteleri
mizin fizikî imkânları yeterli değil, eğitimi kolaylaş
tırmak için bir sınıfı 4 şubeye ayırdık. 35 - 40 kişinin 
okuması gereken fcir sınıfta 75-100 kişi okuyor. Öğ
retim üyesi sayısı da yeterü değil* öğretim üyesiyle 
öğrenci arasında diyalog olmuyor. Laboratuvar im
kânlarımız yetersiz» demektedir. 

Yine aynı dergide, Ankara Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Latif Çakıcı ise; 
«Üniversiteden atılmanın gerçek sorumlusunun öğren
ciler olduğunu söylemenin büyük bir haksızlık ola
cağını» belirttikten sonra, «Sanki biz, kalabalık ol
mayan sınıflarda öğrenci ile öğretim üyesi diyalogu
nu kurabildik, öğrencinin psikolojisini rahatlatabile
cek oır ortam yaratabildik; öğrencinin o gün iyi be
sin aldığını, o gün moralinin çok iyi olduğunu bili
yoruz da mı öğrenciden başarı bekliyoruz? Devletin 
yurt ve beslenme sorununu tam çözdüğünü bile söy
leyemezken, tek taraflı suçlama haksızlık olur» di
yor. 

Sayın milletvekilleri, şimdi biz, çok zor ve kısıtlı 
şartlar altında bulunan öğrencilerden başarı bekle
yip, onların bu şartlar altındaki başarıları ile yetin
miyor, onları gözaltına alıp, haklarında takibat yap
makla da bir kere daha haksızlık etmiş oluyoruz. 

Saym milletvekilleri, Meclise gelen öğrenciler, sa
yın milletvekillerinin ve parti yetkililerinin davetleri 
üzerine gelmişlerdir. Kaldıki, her vatandaş gibi, öğ
rencilerin de Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmek 
suretiyle sorunlarını iletmeleri ve kendileriyle ilgili 
görüşmeleri takip etmeleri kendilerinin en doğal hak
larıdır. Bira konusu Mecliste görüşülürken biracılar 
Meclise gelmedi mi? Geçmişte Danışma Meclisi dö
neminde Maden Kanunu görüşülürken Meclis ma-
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i dencilerin istilasına uğramadı mı? Keza yarın aynı 
konu Yüce Mecliste görüşülürken tekrar gelmeye
cekler midir? Elbetteki geleceklerdir. Millet Meclisi
nin kapısını hiçbir vatandaşa kapalı tutmaya hakkı
mız yok. özellikle son 3 yıllık dönemde bir kesinti
den sonra, ülkemizin parlamenter demokratik siste
me geçtiği bu dönemde, vatandaşların ve bilhassa öğ
rencilerin parlamentoya gelmeleri, parlamento çalış
malarını izlemeleri ve bu sorunlarına parlamento ze
mininde çare aramaya başlamaları, demokrasimizin 
geleceği yönünden bize bir umut vermektedir. 

I Parlamento, rejimin güvencesidir. Bu itibarla va
tandaşları parlamentodan soğutacak ve ürkütecek her 
türlü tutum ve davranış fevkalade yanlış ve tehlikeli-

I dir. Zira, bu durum bir yandan parlamenter sisteme 
karşı bir inançsızlık yaratırken, bir yandan da par-

I lamentodan umudunu kesen insanları, parlamento 
I dışı arayışlar içine iter. Bu ise rejimin geleceğini teh-
I likeye sokmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Olayın 
I özellik arz eden tarafı buradadır. 

I Eğer vatandaşın milletvekiliyle teması kesilmek 
I isteniyorsa, milletvekillerinin Meclisteki söz ve beyan-
I larına yayın yasağı konuluyorsa ve bu vesileyle ya-
I sama faaliyetlerinin yapılması fiilen engelleniyorsa, 
I parlamenter sistemin geleceğinden ciddî bir şekilde 
I endişe duymak gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, geçmişte bazı karanlık emel-
I li kişilerce alet edilen, teröre bulaştırılan, kitaptan 

önce silah almayı öğrenen öğrencilerimiz, eğer sokak-
I ta ya da üniversite bahçesinde oturup protesto yap

mıyor, öğretim üyelerinin odalarını işgal etmiyorlar
sa, Meclise gelişlerinde - velevki toplu bile olsa - art 

I niyet aramamak ve kendilerini hoşgörüyle karşıla-
I mak gerekir. Biz gençlerimize sevgi ve hoşgörüyle 
I yaklaşıp onları sabırla dinlemeliyiz. Toplumsal barış 
I ve demokrasinin egemen olmasını istiyorsak, gençle-
I rimizi ürkütmemeliyiz. 

I Sayın milletvekilleri, gençler, yarının dünyasını 
I idare etmeye aday olan insanlardır. Gençlik dönemi, 
I yaşamın öğrenildiği, birtakım prensiplerin edinildiği 
I bir dönemdir. Oysa, üzülerek ve içimiz burkularak 

gazetelerden okumaktayız ki, YöK'ün acımasız çark-
I lan arasında ezilen ve dışlanan öğrenciler intihar et-
I mekte ya da intihara teşebbüs etmektedirler. Haya-
I tın en güzel çağında gençlerimiz yaşamlarından bı-
I kaçak ve intihar edecek kadar karamsar bir ortam 
I içine girmişlerse, gençlik bir bunalım içine düşmüş 
1 demektir. Bu bunalımdan gençlerin bir an önce kur-
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tarılmaları gerekmektedir. Zira bugünün gençliği sağ
lıklı değilse, yarının toplumunun hasta olması kaçı
nılmazdır. 

Sayın milletvekilleri, YÖK asistan ve doçent ol
mayanlara ders okutacak kadar öğrenim seviyesini 
düşürmüştür. Değerli bilim adamlarını ya üniversite
den uzaklaştırmış ya da onların üniversiteden ayrıl
maları sonucunu doğurmuştur. Bugün halk çocukları 
paralı eğitim sisteminin getirdiği barajları aşıp, bin-
bir sıkıntı ve güçlük içinde üniversiteye devam hak
kım aldıktan sonra, bu kere de bir YÖK duvarına 
toslamaktadırlar. Başarısızlıktan sorumlu tutulması 
gereken öğrenci değil, YÖK olmalıdır. Bilim uğru
na ömürlerini vermiş ve çok büyük maliyetleri olan 
değerli bilim adamlarını atan ya da kaçıran; buna 
mukabil eşe, dosta paye ihsan eden; toplumumuzun 
büyük bir kesimini karşısına alan ve çağdışı bir tu
tum ve davranış içinde, âdeta hükümet üstü bir gö
rüntü vermeye çalışan YÖK hakkında bir Meclis 
araştırması yapılması zamanının geldiği inancıyla he
pinizi saygıyla selamlarım. (HP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşla
rın çokluğu malum. Fakat içtüzük gereği 3 kişiden 
fazla kimseye söz veremiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'e Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/764) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığının 3 adet tezkeresi vardır. Bun
ları ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı OECD Ba

kanlar Konseyinin 10 -12 Nisan 1985 tarihlerinde 
Paris'te yapılacak olan toplantılarına katılmak üzere 
Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Kaya Erdem'in dönüşüne kadar Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Maliye ve Güm
rük Bakam A. Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Va
hit Halefoğlu'na Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/765) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı OECD Ba

kanlar Konseyinin 10-12 Nisan 1985 tarihlerinde 
Paris'te yapılacak olan toplantılarına katılmak üzere 
Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Ha-
lefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına 
Millî Savunma Bakam Zeki Yavuztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerjne, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mus
tafa Tınaz Titiz'e Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/766) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

10-11 Nisan 1985 tarihlerinde İtalya'nın Vene
dik Şehrinde yapılacak olan Teknolojik Yenilik ve 
İstihdam İmkânlarının Yaratılması Konulu Konfe
ransa katılmak üzere İtalya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına Devlet Bakam Ahmet Karaevli'nin 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
1.3.1926 gün ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
170 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifini geri aldığına dair önergesi (4/107) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hgi : Başbakanlığın 27.3.1985 Gün ve Kanunlar 

Kararlar Genel Müdürlüğü 18/101-1846-03465 sayılı 
yazısı. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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Yüce Meclise ilgi yazıyla sunulan Bazı Suç Fail
leri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun 
Tasarısı ile daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunduğum «1.3.1926 Gün ve 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 170 inci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» prensip ba
kımından aynı mahiyette görülmediğinden ve gerek-

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, İs
tanbul - Taşkışlahıın turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz. 
1 inci sırada Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir' 

in Başbakandan sözlü soru önergesi var. 
Sayın Taşdemir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ka

mu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İş
ler Hakkında Kanun uygulamasına ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve Devlet Baaknı Kâzım Oksay'ın 
cevabı (6/333) 

BAŞKAN — 2 nci sırada Sayın Cahit Tutum'un 
Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Tutum?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Cahit Tutum 

Balıkesir Milletvekili 
Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacak

ları İşler Hakkında 2.10.1981 tarih ve 2531 sayılı Ka
nuna aykırı davranışlar nedeniyle bugüne kadar açıl
mış bir soruşturma var mıdır? Varsa kaç kişi hak
kında soruşturma açılmıştır? Başbakanlıkça anılan 
kanunun uygulanmasına ilişkin bilgiler derlenmekte 
ve değerlendirilmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY <(Bolu) — 

Sayın Başkan, sayın milletivekillleri; Balıkesir Millet
vekili Sayın Tutum'un,- Başbakanımıza yönelttiği so
ru önergesini cevaplandırmak, üzere huzurlarınızda 
bulunuyofrum. ' 

çesine katılmadığımdan kanun teklifini geri alıyo
rum. 

Arz ederim. 
10.4.1985 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis Milletvekili 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan tek
lif geri verilmiştir. 

Kamu Görevlerimden Ayrılanların Yapamayacak
ları işler Hakkında 2 Ekim 1981 tarihli ve 2531 sa
yılı Kanuna aykırı davranışlar nedeniyle bugüne ka
dar açılmış 6 soruşturma mevcut (bulunmaktadır. Ka
nunda öngörülen yasaklamalara riayet etmeyenlerin 
ayrılmış oldukları idare tarafından takip edilmeleri
ne imkân veren bir yeftki maddesi mevcut olmadığı 
gibi, kendileri tarafımdan bir beyanda bulunulmasını 
sağlayacak hüküm de bulunmamaktadır. Bu konuda
ki takibat umumî hükümlere göre yümtülmektedir. 
Nitekim, geçen haftalarda gazetelerde çıkan bir ha
ber, Adalet Bakanlığı tarafından ihbar telâkki edile
rek savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.-

Bu şekilde, kanunun 1 inci maddesinde yazılmış 
olan görevlerinden, her ne sebeple olursa olsun, ay
rılmış olanların görev aldıkları özel kuruluşlardaki 
kadro, unvan ve yetkilerinin takibiyle devamlı bilgi 
toplanılmasına ve hu 'bilgilerin Başbakanlıkça değer
lendirilmesine imkân bulunmamaktadır, 

Bilgilerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesür) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
'CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; Sayın Başbakandan yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istediğim bir konu süresi içinde ce-
vaplandırılimadığı için, daha sonra sözlü soru öner
gesine dönüşmüş ve saygıdeğer bakan arkadaşımız 
bugün de bu soruma cevap vermişlerdir. 

