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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

22 . 5 . 1986 Perşembe 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te toplanarak 
iki oturum yaptı. 

(İstanbul Milletvekili Bülend Ulusu, Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki sorunlar ve l inini Adasının 
Lozan Antlaşmasına aykırı silahlandırılması konu
sunda gündem dışı bir konuşma yaptı, 

Sinop Milletvekili H. Barış Can ve 9 arkadaşının, 
Türk tütününün geleceğini ve tütün üreticileri ile tü
tün işçilerinin sorunlarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açıl
masına ilişikin 10/19) ve, 

Malatya Milletvekilli Ayhan Fırat ve 11 arkadaşı
nın, ülkemizdeki demir - çelik üretim ve tüketimi ile 
ilgili sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü madde
leri gereğince bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin (10/20), 

Önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Mec
lis araştırması önergelerinin gündemde yerini alacağı, 
öngörüşmelerinin sırasında yapıllacağı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolara-
rası Türkiye - Macaristan Dostluk Grubu kurulması

na ilişkin Başkanlık tezkeresi ve eki Kurucular Ku
rulu listesi kabul edildi. 

24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/342) 
(S. Sayısı : 444) üzerindeki görüşmeler tamamlana
rak, tümünün kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklan
dı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 
Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 sayılı Kanunlar
da Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu İktisadî 
Teşebbüslerimin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/766) (S. Sayısı : 445) 
üzerindeki görüşmeler tamalmlanarak, maddelere ge
çilmesi kabul edildi. 

27.5.1986 Salı günü saat 14.00'te toplanılmak üze
re birleşime saat 00.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Samsun İçel 
Süleyman Yağcıoğlu Durmuş Fikri Sağlar 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 5 . 1986 Cuma 

Tasarılar 

1. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi 
Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ve İşletme Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/777) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 22.5.1986) 

2. — Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/778) (Adalet; Dışişleri komisyonlarıma) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.5.1986) 

Raporlar 
1. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malla

rın İktisabına Dair Kanun Tasarısı ve Zonguldak 
Milletlvekili İsa Vardal'ın, Ereğli Maden Havzasında 
Bulunan Taşın m azıların Medenî Kanun Hükümlerine 

Göre iktisabına Dair Kanun Teklifi ile Zonguldak 
Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, Taşkö
mürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına 
Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret; Adalet komisyonları raporları (1/759; 2/329; 
2/343) (S. Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986) 
(GÜNDEME)! 

2. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/772) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 
23.5.1986) (GÜNDEME) 

3. — 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu
mun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Mad
de ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Daiir Kanun 
Tasarısı ve Plan ve 'Bütçe 'Komisyonu Raporu 

343 — 



T.B,M.M. B : 110 27 .5 .1986 O : 1 

(1/774) (S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Diyarbakır Milletvekili Ma'hmud Altun-
akar'rn, Diyar'bak'irspor aleyhine Adana'da yapılan 
'gösteri ve yürüyüşe ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/764) (Başkanlığa geliş tarihli : 
22.5. S 986) 

26 . 5 . 1986 Pazartesi 

Teklif 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'in, 

20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı istanbul Su ve Ka
nalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/346) (İçişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.5.1986) 

Raporlar 

1. —• 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
nun, 680(2 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 
Sayıılt Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu 
ve Türkiye Çocuk. Esirgeme Kurumunun Bazı Ver
gilerden Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulma
sına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi ilaç
ları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması ile 1418 Sayılı Oyun Kâğıtları inhisarı Hak
kında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/771) (!S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 26.5.1986) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Alaeddin Kısa-
kürek ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (2/344) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma 
tarihi : 26.5.19S6) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
(iddia ©dilen tarihî çadırlara .ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından, sözlü soru önergesi (6/765) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.5.1986) 

2, — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen -
oğlu'nun, Hatay İlimizin Suriye Devleti tarafından 
kendi hudutları içinde gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/766) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.5.1986) 