Değerli üyeler, sorumun amacı ve bu soruyla el
de etmek istediğim bilgi şu hususu kapsamaktadır: 
Bilindiği gibi, bürokraside belli bir süre hizmet ettik
ten sonra özelikle çalıştığı kurumla iş ilişkisi için
de bulunan bazı özel kuruluşlar bazı vaatlerle; yük
sek ücret vaatleriyle kamu görevlilerini transfer et
mekte ve bu da .bürokrasinin sağlıklı işleyişi üze-

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 74 — 
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rinde son •derece vahim sakıncalar ve önemli ölçü
de mahzurlar yaratmaktadır. Bu amaçla bu tür sos
yal sakıncaları ortadan kaldırmaık için Millî Güven
lik Konseyi zamanında (bir yasa çıkarılmıştır. 

Değerli üyeler, yasa, «Herhangi sebeple olursa 
olsun görevlerinden ayrılan kamu görevlilerinin, ay
rıldıkları talihten önceki 2 yıl içinde hizmetinde bu
lundukları daire, kurum ve kuruluşlara karşı, ayrıl
dıkları tarihten başlayaralk 3 yıl süreyle o daire, ku
rum ve (kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla il
gili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı ola
rak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, ko
misyonculuk ve temsilcilik yapamazlar» der. Bunun 
müeyyidesi de yasakla ayrıca [gösterilmiştir. 

Şimdi, bu yasanın gerekçesine baktığımız zaman 
şunu görürüz; «Yürürlükteki mevzuatın sosyal ama
cına uygun mahzurları ortadan kaldıramadığı, devlet 
personeli arasında eşitsizlik yarattığı görülmüş ve söz 
konusu aksaklıkların gMerilmesü ve kanunun kapsa
mının genişletilmesi ve özellikle para ve hapis ceza
larının ıgünümüz 'koşullarına uydurulması zarurî gö
rülmüştür» denilmektedir. 

lenen 'bürokratların «dikkatle izlenmesidir. Aksi tak
dirde ıbu yasanın çıkarılmasındaki sosyal amaç göz 
ardı edilmiş olur. Sadece basında yayınlanan bazı bil
gilere dayanarak suç duyurusunda bulunup, Adalet 
Bakanlığını harekete geçirmenin ötesinde, sistematik 
olarak bu konu Başbakanlıkça izlenmeli ve bürok
rasinin sağlıklı işlemesini olumsuz etkilemesi söz ko
nusu olan uygulamaların önlenmesi kesin bir zaru
ret halindedir. 

Bu durumu Yüte Meclise arz eder, hepinize say
gılar sunarım. {HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki sözlü soru önerge
sine geçiyoruz. 

Sayın Nuri Korkmaz buradalar mı? Yok. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Burada. 
Sorunun görüşülmesi bir dafaya mahsus olmak 

üzere ertelenmiştir. 

4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/290) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki sözlü soru önerge
sine geçiyoruz. 

Sayın Salim Erel buradalar mı? Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?... Burada. 
Soru önergesinin göüşülmesi bir defaya mahsus 

olmak üzere ertelenmiştir. 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki sözlü soru önergesi
ne geçiyoruz.j 

Sayın Cüneyt Canver?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın hakan?... Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

6. '— İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 
şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradalki sözlü soru önergesi
ne geçiyoruz. 

Şimdi, yine gerekçeden okuyorum : «Kanunun 
amacı, görevden ayrılan personelin, ayrıldıkları ku
ruluşa karşı girişecekleri işlerde eski memuriyet ar
kadaşları üzerinde manevî dahi olsa etkinliklerini ön
lemek, çıkar sağlamalarına mani olmaktır.» 

Şimdi, sayın hakanımızın verdiği izahattan anlı
yoruz ki, bu yasanın uygulama kabiliyeti yok, çün
kü «Yasa bir yöntem getirmemiş» diyorlar ve bunun 
talkip ve izlenmesi için beli bir bakanlığı, özellikle 
Başbakanlığı görevlendirmiş olmadığını belirtiyorlar. 
Bence bu tür yaklaşımlar doğru değildir. Sayın ba
kanın verdiği bilgilerden de anlaşılıyor ki, genel hü
kümlere göre elbetJteki bu konular izlenebilir. 

Benim öğrenmek istediğim doğrusu hiçbir konu 
cevaplandırılmamıştır. Özellikle bu sorudan kastım 
özel kesime belli ölçüde kamu kaynaklarının trans
feriyle meşgul olan kurumlarda çalışan personelin, 
bize göre son derece kuşkulu süreler içinde ve yön
temlerle transfer edilmesidir. 

Benîm burada saygıdeğer hükümete telkinim şu 
olacaktır: Devlet Planlama Teşkilatı, Yabancı Serma
ye Teşvik ve Uygulama Dairesi, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
(özellikle gelirler hesap uzmanlığı gibi), Bayındırlık 
Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve 
özellikle belediyelerden ayrılan ve özel kesilme geçen 
ve daha sionra da devlete ıkarşı görev ve yetki üst-
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Sayın îbralhim Urar?.*. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok; 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
7. — İzmir Milletvekili İşılay Saygın'm, Buca'nın 

ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi ı 11.3.1985) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki sözlü soru önergesi
ne geçiyoruz. 

Sayın işılay Saygın?... Yok. 
Cevap verecek, sayın ibakan?... Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir, 

8. — Ordu Milletvekili Bahriye ÜçoVun,: Anka
ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

'BAŞKAN — 8 inci sıradaki sözlü soru önergesi
ne geçiyoruz. 

Sayın Bahriye Üçok?... Buradalar? 
Cevap verecek sayın »bakan?... Yok. 
Sorunun görüşülmesi eklenmiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Türk - İş'in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

t 12. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizliğe 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

BAŞKAN — 9, 10, 11 ve 12 nci sıradaki sözlü 
sorular, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka.-
nının mehil talebi sebebiyle 30 gün süre ile ertelen
miştir. 

13. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, 2821 ve 2822 sayılı kanunlarda değişiklik yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemlinin cevabı 
(6/311) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki sözlü soru önerge
sine geçiyoruz. 

Sayın Feridun Şakir öğünç?... Buradalar^ 
Cevap verecek sayın bakan?... Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum: 

Tunikliye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı Sayın Mustafa Kalemli tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması hususunda gerekli işlemin 
yapılmasına müsaadelerinizi diler, bilvesile saygıları
mı sunarım. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarının aksayan 
yönlerini, Türk çalışma hayatına uygun bir şekil
de düzenlemek amacıyla sendikalar 'ile hükümet ara
sındaki zirve toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda iş
çi sendikaları hükümete bazı önerilerde bulundular. 

1. . Hükümet bu öneriler hakkında ne düşünmek
tedir? 

2. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun yapıcı bir 
biçimde değiştirilmesi ve yenilenmesi düşünülmek
te midir? 

Düşünülüyorsa, yenilikler ve değişiklikler hangi 
hükümleri kapsayacaktır? 

3. 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanununun yapıcı bir biçimde değiştirilmesi 
ve yenilenmesi düşünülmekte midir? 

Düşünülüyorsa, değişiklikler hangi hükümleri kap
sayacaktır? 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; îstanlbul Milletvekili Sayın 
Feridun Şakir öğünç, 29.3.1985 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği ve tara
fımdan cevaplandırılması istenilen sözlü soru önerge
sinde; 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı 
Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun ak
sayan yönlerini, Türk çalışma hayatına uygun bir 
şekilde düzenlemek amacıyla sendikalar ile hükü
met arasında zirve toplantısı yapıldığını belirterek, 
«Bunun sonucunda 2821 ve 2822 sayılı kanunlarda 
hükümet değişiklik yapmayı düşünmekte midir? Bu 
kanunlarda değişiklik yapılacaksa hangi hükümleri 
kapsayacaktır?» şeklinde bir soru sormaktadır. Bu 
soruya cevap vermek için huzurunuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere 15 Ocak 1985 
tarihinde hükümetimiz ile Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları 
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Konfederasyonu, yani Türk - tş ve TİSK arasında ya
pılan ikinci zirve toplantısında çalışma hayatıyla il
gili muhtelif kanunlarm uygulanmasında görülen 
sıkıntıların giderilmesi, ekonomik ve sosyal konu
larda hazırlanmış bulunan 'kanun tasarı veya teklif
lerinin Türkiye Büyük Millet Mecisintie ivedilikle 
görüşülüp desteklenmesi hususları gündem maddesi 
olarak yer almıştı. 

Bu toplantıda alınan prensip kararı muvacehe
sinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tara
fından hazırlanan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 
2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Ka
nununun bazı maddelerinin tadiliyle ilgili' bakanlığı
ma sunulan teklifler konfederasyon yetkilileriyle, ya
ni Türk - tş yetkilileriyle yapılan görüşmelerde in
celenerek 9 konu üzerinde mutabakat sağlanmıştır. 

Bakanlığım ile Türkiye işçi Sendikaları Konfede
rasyonu orasında yapılan görüşmede değiştirilmesin
de mutabakat sağlanan kanun maddeleri aşağıda be
lirtilmiştir; arz ediyorum: 

1. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun «Üyeliğin 
Sona Ermesi» Başlıklı 25 inci maddesinin değiştiril
mesi, 

2. 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanununun «Toplu îş Sözleşmesinde Yetki» 
Başlıklı 12 nci maddesinin değiştirilmesi, 

3. 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanununun «Yetki İtirazı» başlıklı 15 inci mad
desinin değiştirilttnesliı, 

4< 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanununun «Yetki Belgesi» başlıklı 16 ncı mad
desinin değiştirilmesi, 

5. 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanununun «Toplu Görüşmeye Çağrı» başlıklı 
17 nci maddesinin değiştirilmesi, 

6. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanununun «Uyuşmazlığın Tespiti» başlıklı 21 
inci maddesinin değiştirilmesi, 

7. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanununun «Arabuluculuk» başlıklı 22 nci 
maddesinin değiştirilmesi, 

8. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanununun «Arabuluculuk» başlıklı 23 ün
cü maddesinin değiştirilmesi, 

9. 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanununun, «işçi Alma ve Başka İşe Girme 
Yasağı» başlıklı 43 üncü maddesinin değiştirilmesi 
kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Bakanlığımca bu maddeler üzerinde yürütülen ön 
çalışmalar sonuçlandırılmıştır. Her ilki kanunun de
ğiştirilmesine karar verilen maddeleri üzerinde yasal 
çalışmalara geçilmiş olup, konuyla ilgili olarak Baş
bakanlık makamına ve Türkiye işçi Sendikaları Kon
federasyonu Genel Başkanlığına 18 Mart 1985 tari
hinde yazılı olarak bilgi verilmiştir. Ayrıca, geçtiği
miz hafta içerisinde Başbakanlığa bu değişiklik ta
sarıları da sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Türk Iş'in ve Türkiye işve
renler Sendikası Konfederasyonunun istediği deği
şiklik maddeleri sadece bu 9 madde değildir. Diğer 
maddeler üzerine de bakanlığım çalışmalarını sür
dürmekte ve iügili konfederasyonlarla yakın işbirliği 
içerisinde olmaktadır. Bu değişiklikler taraflarca bir 
karara bağlandığında, huzurunuza getirilecektir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın öğünç, cevaba karşı bir görüş arz edecek 

misiniz? 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Manbul) — Ufak 

bir maruzatım var efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; evvela sayın 
bakanımıza verdikleri bilgi dolayısıyla teşekkür ede
rim. 

Bakanın ifade ettiklerine göre, esas hükümete zir
vede önerilen tadil tekliflerinin tamamını ele almıyor
lar, öyle görünüyor. Gayet tabiî bu, onların kendi tak
dirleridir. Esasında ben sıraya göre hazırlanmıştım, 
gündemde bir değişiklik olduğu için sayın bakan bize 
bir azizlik yaptı sağolsunlar. Bu arada şunu söylemek 
istiyorum : Cumhuriyet hükümetleri şimdiye kadar 
hep sosyal devletten yana olmuşlar; sosyal devleti 
kâğıt üzerinde bırakmayıp fiilen hayata geçirmek için 
gayret sarf etmişlerdir. İktisaden zayıf olan emek ke
simini himaye etmeye özen göstermişlerdir. Demok
ratik toplumun ayrılmaz özelliği olan sınıflar arası 
ilişkilerde daima tarafsız ve adil bir hakem olmayı 
tercih etmişlerdir. Ancak, şimdi Cumhuriyetimizin bu 
güzel geleneğinde ciddî bir değişme eğilimi görülmek
tedir. Siyasal iktidar, artık tarafsız hakem olmayı bı
rakmış, bizzat taraf olmaya; üstelik işçinin karşısında
ki tarafı tutmaya başlamıştır. 

Nitekim, toplu sözleşme düzenine açıkça müdahale 
vardır. Yasallığı tartışmalı Kamu işverenleri, Koordi
nasyon Kurulu ile 2822 sayılı Yasa işçi aleyhine ihlal 
edilmektedir. Amaç dışı sendika denetimleriyle 2821 
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sayılı Yasa fiilen işlemez hale getirilmektedir. İstih
damı artırıcı gerçekçi politikalara itibar edilmemekte 
ve işsizliğin çığ gibi büyümesine seyirci kalınmakta
dır. Yılların zorlu birikimleriyle kazanılmış hakları
mız her fırsatta geriye götürülmekte; mesela sosyal 
güvenlik hakları genişletileceği yerde bazı kesimlerde 
daraltılmaktadır. İşçi, memur ve küçük esnaftan sü
rekli para kesip sermaye kesimine para transfer et
meyi tercih eden politikalara ısrarla devam olunmak
tadır. 

İşte bu deliller, Cumhuriyetimizin ve demokrasi
mizin milletçe benimsediğimiz sağlıklı bazı gelenekle
rinin değiştirilmekte olduğunu göstermektedir. 

Emeğin millî gelir içindeki payı daha da düşmek
tedir. Sendikal haklarda aşınmalar vardır. İşyerlerin
de işçilere, temsilcilere ve sendikacılara yapılan bas
kılar artmaktadır. Kamuoyunda hür sendikacılığı kü
çük düşürme gayretlerine daha da hız verilmiştir. 

Bu gidiş, sadece işçilere ve hür sendikacılığa değil, 
güçlendirmeye çalıştığımız demokratik rejimimize de 
zarar verebilecek bir niteliktedir. 

Benim de yüzde 100 benimsediğim bu görüşler, 
bugün Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun 
yayınladığı Başkanlar Kurulu bildirisinden alınmıştır. 

Bununla şunu demek istiyorum : Geçen gün, saygı 
duyduğumuz Devlet Bakanımız Sayın Oksay, ben bu
rada yok iken, beni, gerçekçi olmayan bir konuşma 
yapmakla itham etmişlerdir. Şu anda Türkiye'deki 
bütün sendikacılar, işçi liderleri, Ankara'da toplantı 
halindedirler. Zannediyorum yarın da büyük bir top
lantı olacaktır. Sayın bakanımız, Başbakanımız bilmi
yorum gelecekler mi? Basına sızan haberlerden gele
meyeceklerini, mazereti meşrualan olduğunu öğrendik; 
doğrudur, olabilir, fakat burada şunu açıklamak isti
yorum : Benim geçen gün yaptığım konuşma, gerçe
ğin ta kendisiydi. Gerçeğin ta kendisi olduğu da Tür
kiye'nin en ciddî kuruluşu olan Türk - Iş'in bugün ya
yınladığı bu beyanlarla sabittir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, say- . 
gılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

14. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki sözlü soru önerge
si, talep edilen mehil nedeniyle, 30 gün müddetle erte
lenmiştir. 

15. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
tam teşekküllü hastane raporlarının Bakanlıkça dik
kate alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 

BAŞKAN — 15 inci sıradaki sözlü sorunun görü
şülmesine geçiyoruz. 

Sayın Koyuncu buradalar mı? Buradalar. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Yoklar. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

16. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, gö
revden alındığı iddia edilen sendika yöneticilerine iliş
kin sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/314) 

BAŞKAN — 16 ncı sıradaki sözlü sorunun görüş
melerine geçiyoruz. 

Sayın İsa Vardal?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma ve Sosyal Gü

venlik Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygı ile arz ederim. 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Anayasamızın 51/7 nci maddesinde «İşçi - sendika 
ve üst kuruluşlarında yönetici olabilmek için en az 
on yıl bilfiil işçi olarak çalışmış olma şartı aranır» 
hükmü yer almış bulunmaktadır. Bu hükmün hükü
metçe eşitlik ilkesine ters bir şekilde uygulandığı ve 
ayrım gözetildiği ileri sürülmektedir. 

Bu nedenle; 

1. Anayasamızın 51 inci maddesinin yedinci fık
rasında belirtilen nedenlerle görevden alınmış sendi
ka yöneticisi var mıdır? Var ise, isimleri ve hangi sen
dikaların yöneticisi olduğu?.. 

2. Halen Anayasamızın 51/7 nci maddesi şartına 
uygun durumda olmayan sendika yöneticisi var mı
dır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın İsa Vardal'ın tarafıma 
yönelttiği sözlü soruya cevap vermek için huzurunuz
dayım. 

Bilindiği, gibi, Anayasamızın 51 inci maddesinin ye
dinci fıkrası aynen şöyle der ; «işçi sendika ve üst ku
ruluşlarında yönetici olabilmek için, en az on yıl bil
fiil işçi olarak çalışmış olma şartı aranır.» 

— 78 
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Bu hükmü görmemezlikten gelmeyi, gelecekte tat
bik etmeyi teklif edenlerin yanı sıra, Sosyal Sigorta
lar Kurumuna 10 yıl prim ödemiş olmakla bu hük
me uyulmuş olacağına kadar pek çok teklif, ilgili ta
raflarca, sözlü veya yazılı bugüne kadar bakanlığıma 
iletilmiştir. 

Biz bakanlık olarak bu noktada Anayasanın amir 
hükmüne uyulmasının tabiî olacağını ve kişilere göre 
farklı işlem yapılamayacağını söyledik. Anayasanın 

.emrine uymamanın sorumluluğunu üstlenemeyeceği
miz gibi, bunu hiç kimseye tavsiye etmeyeceğimizi de 
ifade ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhte
rem üyelerinin, bu noktada aynen bizim gibi düşün
düklerinden de eminim. 

Sayın milletvekilleri, işte bu emniyetle ilgili her
kese «Ne yapmamız gerekirdi?» diye sorabiliyorum. 

Kanunlarla bu fıkraya istisna getirildiği de iddia 
ediliyor. Millî Güvenlik Konseyince çıkarılmış kanun
lar, Anayasaya aykırı olamayacağı için istisna getiri
lebilirdi; fakat bu maddeye ve bu fıkraya getirilme
miştir. Bize de fıkrayı lafzı ve ruhuyla tatbik görevi 
düşmüştür. 

Sendikaların denetimi 1984 yılı Temmuz ayında 
başlamıştır. Bugüne kadar 49 sendikanın denetimi bit
miş, diğerlerinin denetimi ise devam etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, denetim devlet adına 
denetim yetkisine sahip iş müfettişleri tarafından ya
pılmaktadır. Müfettişlerin çalışmaları da kendi içe
risinde otokontrola sahiptir. Eğer müfettişlerin bir 
sendikada farklılık yaratacak biçimde kasıtlı bir dav
ranışı söz konusu ise, bana bir isim, bir yer, bilgi veya 
belge verildiği takdirde her şeyi en ince detayına ka
dar incelettireceğimi yüce Meclisin huzurunda bir de
fa daha ifade etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, denetim prosedürü şu 
şekilde işlemektedir : Müfettişler rapor ve tespitleri
ni bağlı oldukları başkanlığa vermekte, bu rapor ge
reği yapılmak üzere Çalışma Genel Müdürlüğüne ha
vale edilmektedir. Yasaya aykırı harcamalar tespit 
edilmişse veya yöneticilerin durumu yasal değilse, ge
reğinin yapılması için durum savcılık veya valiliğe 
bildirilmektedir. Valilik, sendikaya yöneticilerin gö
revden ayrılıp yedeklerin göreve gelmesi için tebligat 
yapmaktadır. Bu tebligata rağmen, itiraz eden veya 
görevden ayrılmayan sendikacılar hakkında gereği ya
pılmak üzere, valilik savcılığa suç duyurusunda bu
lunmaktadır. 
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Muhterem milletvekilleri, konu henüz yargı me
kanizması içinde neticeye kavuşmamış olduğundan, 
burada sayın milletvekili müsaade ederlerse isim ver
mek istemiyorum, liste yanımdadır; ancak sendika
cılar arasında ayrım yapıldığı iddiası çok ciddî bir 
iddiadır. Yanlış anlamaların, sendikaların sırayla de
netlenmesinden kaynaklandığını tahmin ediyorum. 
Denetim programımıza göre, önce Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu, Türk - İş, Hak - tş ve 
Sosyal Demokrat - tş konfederasyonları denetime alın
mıştır. Bakanlığım teknisyenlerinin yaptığı sıralamaya 
göre, üye sayısı fazla sendikalardan diğerlerine doğru 
giden bir teftiş programı tüm sendikaları kapsaya
caktır. 

Bu bakımdan, bu iddiaların bu şekilde takdimi 
yanlış olur kanaatindeyim. Sayın milletvekili arkada
şım bunları kimlerin ileri sürdüğünü delilleriyle lüt
federlerse, kendisine ayrıca bilgi vereceğimi ve bilin
meyen delilleri burada cevaplandırmaya imkânım ol
madığını da en derin saygılarımla yüce Meclise arz 
ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Vardal, cevaba karşı görüş 
bildirecek misiniz efendim? 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; sayın bakanın vermiş olduğu 
açık cevaba çok teşekkür ediyorum. 

Sayın bakan verdiği cevapta, sendikaların dene
timlerinin 1984 yılında başladığını ve sırasıyla bu 
denetimlerin yapılmakta olduğunu ifade ettiler. An
cak, hükümet 1 yılı aşkın süredir bu denetimi yap
mamakla, denetimin biraz uzamasını ister gözükmek
tedir. Bunun nedeni de, kanımca şudur: Anayasanın 
51/7 nci maddesi sayın bakan tarafından okunduğu 
için burada tekrar etmiyorum; yalnız 2821 sayılı 
Sendikalar Kanununun 4 ve 5 inci maddelerinde, eski 
yöneticilerin yönetici olarak iki devre daha kalma
ları öngörülüyor idi; fakat 4 ve 5 inci maddelerdeki 
bu ayrıcalığa hak kazanabilmek için evvelemirde 
Anayasanın 51/7 nci maddesindeki şartı haiz olma
ları, gerekir; 10 yıllık sigorta primi ödemesi bu hakkı 
kazanmış demek değildir. Anayasa açık ve sarihtir. «On 
yıl bilfiil işçi olarak çalışma şartı» önemlidir. 

Hükümet bugüne kadar, yani Anayasanın yürür
lüğe girdiği tarihten bu yana işçi sendika ve üst ku
ruluşlarında -yönetici olarak bulunan kişilerin Ana
yasanın 51/7 nci maddesinde öngörülen şartı taşıyıp 
taşımadığı konusunda bir incelemeyi sadece bir iki 
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işçi sendikası için yapmış ve yöneticileri sendikanın 
başından uzaklaştırılmıştır, diğer sendika yöneticileri 
hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bunun 
da nedeni, bilhassa kamu kesiminde yapılan toplu
sözleşmelerde uyguladığı ücret politikasına sendika 
yöneticilerinin sert tepki göstermesini önlemektir. 
Sendika yöneticileri Anayasanın bu hükmünü bildik
leri için, işçiyi açlığa mahkûm eden hükümetin uy
guladığı ücret politikasına gerekli tepkiyi göstereme
mektedirler. Bu tepkiyi gösterdikleri takdirde başla
rına geleceği bilmekte ve zevahiri kurtarmak için 
göstermelik birtakım çıkışlar yapmakla yetinmekte
dirler. Bu oluşumdan da işçi zarar görmektedir. İş
çinin daha fazla dayanmaya gücü kalmamıştır. Hü
kümetin ıtakip ettiği ücret politikasını yeniden göz
den geçirmesi zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

Hükümet, toplu pazarlık sistemine müdahale et
mekten vazgeçmelidir. Türkiye'nin ekonomik duru
munun düzeltilmesi faturasını işçi ve. memur gibi dar 
ve sabit gelirli çalışan vatandaşlarımızın sırtına yük
lemek haksızlıktır. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz halkımızın içinden 
geldik; onların dertlerine bir çare bulmak bizim gö
revimizdir. Bu konularda elbirliği ile çalışacağımız 
ümidiyle hepinizi saygıyla selamlarım. (HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
zabıtlara \ geçmesi ve bir yanlış anlamaya meydan 
vermemesi bakımından 2 noktada bir açıklama yap
mak zorunluluğu doğmuştur. 

BAŞKAN — Yani İçtüzüğün 70 inci maddesine 
göre beyanınıza ters bir beyan mı bu? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Bakan, ben 
de cevaba cevap hakkımı muhafaza ediyorum. 

BAŞKAN — içtüzüğün 70 inci maddesini lütfen 
okuyun efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ '(Kütahya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; muhterem arkadaşımız değerli 
konuşmaları sırasında bir ifade kullandılar; belki bir 
yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bir ifade, onu dü
zeltmek istiyorum. «Bir senedir bu denetimi yapma
makla» diye bir ifade kullandılar. Denetimle ilgili 

tüzük Temmuz 1984'te yayınlanmıştır ve bu tüzü
ğün yayınlanmasından sonra denetim başlamıştır. 
Bunu düzeltmek istiyorum. 

İkincisi, «İnceleme birkaç sendikada yapılmıştır» 
şeklinde bir ifade kullanıldı. Herhalde yine konuşma
mın içerisinde çok açık söylemiştim; inceleme bü
tün sendika ve konfederasyonlar için yapılmaktadır. 
Bunun ne şekilde yapılacağına dair takvim de bü
tün konfederasyonlara ve sendikalara daha önceden 
bildirilmiştir. Bu kayıtlar altında yapılmaktadır. 
Cevap değil, bir açıklama yapmak için söz aldım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
17. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 

ün, 2495 sayılı Kanunla özel güvenlik görevlileri için 
getirilen yasakların kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/315) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki sözlü soru Sayın Fe
ridun Şakir öğünç'e ait bulunması sebebiyle İçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

18. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayım
layanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/316) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, milletvekillerinin Meclis çalışma
larındaki sözlerini yayımlayanlar hakkında açılan 
davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
yer almaktadır. 

Sayın Adalet Bakanı Necat Eldem tarafından 30 
gün mehil talebinde bulunulduğundan soru ertelen
miştir. 

19. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki sözlü soru önerge
si de, Sayın Feridun Şakir öğünç'e ait bulunması se
bebiyle İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiş
t i , 

20. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya-
pddığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

BAŞKAN — 20 noi sırada, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Malatya İllinin bazı köylerinde va
tandaşlara işkence yapıldığı liddiasına iliişfoin Başba
kandan sözlü soru önergesi yer aümafctadır. 

İSayın Ayhan Fırat?., ©uıradaîar. 
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Cevap verecek-sayın bakan?.. Yok. 
Sözllü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

21. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ithal 
kömürün bazı il ve ilçelerde farktı fiyatlarla satıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/319) 

BAŞKAN — 21 inci sırada 'Malatya Milletvekilli 
Sayın Ayhan Fırat'ın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Sözllü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
22. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 

pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/322) 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 İnci ek) (1) 

İBAŞKAN — Gündemin «(Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan gelen diğer işler» kısmına ge
çiyoruz-

1 inci sıradaki kanun teklifi henüz komisyondan 
Meclisimize intikal etmemiş bulunduğundan görüşül
mesine geçemiyoruz. 

2. — 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bazı Hü
kümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) 
(S. Sayısı: 273) (2) 

İBAŞKAN — 2 nci sıradaki kanun tasarısının mü
zakeresine geçüyoruzv 

1492 sayılı Harçlar Kanununun Bazı Hükümlerinde 
değişJîMik Yapılmasına Daiir Kanun Tasarısı ve Plan 
Bütçe Komisyonu Raporu 'üzerindeki müzakereler 
başlamıştır, 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar, 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Bas
mayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutana
ğına eklidir. 

(2) 273 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

I BAŞKAN — 22 nci sırada Malatya Milletvekili 
i Sayın Ayhan Fırat'ın Sanayi ve Ticaret Bakanından 
I sözlü sorusu vardır. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

I Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
I 23. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Kara-
I kaya Barajı nedeniyle yapılan istimlaklara ilişkin 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/323) 

İBAŞKAN — 23 üncü sırada Malatya Milletve-
I k'ili Ayhan Fırat'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
I kanından sözlü sorusu vardır. 
I Sayın Ayhan Fırat?.. Buradalar. 
I Cevap verecek Sayın Balkan?.. Yok. 
I Soru önergesi ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

I okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komîs-
I yon raporunun okunmaması kararlaştırılmıştır. 
I Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
I geçiyoruz. 
I Tümü üzerinde .söz 'İsteyen?.. 
I IMiiryeftçi Demokrasi Partisi İ3rubu adına Sayın 
I Memduh Yaşa; buyurun. 
I AHMET MEMDUH YAŞA (Manbul) — Sayın 
I Başkan, değerli milletvekilleri; 492 sayılı Harçlar Ka-
I nununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına 
I Dair Kanun Tasarısı hakkında grubumuzun görüşle-
I rira takdim etmek ve kanun tasarısının kabil olduğu 
I kadar daha iyi olması, ileride de harçlar sisteminin 
I ıslahına yardımcı bazı fikirleri ifade etmek maksadıy-
I la huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum, hepinize say-
I gitar •'sunarım. 
I Kanun tasarısında yer alan maddeler üzerinde sa-
I dece küçük bazı mülahazalarım var. Hükümet tara-
I fundan gelen tasarı Plan ve Bütçe Kom'isyonunda dlk-
I katli bir .şekilde incelenmiş ve mevcut bazı aksaklık-
I 1ar, bazı yanlışlıklar isabeti şekilde düzeltilimüştir. Yal-
I nız bu fırsattan faydalanarak harcılar sistemiyle ilgili 
I görüşlerimizi, düşüncelerirriizi dile getirmek ve tasarı 
I ile ilgili birtakım düşünceleri de yenilemek istiyorum. 
I (Bu tasarıyla harçlara tabi bir kısım muamelelerin 

birleştirilmesli ve böylece harç çeşitlerinin azaltılması 
şüphesüz isabetli bîr hareket olarak sayılmalıdır, fakat 

I bu kısmî düzeltme ile harç sisteminün mahiyetinde 
mevcut olan karışıklık ve vatandaşın günlük hayatını 
sıkıcı karakteri maalesef fazla değişmiş olmamakta
dır. 
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IBu arada ülke dışına çıkışlarda gerçekleştirilen ve 
şüphesiz memnuniyet verici olan serbes'fcin'in bir neti
cesi olarak, Kıbrıs'a giden yurttaşlarımızın normal pa
saportla seyahat etmeleri vakıasından faydalanılarak 
Kıbrıs yolcularıma da tam harç tatbik edilme fırsatı 
doğmuştur Maliye Bakanlığına ve bunu da kaçrrma-
mışitır. 

Sayın mİlletvökllleri, şimdi daha evvel de konut 
fonu vesilesiyle Kıbrıs'a seyahat eden Türk vatandaş
larından bir meblağ tahsil edilmeye başlanmıştır ve 
'bu meblağın tahsili Kıbrıs turizmlini sıkan bir davra
nış olarak vasıflandırılmıştır. Geçen sene bir seminer 
vesilesiyle gittiğim Kıbrıs'la, ilgililer bu durumu açık
ça ifade etmişlerdi. 

Bir de pasaport harcının, hem de pasaporta dahil 
her yolcuya ayrı ayrı olmak üzere uygulanacak olan 
harem da Kıbrıs'a seyahat maliyetini hayli büyük bir 
miktarda artıracağı açıkça görülmektedir. Yani, bu ka
rar da'Kıbrıs turizminin aleyhine b'ir yerii unsur ola
rak eklenmektedir. Hükümetin bu konuda bir formül 
getirmesini bilhassa rica edeceğim. Yani, getirilecek 
formül muhtemelen sadece Kıbris için bir vesîika, bir 
doküman ihdas edilmesi ve münhasıran bu doküman
la seyalha't edeceklerin, yani oradan başka blir yere 
gitmekten vazgeçecek olanların, yani daha seyaha't'inı'in 
başlangıcında kendi iradesiyle vazgeçebilecek olanla
rın bir vesika, bir doküman aracılığı ile hem konut 
fonundan, hem de pasaport harcından muaf tutulma
ları şeklinde olacaktır, 

Tasarıda gördüğümüz bir eksiklik ise, aslında »'is
temde olan bir eksiklikttir, ki tasan vasıtasıyla gideri
lebilirdi. Bir endeksasyon süsitemiriin, yani zamanla 
harç dağerintin aşınması dolayısıyla meydana gelecek 
bir aşınmiayı önlemelk maksadıyla bir endeksasyon, bfir 
ajüs'tman sistemlinin, eski fiyatıma çıkaracak bir me
kanizmanın getirilmemiş olması bence bir ihmaldir. 
Mademki kanun tadil ediliyor, bu vesile ile böyle 
bir mekanizma ge'tirileb'ilirdi ve böylece sık sık ka
nunum sadece tarifelerin aşınması dolayısıyla tadili 
külfetinden kurtulünmuş olacağı gibi, harç gelirlerinin 
fiyat değişmelerine daha uygun bir biçimde değişme-
s'i de sağlanmış olurdu. Hiç değilse bunun ilerisi için 
düşünüîmesiinî temenni ediyorum. 

Yine bu vesileyle komisyonda ifade ettiğim bir 
hususu, tekrar yüce huzurunuzda ifade etmek istiyo
rum. Şimdi, biraz sonra izah edeceğim harçlara mevzu 
olan muamelelerin büyük bir kısmı, başka ülkelerde 
harç konusu değildir. Orada çalışan işçilerimizin, ça
lıştıkları ülke vatandaşlarının ödemekle mükellef ol-
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madiği bir vergiyi veya bir harcı, sırf bazı muame
lelerini Türk konsolosluklarından geçirmeye mecbur 
bırakıldıkları için ödemeye âdeta mahkûm tutulma
ları, türlü psikolojik mahzurlar yaratır, lüzumsuz kül
fetler yaratır. Bunun komisyonda ifade ettiğim za
man, sayın hükümeti temsilen komisyonda bulunan 
sayın zat bunu şu şekilde cevapladı : «Her memle
kete göre bir harç sistemi düşünülemez» dedi. Beni 
tanıyanların, benim bu kadar absürd bir teklifte bu
lunmayacağımı zannederim takdir etmeleri gerekirdi 
Aslında kastım, her memlekete* göre bir harç sistemi 
tatbik etmek değil; fakat harçları kabil olduğu kadar 
azaltmaktı. Yani, başka ülkelerde olmayan harçlar
dan, yavaş yavaş da olsa bizim de vazgeçmemiz ve 
böylece oradaki vatandaşlarımızı diğer ülkelerin va
tandaşlarına nispetle mağdur duruma düşünmekten 
kurtarmamızdı. 

Değerli milletvekilleri, harç dediğimiz mükellefi
yet çeşidi, aslında vergiden başka bir şey değildir; bu 
bir tarihî gelişmedir. Yani, kısmen tarihten gelme bir 
alışkanlıktır, kısmen de harç mevzuu olan muamele
lerin hükümete bir hizmet yapma zorunluluğu yarat
masıdır. Yani harçlar, umumiyetle bir hizmet karşı
lığı alınmaktadır; fakat alınan harcın ne hizmetin ma
liyetiyle, ne de hizmetin mükellefe yarattığı nihaî 
fayda ile hiçbir ilgisi yoktur. Harcın miktarı, tama
mıyla bunlardan müstakil olarak tespit edilir. Bu se
beple tarih boyunca harçlar ya yavaş yavaş silinmiş
tir veyahut da büyük vergiler içerisinde kaynamıştır, 
yani vergiye dönüşmüştür. 

Harcın, bu 2 gelişime çizgisinden hangisini takip 
edeceği 2 kriterdeki değişmelere tâbidir. Kriterlerden 
birincisi, merkezî devlet kuruluşu ve devlet mefhumu
nun genişlemesi, bazı hizmetlerin vatandaşa parasız 
olarak yapılması anlayışının gittikçe kuvvet kazanma
sıyla ilgilidir. Eğer o hizmetler, amme hizmeti sayılı-
yorsa, bu gibi hizmetlerin vatandaşa parasız ve kar
şılıksız olarak yapılmasj düşüncesi gittikçe hâkimiyet 
kazanıyorsa, genellikle o gibi muamelelere müteallik 
olan harçlar yavaş yavaş silinmektedir. Diğer ikinci 
kriter ise, yapılan muamelenin bir vergi ödeme kabi
liyetini karine teşkil edip etmemesi. Eğer muamele, 
bir iktisadî güç ifade ediyorsa yahut da iktisadî bir 
gücün kullanılmasına karine teşkil ediyorsa (Otomo
bil ya da piyano almak gibi) o takdirde de vergiye 
dönüşüyor. 

Harçlar Kanununa baktığımız zaman, harca tabi 
tuttuğumuz muamelelerin büyük bir kısmında böyle 
bir karine yoktur. Yani bu muamelelerin herhangi bir 
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iktisadî gücü temsil ötmesi söz konusu olamaz. Bir I 
kimsenin nüfus kağıdı sureti çıkarması, hatta hasta I 
ise pasaport çıkarması veyahut da vekâlet vermesi, I 
hiçbir iktisadî gücün karinesi olarak mütalaa edile- I 
mez. O itibarla da bu nevi vergiler; yani bir iktisadî I 
güç karinesi teşkil ötmeyen muamelelerin üzerinden I 
bu harçlar kalkmakta; buna mukabil -mesela gemi alı- I 
mında şahadetname tasdiki gibi- vergiye dönüşmekte I 
ve öyle kalmaktadır. I 

Diğer bir husus ta şudur : Harçlar genellikle reg- I 
ressiffir; yani tersine müterakkidir. İktisadî güçle ter- I 
sine orantılı işlemektedir. Bu itibarla adaletsizdir. Yi- I 
ne harçlar, özellikleri dolayısıyla genellikle müsteh- I 
İik kitlesi üzerine inikas eder, onlara yansır. Şimdi I 
'bir iş adamının pasaport almasını düşünün, bir de bir I 
'işçinin pasaport almasını düşünün. îşadamı pasaport I 
aldığı zaman pasaport harcı kendisinin masrafına gi- I 
rer. O itibarla da yaptığı ticarî "işin maliyetine girer 
ve olduğu gibi fiyata inikas eder. oraya yansır. Do
layısıyla kendisi pasaport harcını ödemiş olmamakta- I 
dır fakat bir işçi, pasaport harcı ödediği zaman, bunu I 
yansıtacağı bir yer yoktur üzerinde kalmaktadır. Bü- I 
tün bunları dikkate aldığımız zaman harç sisteminin; I 
sistem olarak bütün kanunun yeniden gözden geçiril- I 
mesi ve bunun bir adil vergi sistemi içerisinde, o sis- I 
tem içerisinde entegre edilebilecek, o sistem içerisine I 
oturtulabilecek bir duruma, bir yapıya kavuşturulma- I 
sı gerekir. I 

Aslında bütün dünyada dl'an bu oluşum, bu gidiş 
Türkiye'nin bugüne kadarki vergi ıslahatına da uygun- I 
dur. Çünkü, Türkiye son 35 - 40 yıldan beri küçük I 
vergilerden, küçük mükellefiyetlerden çok nevî vergi- I 
den büyük vergilere, az adette vergiye kaymaktadır, I 
gütmektedir. Daha evvel Gelir ve Kurumlar Vergisinin I 
kabulü ile başlayan reform -her zaman söylerim ve I 
rahatlıkla desteklerim- Katma Değer Vergisinin kabu- I 
lü ile en iyi noktasına ulaşmıştır ve temenni ettiğim I 
husus, bu Harçlar Kanununun bu espri içerisinde ye- I 
niden ele alınması ve vergi sistemimizin içerisine da- I 
•ha rasyonel bir biçimde oturtulmasıdır. I 

Hepinizi saygıyla selamlar, teşekkür ederim. (Al
kışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşa. I 
Tümü üzerinde başkaca söz isteyen var mı? Yok.- I 
Tümü,üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. Ta- I 

sarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo- I 
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının mad- I 
delerine geçilmesi kabul edilmiştir. | 
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İ inci maddeyi okutuyorum : 
492 Sayıh Harçlar Kanununun Bara Hükümlerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasana 
MADDE 1. — 2.7.1964 gün ve 492 sayılı Harçlar 

Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerin
de (2) sayılı tarifede yazılı nispetler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

'2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 79 uncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yabaficı para ile tahsil edilecek harçların hesabı 
Madde 79. — Konsolosluk harçları ile Türkiye 

Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 
yaptıkları her türlü işlemlere ait harçlar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz 
kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ay
rı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle he
sap edilerek tahsil edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Aynı Kanuna bağlı (6) sayılı ta
rife aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

i(6) SAYILI TARİFE 
Pasaport, Vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Ba

kanlığı tasdik harçları : 
I. — Pasaport Harçları : 
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasa

portlar : 
'(Konsolösluklarca verilen pasaportlar dahil) 

TL. 

tf aya kadar olanlar 3 000 
1 yıl için olanlar 4 000 
2 yıl için olanlar 7 000 
3 yıl için olanlar 10 500 
3 yıldan fazla süreli olanlar 17 500 
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaport

larda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç 
alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklar
dan 'harç alınmaz. 
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Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir. 
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci mad

desinde yer alan yabancılara mahsus' damgalı pasa
portlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umu
ma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alı
nan harçlar aynen alınır. 

3. Müteberlik müddeti sona eren pasaportların 
konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların süre
lerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın 
yapılır. 

II. — Vize harçları : 
TL. 

1. Giriş Vizeleri: 
a) Tek giriş 1 500 
b) Müteaddit giriş 5 000 

TL. 

2. Transit vizeleri : 
a) Tele transit 1 500 
!b) Çift transit 3 000 

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nc'i 
fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır) 

Vize harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz 
önünde tutularak, Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri 
üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vi
zeleri 5 000 TL. 

III. — Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve 
Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları : 

II. İkamet tezkeresi : 
TL. * 

6 aylık olanlar 5 000 
1 yıllık olanlar 10 000 
2 yıllık olanlar 15 000 
2, Dışişleri Bakanlığı tasdik harçlan 3 000 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri, yayımını 

takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 
'BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür-
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

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

Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaş

tırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kupalar sıralar arasın
da dolaştırılmak suretiyle oy toplama işlemi yapıla
caktır. 

l(Oyların toplanmasına başlandı) 
3. — 4.1.1961 Günlü ve 213 Sayılı Vergi Usul 

Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kamın Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra-
voru (1/670) (S. Sayısı : 274) (1) 

(BAŞKAN — Gündemlin «flCanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» kısmı
nın 3 üncü sırasında bulunan 4.1.1961 Günlü ve 213 
Sayılı Vergi Usul Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesine. Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komfeyon raporunun okunup okunmamasını oy-

Hrınıza sunuyoırum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Komisyon raporunun okunmaması kabul edilmiştir.. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz, 

IKanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

IKanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyla-
rtnıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
M'addelere geçilmesi kalbull edilmiştir. 

il inci malddeyii dkütuyorum : 

4.1.1961 Gttnlü ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine iDair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
342 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Veraset ve İntikal Vergisinde ek süre 
Madde 342. — Veraset ve intikal vergisine iliş

kin mükellefiyetlerde tahakkuk muameles'i yapılmak 
için beyanname verme süresinin sonundan başlaya
rak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde veri
lirse vergi ziyaı olmamış sayılır. 

(iy 274 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek şaftı ile yeniden 
15 günlük bir mühlet verilir. Bu hususta da yukarı
daki hüküm cari olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş
tir. 

2 noi maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
IMAODE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
•3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
ıMADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum .-Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 

IV. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
ülkemizin 1980-1984 yıllarındaki ekonomik durumuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in yazılı cevabı (7/435) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

(Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Türkiyemizde 1980, 1981, 1982, 1983, 

1984 yılları itibariyle dolar fiyatları kaç Türk Lirası
dır?. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun tasarısının tü
mü kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

273 sıra sayılı Kanun tasarısı için oylarını kullan
mayan üyeler, lütfen oylarını kullansınlar efendim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kupaları kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

2. — 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bazı Hü
kümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) 
(S. Sayısı: 273) (Devam) 

BAŞKAN — 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bazı 
Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının açık oylamasına 284 milletvekili katılmış, 
263 kabul, 21 ret oyu verilmiştir; bu suretle tasarı
sı kanunlaşmıştır. 

Gündemimizde başkaca görüşülecek konu kalma
dığından, gündemdeki sözlü soruları görüşmek üze
re 11 Nisan Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.45 

CEVAPLAR (Devam) 

Soru 2. Tüfkiyemizde aynı yıllar itibariyle pet
rol fiyatları kaç Türk Lirasıdır?. 

Soru 3. Aynı yıllar itibariyle dış devletlere borç
larımız ne olmuştur?. (Dolar olarak) 

Soru 4. — Aynı yıllar itibariyle devletimizin iç 
borçları kaçar Türk Lirasfdır?. 

Soru 5v Aynı yıllar itibariyle enflasyon oranları 
ne olmuştur?. 

Soru 6. — Aynı yıllar itibariyle ihracat mıiktar-
ılarımız ne olmuştur?. (Dolar olarak) 

Soru 7. Aynı yıllar itibariyle ithalat miktarları
mız ne olmuştur?. (Dolar olarak) 

Soru 8. Aynı yıllar itibariyle işçi dövizi geliş 
miktarları ne olmuştur?; (Dolar veya Türk lirası ola
rak.) 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük 

'Bakanlığı 28.3.1985 
Bütçe ve Malî Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : BÜMKO -
111813 - 390/6717 

Konu Sn. Bilmi Nal'bantoğluna ait yazılı soru 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 21.3.1985 gün 

ve 7/435, 2944/11899 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal'bantoğlu' 

nun ilgi yazı ekinde yer alan yazılı soru önergesi ile 
ilgili olarak Devlet Bakanlığı ve Baş'bakan Yardım
cılığına yazılan yazı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz olunur. 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Konıtrol 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : BÜMKO -

111813 - 390 

Konu Sn. Hilmi Nalbantoğluna ait yazılı soru 
önergesi. 

Devlet Bakanlığı ve Baş'bakan Yardımcılığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 21.3.1985 gün 

ve 7/435, 2944/11899 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen ve 1980 -
1984 yılları arasındaki dolar fiyatları, petrol fiyatları, 
devlet 'borçları, enflasyon oranları, ithalat ve ihracat 
miktarları ile işçi dövizlerine ilişkin Erzurum Millet
vekili Sayın Hilmi Nalbantoğluna ait yazılı soru öner
gesi bütünüyle Devlet Bakanlığı ve Baş'bakan Yardım
cılığı (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı) nın görev 
alanına girmektedir. 

Bu nedenle Sayın Hilmıi Nalbarttoğluraa ait öner
genin makamlarınca cevaplandırılması hususu takdir 
ve tensiplerine arz olunur. 

A. Kurtcöbe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakam 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.4.1985 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/1255 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : Maliye ve Gümrük Bakanlığına muhatap, 
21.3.1985 tarih ve K.K. Dai. Bşk. 7/435-2944/11899 
sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğİu'. 
nun, «1980 - 1984 yılları arasındaki dolar fiyatları, 
petrol fiyatları, devlet borçları, enflasyon oranları, 
ithalat ve ihracat miktarları ile işçi dövizlerine iliş
kin yazılı soru önergesi ceva'bı ilişikte sunulmakta
dır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

— 86 — 
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SORULAR VE CEVAPLARI 

Soru 1. Türkiye'mizde 1980, 1081, 1982, 1983, 1984 yılları itibariyle dolar fiyatları kaç Türk Lirasıdır? 

Cevap 1. 

Yıllar 

31.13.1980 
31.12.1981' 
31.12.1982 
31.12.1983 
31.12.1984 

(itibariyle) 
( > ) 
( » ) 
( » ) 
( » ) 

$. 
e=s 91.04 TL. (Döviz Satış) 
= 130.00 TL. ( >• » ) 
= 186.81 TL, ( » » ) 
= 271.32 TL. ( » » ) 
= 433.39 TL. ( » » ) 

Soru 2. Türkiye'mizde aynı yılar itibariyle petrol fiyaıtkrı kaç Türk Lirasıdır? 

Cevap 2. 

Yıllar 

1980 sonu 
1981 sonu 
1982 sonu 
1983 sonu 
1984 sonu 

Ankara Tüketici Fiyatları 
Krş. / Litre 

Süper B. Benzin Gazyağı 

58.00 53.00 36.00 
81.00 74.00 50,00 

110.00 102.00 68.60 
139.00 129.00 86.90 
212.00 196.00 133.00 

Motorin 

36.00 
50.00ı 
68.60 
86.90 

133.00 

Soru 3. Aynı yıllar itibariyle dış devletlere borçlarımız kaçar Tünk Lirasıdır? 

Cevap 3. — 1984 rakamları henüz belli değildi^ 

Dövizle ödenecek dış borçlar 
Yıllar Toplam ('000 000 $.) 

1980 
1981 
1982 
1983 

11.373.7 
12.525.9 
16.272.6 
16.572.2 

Türk Parası ile ödenecek dış borçlar 
Toplam ('000 000 Türk Lirası) 

9.563.6 
12.300.3 
14.846.2 
19.076.9 

Soru 4. Aynı yıllar itibariyle Devletimizin iç borçlan kaçar Tünk Lirasıdır? 

Cevap 4. 1984 rakamları henüz belli değildir. 

Yılla* Toplanı ('000 000 TL.) 

1980 305.589.7 
1981 562.292.1 
1982 1.157.574.8 
1983 1.269.964.2 

— 8 7 - -



T. B. M. M, B: 84 10 . 4 a 1985 0 : 1 

Soru 5< Aynı yıllar itibariyle enflasyon oranları ne olmuştur? 

Cevap 5. 

(1963 = 100) 

Yıllar Artış (%) (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Değerlendirme 
Dairesi Başkanlığı fiyat indeksleri Aralık/1984 yıllık) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

107.2 
36.8 
25.2 
30.6 
52.0 

Soru 6. Aynı yıllar itibariyle ihracat miktarlarımız ne olmuştur? (Dolar olarak) 

Cevap 6. 

İHRACAT (FOB) 

Yıllar Milyon Dolar (Transit ithalat ve ihracat hariç) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

2910 
4703 
5746 
5728 
7134 

Soru 7. Aynı yıllar itibariyle ithalat miktarlarımız ne olmuştur? (Dolar olarak) 

Cevap 7. 

(Transit ithalat ve ihracat hariç) 

İTHALAT (CİF) 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Milyon' Dolar 

7909 
8933 
8843 
9235 

10757 

Soru 8. Aynı yıllar itibariyle işçi dövizi geliş miktarları ne olmuştur? (Dolar veya Türk Lirası olarak) 

Cevap 8. 

İŞÇİ DÖVİZLERİ 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Milyon Dolar 

2.071 
2.490 
2.187 
1.554 
1.881 

— 88 — 



T. B. M. M. B : 84 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve 
Devlet Bakam Kâzım Oksay'm yazılı cevabı (7/441) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. TPAO'nun kaç sondaj ekibi var? Her 

yıl petrol kuyusu açılıyor? Günlük petrol verimi ne 
kadardır? 

Soru 2. TPAO'nun finansman güçlükleri var mı? 
Soru 3. Şu anda Devlet Yatırım Bankasına veya 

diğer bankalara borcu ne kadardır? 
Soru 4. TPAO'nun yabancı firmalara borcu var 

mıdır? Ne kadardır? Bu borçların vade ve taksit tu
tarları ile faizleri ne kadardır? 

Soru 5. Bu müessesenin kamu sektörüne sattığı 
petrolden dolayı alacakları var mıdır? Ne kadardır? 

(ÎPRAŞ, TEK, Petrol Ofisi, DDY, TCK vs.) 
T.C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 28.3.1985 
Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 71/053.2.967 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.3.1985 gün ve Gen. Sek. 7/441-2956/11920 

sayılı yazınız. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 8.6.1984 ta

rih ve 233 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlanmış 
olduğundan, ilgideki yazınız ekinde gönderilen Er
zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ilişkin yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî kaynaklar 
Bakanı 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.4.1985 
Sayı: 2.02.2353 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının 21 Mart 1985 gün ve 7/441-2956/11920 sayılı 
yazısı. 
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b) Başbakanlığın 1.4.1985 gün ve Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğü K. K. Gn. Md. 18/106-
732/03526 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bakanlığıma bağlı Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının sondaj, üretim ve finansman durumu ile 
ilgili sorularına karşı verilen cevaplarımız aşağıda sı
ralanmıştır. 

1. TPAO'nun bugün için 24 sondaj ekibi bulun
maktadır. Son on yılda açılan petrol kuyusu adetleri 
ve yapılan sondaj metrajı ekteki tabloda gösterilmiş
tir. 

TPAO'nun mevcut petrol sahalarının toplam gün
lük petrol üretimi bugün için 19.000 Varil olup 2.750 
tona tekabül etmektedir. 

2. TPAO'nun 1985 yılında 49 800 000 000 TL.' 
lık yatırım yapacağı programlanmış, buna karşılık 
sağlayacağı öz kaynak dışında finansman ihtiyacının. 
12 102 000 000 TL. olacağı tespit edilmiştir. 

Finansman ihtiyacı 12 102 000 000 TL.'sının 
10 054 500 000 TL.'lık kısmı Dünya Bankası, 2 047 
500 000 TL.'lık kısmı ise Romanya kredisi olmak 
üzere kredilerinden sağlanacaktır. 

3. TPAO'nun şu anda Devlet Yatırım Bankası
na ve diğer bankalara herhangi bir borcu bulunma
maktadır. 

4. 28.2.1984 tarihi itibariyle; 

Dünya Bankasından 80 200 000 S'lık hampetrol 
üretimini artırmak için kredi kullanılmıştır, ödeme
siz dönem iki yıl olup 10 eşit taksitle ödenecek faizi 
% 9.25'tir. 

Japon Ex-imbak'a 707 000 000 Yen borcu bulun
maktadır. 6 yıl vadeli olup 12 eşit taksitte ödenecek
tir. (Borç 1990'da bitecektir) Faiz oranı % 9'dur. 

Roman Industrıal Export'a 8 247 000 $ borcumuz 
bulunmakta 1987 yılında bitecektir. İki aylık peryot-
lar halinde ödenmektedir. Faiz oranı % 8.75'dir.. 

5. TPAO'nun hampetrol satışından dolayı TÜP-
RAŞ'tan 11 966 000 TL. alacağı bulunmaktadır. Bu 
alacağın 5 966 000 TL.'lık kısmı vadeye girmiş olup, 
devamlı hareket göstermektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 



TPAO 1974 - 1984 YILLARI 

SONDAJ FAALİYET! 
1 

Arama Tespit ve Strüktür üretim Enjek 
Yıllar Adet Metre Adet Metre Adet Metre Adet 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

25 
42 
41 
26 
23 
20 
32 
32 
41 
39 
41 

47748,45 
75559,50 
70606,90 
58259 — 
43218,80 
32620,50 
51031,50 
60184,00 
77409,50 
79662,50 
89943,— 

18 
5 
13 
16 
9 
8 
2 
16 
14 
10 
2 

26605,30 
7538,25 
22792,70 
29787 — 
16952 — 
7846 — 
3210,50 
24981,50 
22653,00 
15604.00 
3307,— 

16 
19 
30 
50 
33 
49 
46 
41 
37 
25 
17 

24392,00 
32693,00 
42885,00 
66501,50 
40913,50 
64567,70 
71391,30 
70766,50 
52565,50 
30353,50 
34018 — 

— 
— 
4 
4 

.— 
2 

— 
— • 

— 
— 
— 

NOT : Kuyu Adetlerinde önceki yıllardan devreden kuyularda dahil olmak üzere o yıl içinde sondajı sürd 
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492 Sayılı Harçlar Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik (Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına Verilen 
Oyların Sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
284 
263' 
2V 

111 
5 

(Kanunlaşmıştır.) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlü 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdii özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 
ismet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 

Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Eağin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
ismail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BtLEClK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali DoğuşJu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekSn 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniiş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetiin 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Ana 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil ibrahim Şahin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Naran 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayrı Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 
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GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
îbralfrJm Fevzi Yamam 

İÇEL 
Hikmet Bicentürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yüceleri 

İSTANBUL 
BehJç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
imren Aykut 
Sabit Baıtumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferrufh İlıter 
Mehmet Kafkasirgü 
Doğan Kasaroğhı 
Alltan Kavak 
R. Ercüment Kbnukiman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Turgut özal 
Namık Kemal Şentürk 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
ibrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
ismet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 

T. B. M M . B : 84 

HayruMı Olca 
Yılmaz Önen 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozlkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 

10 , 4 . 1985 O : 1 

MALATYA I 
Ayhan Fırat 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Idris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR I 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin T 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç | 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğiu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem .TaşcıoğÜu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçfili 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Talat Sargm 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Fevzi Fırat 
İsa Varda! 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Reddedenler) 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

ANKARA 
Ali Bozer 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

İSTANBUL 
Arife Necla Tekinel 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 

Ülkü Söylemezoğlu 
KARS 

Aziz Kaygısız 

KONYA 
Vecihi Akın 
Haydar Koyuncu 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Mehmet Erdal Durukan 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
H. İbrahim Karal (Bşk. V.) 
Alpaslan Pehlivanlı 
Nejat Abdullah Resuloglu 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Halil Şıvgın 

AYDIN 
î. Cenap Ege (Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
İlhan Aşkın 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilmfi Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
thsan Gürbüz 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Kemal Togay 

ÎÇEL 
İbrahim Aydoğan 
3dip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Yılmaz İhsan Hastürk 
İbrahim özdemir 
Kemal özer (İz.) 
Günseli özkaya 
Bilal Şişman (İz.) 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Arı'kanı 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir • Pehlivanoğlü 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KARS 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık • 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Abdumalim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Baıtgün 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail özdağlar 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
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SAMSUN 

llyas Aktaş 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 

Mahmut Karabulut 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 

Selçuk Akıncı 
Ali Rıfkı AtJasever 

TOKAT 

Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 
Fahrettin Kunt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 

Lutfullah Kayalar (t. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 

Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 

(Açık'Üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

NİĞDE 

^•»' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

84 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

10 . 4 .1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞjLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, İs
tanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (X) 

2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tütum'un, Ka
mu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İş
ler Hakkında Kanun uygulanmasına ilişkin 'Başba
kandan sözlü soru önergesi '(6/333) (X) 

3. -7 Adana 'Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

4. — Konya Milletvekili Salim Ererin, emekli 
maaşı ödeyen 'bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/290) 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, bazı 
şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

(X) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

7. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

8. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka
ra Belediyesi evlendirme^ memurlarından bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş

kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç' 
ün, Türk - Iş'in Hükümete "sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi '(6/308) 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

12. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizliğe 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

13. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

14. — İstanbul Milletvekili* Feridun Şakir öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

15. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
tam teşekküllü hastane raporlarının Bakanlıkça dik
kate alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi '(6/313) 

16. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, görev
den alındığı iddia edilen sendika yöneticilerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/314) 

(Devamı arkada) 



17. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, 2495 sayılı Kanunla özel güvenlik görevlileri için 
getirilen yasakların kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/315) 

18. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayım
layanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/316) 

19. — İstanbul Milletvekili Feridun Şa'kir Öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

20. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya İlinin ıbazı köylerinde' vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

21. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ithal 
kömürün 'bazı il ve ilçelerde farklı fiyatlarla satıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/319) 

22. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 
pancarı alımlarına ilişkin Sanayii ve Ticaret Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/322) 

23. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Kara-
kaya Barajı nedeniyle yapılan istimlaklara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/323) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMS3YOMLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 17,8 inci 
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 2. — 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bazı Hü
kümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) 
(S. Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi: 8.4.1985) 

3. — 4.1.1961 Günlü ve 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/670) İS, Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
8.4.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Döneni : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 273 

492 Sayılı Harçlar Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/666) 

T, C, 
Başbakanlık 29.3.1985 

Konurdur ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101 -1167/03390 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.3.1985 tarihinde 
kararlaştırılan «492 sayılı Harçlar Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ GENEL GEREKÇE 

1970 yılımda Harçlar Kanununda Finansman Kanunu lile yapılan değişiklikle, yurt dışındaki konsolosluk
larımızda yapılan pasaport, noter ve konsolosluk işlemlerinde işçi - diğer vatandaş ayırımı yapılarak, işçileri
miz için ayrı diğer vatandaşlarımız için ayrı tarifeler üzerinden harç tahsil edilmeye başlanmıştır. 

Bu sistem, istenen belgelerin çokluğu sebebiyle vatandaşlarımızın güçlüklerle karşılaşmalarına, zaman israfı
na ve konsolosluklarımızın iş hacminin büyük ölçüde artmasına neden olmuştur. Konsolosluklarımızdaki iş 
hacmini artıran ve vatandaşlarımız arasında ayırım yapan diğer bir husus da, pasaport harçlarının pasaport 
hamiline ve sıfatına göre değişmesidir. 

492 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, işçi - diğer vatandaş ayırımı tamamen kaldırılarak, vatandaşları
mızın karşılaştıkları güçlükler giderilmekte, zaman israfı önlenmekte ve böylece dış temsilciliklerimizdeki bü
rokratik engeller de bertaraf edilmektedir. Ayrıca hamiline ve sıfatına göre verilen pasaportlar tek tipe in
dirilmekte ve konsolosluklarımızın iş hacminin büyük ölçüde azalması sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, refakette kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan pasaport harcı alınmaması da öngörülmek
tedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, Konsoloslar tarafından 
yapılan noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nispetlerin uygulanacağı ancak, bu işlemler dolayısıyla 
ödenmesi gereken maktu harçların 4 misli (yurt dışındaki işçiler için 3 misli) olarak tahsil olunacağı hükmü 
yer almaktadır. 
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Bu tasarı ile Kanunun 79 uncu maddesi de değiştirilmekte ve yurt dışında tahsil edilen harçlarla ilgili 
olarak, lilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanması konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
yetki verilmektedir. 'Bu bakımdan mükerrerliğe yer ve rilmemesi için bu fıkranın son bölümü çıkarılarak mad
de yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 2, — Tasarının bu maddesi dile 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesi yeniden düzen
lenmiştir. Yapılan, düzenleme (ile, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahrî Konsolosluklarının yaptıkları her 
türlü işlemlerde alınacak harç miktarlarını belirlemek için tarifeler itibariyle farklı emsal ıtespiıt etme yetkisi
nin yanı sıra Maliye ve Gümrük Bakanlığına bu harç lara esas olmak üzere döviz kurlarını da tespit ve Alan 
etme yetkisi verilmiş ve bu suretle yurt dışındaki vatandaşlarımızın, harçların hesabında esas olan döviz kur
ları konusundaki şikâyet ve sızlanmaları da önlenmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca maddede yer alan «Maliye Bakanlığı» ifadesi «Maliye ve Gümrük Bakanlığı» şeklinde değiştiril
miştir. 

Madde 3. — Bu madde ile Harçlar Kanununa ekli ı(6) sayılı tarife değiştirilerek, işçiler ve diğer vatandaş
lar arasındaki farklılık ortadan kaldırılmış, bu tarifede yer alan maktu harç miktarları, Pasaport Kanununda 
yapılan değişiklikler de nazara alınmak suretiyle yeniden tespit edilmiştir. 

Ayrıca, tarifeye eklenen bir hükümle, refakette kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan pasaport harcı 
alınmaması sağlanmıştır. 

Madde 4. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 5. — Yürütme maddesidir 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 4' g 4 £ 1985 

Esas No. : 1/666 
Karar No. : 105 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLM BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrülk Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 25.3.d9#5 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisli Başkanlığına sunulan ve 1.4.1985 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «492 sayılı Harç
lar Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişikiilk Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 
4 Nisan 1985 tarihinde yapılan 61 inci birleşiminde hükümet temsilcilerinin de katılması ile görüşüldü. 

1970 yılında Harçlar Kanununda finansman kanunu ile yapılan değişiklikle, yurt dışındaki konsolosluk
larımızda yapılan pasaport, noter ve konsolosluk işlemlerinde işçi ve diğer vatandaş ayrımı yapılarak, işçileri
miz için ayrı diğer vatandaşlarımız için ayrı tarifeler üzerinden harç tahsil Edilmektedir. 

492 sayılı Kanunun getirdiği bu sistem gerek, könsolösldk işlemlerini artırmış, gerekse zaman kaybına 
neden olmuştur. Ayrıca pasaport işlemleri esnasında 'hamiline ve sıfatlına gibi ibarelerin Igereği olarak va
tandaşlara farklı ücret tarifesi uygulamak zorunluğu doğmuştur. 

IBu tasan ile 492 sayılı Kanun hükümlerinde gerekli değişiklikler yapılarak; vatandaşlar arasındaki ayrı-
calılklar (kaldırılmış, karşılaştıkları ıgüçlükler giderilmiş, zaman israfı önlenmiş, temsilciliklerimlizıdeki bürok
ratik engeller kaldırılmış ve aynı zamanda konsolosluklanmızdalki yoğunlaşan işler azaltılmış olacaktır. 

Diğer taraftan aynı tasarı ile refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan pasaport harcı alınması hükmü 
de kaldırılmıştır. 

Komisyonumuzda tasarının görüşülmesi sırasında söz alan üyeler Harçlar Kanununda yapılan değişik
likler bakkında ilgililere soru yönelterek izahat istemlişlerdir. 

Hükümet temsilcilerinin açıklamalarında; halihazırda uygulanan Harçlar Kanununa göre, gerek yurt dı
şında gerekse yurt içimde yapılan işlemlerde 34 çeşit harç alındığı bu durumun vatandaşlar arasında ayrıma 
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ve ayrıca çeşitli yığılmalarla zaman Ikaybına neden olduğu, bu yeni düzenleme ile 34 çeşit harcın 4 grupta 
toplandığı* zaman kaybının ve bürokratıik engellerin giderildiği, yedi yaşından küçülk çocuklardan pasaport 
harcının alınmadığı ve iki tip pasaportun tek tipe indirildiği belirtilmiştir. Yapılan açıklamalardan sonra 
tasarının tümü ibenimsenerelk maddelerinin görüşülmesine geçilmiştirj 

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi dil ve anlam bütünlüğünü sağlamaık ve uygulamada kolaylık sağlaması açısın

dan redaksiyona talbi tutulmuş, madde bu şekliyle yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarının 3 lüncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edlil 

mistir. . * 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanve'kili 
Metin Emiroğlu Ayçan Çakıroğulları 

Malatya Denizli , 

Kâtip Üye Nabi Sabuncu 
Kadir Demir Aydın 

Konya 

Ahmet Şamil Kazokoğlu N. Oğuzhan Artukoğlu 
Bolu Burdur 

C. Tayyar Sadıklar Ünal Akkaya 
Çanakkale Çorum 

Muhalefet Şerhim eklidir 

Ahmet Sarp İsmail Dayı 
'Diyarbakır Balıkesir 

Togay Gemalmaz İbrahim Fevzi Yaman 
Erzurum İsparta 

Özdemir Pevlivanoğlu Cengiz Tuncer 
izmir Kayseri 

İsmet Ergül Ayhan Fırat 
Kırşehir Malatya 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Enver Özcan 
Tokat 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

M. Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Tümüne Karşıyım. 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
'Denizli 

Metin Yaman 
Erzincan 

Tülay Öney 
istanbul 

Erol Ağagil 
Kırklereli 

Haydar Özalp 
Niğde 

MUHALEFET $ERHt 

1. Harçlar Kanunu tümü ele alınarak bu gibi değişiklikler yapılmalıdır. 
2. Değişiklik genelde kaynak kaybına yol açacaktır. 
3. ifadeler muğlaktır. Karışıklıklara yol açabilir. 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 273) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

492 Sayılı Harçlar Kanununun Bazı Hükümlerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.7.1964 gün ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

'«^Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemle
rinde (2) sayılı tarifede yazılı nispetler uygulanır.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 79 uncu madesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yabancı para ile tahsil edilecek harçların hesabı 

Madde 79. — Konsolosluk harçları ile Türkiye 
Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 
yaptıkları her türlü işlemler, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurları ve bu 
işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal
ler uygulanmak suretiyle harca tabi tutulur. 

MADDE 3. — Aynı Kanuna bağlı (6) sayılı ta
rife aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

(6) SAYILI TARİFE 

Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Ba
kanlığı tasdik harçları : 

I. — Pasaport Harçları : 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasa
portlar : 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil) 

TL< 

6 aya kadar olanlar 3 000 
1 yıl için olanlar 4 000 
2 yıl için olanlar 7 000 
3 yıl için olanlar 10 500 
3 yıldan fazla süreli olanlar 17 500 

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaport
larda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç 
alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklar
dan harç alınmaz. 

4 — 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

492 Sayılı Harçlar Kanununun 'Bazı Hükümlerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 79 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yabancı para ile tahsil edilecek harçların hesabı 

Madde 79. — Konsolosluk harçları ile Türkiye. 
Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 
yaptıkları her türlü işlemlere ait harçlar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz 
kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ay
rı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle 
hesap edilerek tahsil edilir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir. 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci mad
desinde yer alan yabancılara mahsus 'damgalı pasa
portlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, 
umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan 
alınan harçlar aynen alınır. 

3. Mutefcerlik müddeti sona eren pasaportların 
Konsolosluklarda süre uzatımı, bu pasaportların süre
lerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın 
yapılır. 

II. — Vize harçları 
TL, 

L 
a) 
b) 

2. 
a) 
b) 

Giriş vizeleri : 
Tek giriş 
Müteaddit giriş 

Transit vizeleri : 
Tek transit 
Çift transit 

1 500 
5 000 
TL, 

1 500 
3 000 

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci 
fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır) 

Vize harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz 
önünde tutularak, Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri 
Üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vi
zeleri 5 000 TL. 

III. — Yabancılara Verilecek ikâmet tezkeresi ve 
Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları : 

1. tkâmet tezkeresi : 
TL, 

6 aylık olanlar 
1 yıllık olanlar 
2 yıllık olanlar 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 

5 000 
10 000 
15 000 
3 000 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri, yayımını 
takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
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MADDE 5 
rütür. 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

T,: Özal 

Devlet Bakanı Barbakan Yandumcısı 
/. Ki Erdem 

Devlet Bakanı 
C* Büyükbaş 

Devlet Balkanı V. 
A. Tenekeci 

İçişleri Bakanı 
Y, Akbulut 

MMî EğMın Gençlik ve Spor Baklanı V. 
H, H. Doğan 

Ulaıştırma İBakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

MADDE 5. 
kabul edilmiştir, 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Tasarının 5 inci maddesi aynen 

Devlet Bakanı 
K. Oksay] 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Akiatee ©akanı 
Af. Ne Eidem 

jdçfltari Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

25 . 3 . 1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Af. T. Titiz 

Millî Savunma (Bakanı V. 
S.. N, Türel 

Maliye ye Gümrük Bakam 
A. K. Alpîemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Tarımı Orman ve Klöy tşltevi Bakanı Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan M, Kalemli 

Enerji ve Talbiî Kay. Bakanı 
5, N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Af. Taşçıoğlu 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 274 

4 . 1 . 1 9 6 1 Günlü ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1 /670) 

TC. 
Başbakanlık 29 .3 , 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü ; 

Sayı : K. K. Gru Md. 
18/101-1888/03323 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÜLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Mahye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığımla arzı Bakanlar Kurulunca 253.1985 ta
rihinde kararlaştırılan «4.1.1961 Günlü ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Bir Maddesinin Değiştirtmesine 
Dair Kanun Tasarısı» Me gerekçesü ekli olarak göndertfırâştir. 

Gereğini arz ederim. 
* Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

BeyannameH mükellefiyetlerde kanunî süreden sonra» başlayan 15 günlük ek sürede beyanname verilmesi 
halinde vergi ziyaı olmamış sayılacağı esasının hükme .bağlandığı tou maddede belirtilen sürede 'beyanname ve
rilmesi tüm beyannameli mükellefler tarafından alışkanlık batine getiriimek suretiyle tahakkuk ve ödemenin 
geciktirilmesine neden olunduğundan, Veraset ve intikal Vergisi mükellefleri dışında kalan diğer beyanna
meli mükellefler için bu müessesenin kaldırılmasına gerek duyulmuştur. 

GEREKÇE 

Madde 1. — Beyannameli mükellefiyetlerde beyannamenin ne zaman verileceği, her verginin kendi ka
nununda belirtilmekte olduğundan,'beyannameninnormal olarak 'bu süre içerisinde verilmesi ve tahakkukunun 
yapılması icap etmektedir. 

Kanunî süreden sonra başlayan 15 günlük ek sürede beyanname verilmesi mükelleflerce itiyat haline ge
tirilerek tahakkuk geciktirildiğinden, Veraset ve İntikal Vergisi hariç kalmak üzere, diğer beyannameli mükel
lefiyetlerde bu müessesenin kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Madde 2. — Bu madde ile, bu Kanunun yayımı ta ruhinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

Madde 3. — Bu madde ile bu Kanunun Bakanlar Kurulu He yürütüleceği belirtilmiştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/670 
Karar No. : 106 

4.4. 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 25.3.1985 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 1.4.1985 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «4.1.1961 Günlü ve 
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 
4 Nisan 1985 tarihinde yapılan 61 inci birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılması ile görüşüldü. 

Beyannameli mükellefiyetlerde kanunî süreden sonra başlayan 15 günlük ek sürede beyanname verilmesi 
halinde vergi ziyaı olmamış sayılacağı esasının hükme bağlandığı bu maddede belirtilen sürede beyanname 
verilmesi tüm beyannameli mükellefler tarafından alışkanlık haline getirilmek suretiyle tahakkuk ve ödeme
nin geciktirilmesine neden olunduğundan, Veraset ve İntikal Vergisi mükellefleri dışında kalan diğer beyan
nameli mükellefler için bu hükmün kaldırılması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda tasarının görüşülmesi sırasında söz alan üyeler Vergi Usul Kanununda yapılan deği
şiklik hakkında ilgililere soru yönelterek izahat istemişlerdir. 

Komisyon üyelerinin sorularını cevaplayan Hükümet temsilcileri yaptıkları açıklamada değiştirilmesi iste
nen Vergi Usul Kanunundaki değişikliği şu şekilde ifade etmişlerdir. 

Gelir Vergisi Kanunu uygulamalarını örnek alarak, gelir vergisi mükellefi olan kişiler 1984 yılına ait be
yannameyi 1985 yılının Mart ayında verirler ve 15 günlük ek süre bundan sonra başlar bu da ödenecek ver
gi yılma göre 15 ay gibi uzun süre beklemiş olur, bu uygulama vergi mükellefleri tarafından alışkanlık ha
line geldiğini bu nedenle söz konusu hükmün kaldırılmasını belirtmişlerdir. Yapılan bu Açıklamadan sonra 
tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. . 

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

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

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 
Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Tümüne karşıyım. 
Ahmet\ Sarp 
Diyarbakır 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Başkanvefkili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 
M. Fenni İslimyeli 

Balıkesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

Metin Yaman 
Erzincan 

Tülay Öney 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Tokat 
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HÜKÜMETİN TBKLtF ETTİÖİ METİN 

4.1.1961 Günlü ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
342 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Veraset ve İntikal Vergisinde ek süre 

Madde 342. — Veraset 've intikal vergisine iliş
kin mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak 
için 'beyanname verme süresinin sonundan başlaya
rak 15 glün (beklenir. Beyanname bu süre içinde veri-
lürse vergi ziyaı olmamış sayılır. 

Ayrıca mükellefe ıtebliğ edilmek şartı ile yeniden 
15 günlük bir mühlet verilir. IBu hususlta da yukarı
daki hüküm cari olur.» 

Yürürlük 

MADDE 2. 
rürlüğe girer, 

Yürütme 

MADDE 3. 
Kurulu yüıtütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

1 44.1961 Günlü ve 213 Sayın Vergi Usul Kanununun 
1 Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dan* Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. -
kabul edilmiştir, 

Yürürlük 

IMADDE 2. -
kalbul edilmiştir. 

Yürütme 

. MADDE 3. — 
kalbul edilmiştir. 

- Tasarının 1 inci maddesi aynen 

* 

- Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı • Başbakan Yardımcısı 
/.: K,: Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y, Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı V. 
H. H. Doğan . 

Ulaştırma Bakanı 
V, Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M* M Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlik ve İskân Bakanı 
t S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
5, N. Türel 

25 . 3 . 1985 

Devlet Bakanı 
At M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. 7V Titiz 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A, K. Alptemoçin 

Sağ, ve Sos. Yar. Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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