Yazılı Soru Önergesi 

1. —• Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Ka
rasu Irmağının Tercan ve Çayırlı ilçeleri arasında sı
nır teşkil eden kısımlarına set yapılmasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1179) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.5,1986) 

27 . 5 . 1986 Sah 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Tokat Milletvekili Enver Özean'ın, davası 

devam eden bir gazete hakkındaki beyansna ilişkin 
Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/767) (©aş kan lı
ğa geliş tarihi : 26.5.1986) 

2. — Adana Milletvekili Metin Üstüncl'in, Çukur
ova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünler; zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/768) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.5.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

•Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'nun Limni 
Adası ile ilgili tutumlarına ilişkin Baş'bakandan yazılı 
soru önergesi (7/1180) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.5.1986} 

2. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 18.8.1985 
tarihinde Ağrı Dağında yakalandığı iddia edilen bir 
vatandaşın akıbetine ilişkin İçişleri Balkanından yazılı 
soru önengesi (7/1181) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.5.1986) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 27 arka
daşının, Erzurum ve Kars illerinde yaptırılan deprem 
evlerinde bazı noksanlıkların bulunduğu ve müteah
hit firmalara fazla ödeme yapıldığı iddialarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/21) ('Başkanlığa ge
liş tarihi : 26.5.1986) 

»<«»-—*• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Ssml : 14.00 

BAŞKAN : BaskamvakiK Aıtf Ş, BKgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Arif Ağaoğiu (Adıyaıman) 

BAŞKAN — Türkiye ıBüyüik MıiıMet Meclisinin 110 uncu BMcşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad" okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın ımıiMetvekiılierinin salonda bulunduk-
lamnı yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yap iddi) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant oğlu' 
' nun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor 
Bayramı dolayısıyla yapılan Bayrak Koşusu hakkın
da gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nâlbantoğlu; 19 Mayıs Bayrak Koşusu programında, 
Erzurum'dan başlayan bir 'koşuya yer verilmemesi 
nedeniyle gündem dışı söz istemişlerdir. 

Sayın Nâlbantoğlu, buyurun ©fendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) —' Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

10 gün 'kadar önce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma 
ve Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladık. 19 Mayıs 
1919 ne büyük olay; Ulu önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla, ulusumuzun 
O'nun çevresinde toplandığı, istiklal ve bağımsızlığımı
zı elde etmek için şahlandığı gün. Bininci Cihan 
Harbinden yenik çıkmış, olan Osmanlı Devletimizin 
imzaladığı Sevr Antlaşmasıyla parçalanmış ve düş
manlarımız tarafından yer yer dşgâıl edilmekte olan 
yurdumuzun bütünlüğünü korumak ve bağımsıahği-
mızı ©İde etmek için aıtıilmış ilk adım 19 Mayıs. O 
günlerin kara tablosunu anlatmak ve anımsatmak ve 
hatta anımsamak bile istemiyoırum. Özetle söyler
sek, bu tablo; bütün karaları zaptediimiş, bütün ter
sanelerine girilmiş bir yurt ve bu yurtta yarınının ne 
olacağını bilemeyen bir ulus, mıazlum ve fakruzanuret 
içerisinde bir balık... İşte tam bu sırada Samsun'da 

doğan bir güneş; Mustafa Kemal Atatürk, bir kur
tarıcı, bir yol gösterici. 

Mustafa Kemal, Samsun'dan sonra Havza ve 
Amasya'dan, ulusuna ilk kurtuluş umudu 'talimatını 
vermiştir. Vatan kurtarılacak ve düşman, vatanın ha
remi ismetinde boğulacaktır, ©u kurtuluş hareketine 
de Doğu'dan, Erzurum'dan başllanaeak; Erzurum 
Kongresi işte bunun için toplanacaktır. Sonra, Sivas 
Kongresi ve daha sonra da 23 Nisan 1920 tarihinde 
Ankara'da Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin teşkili... 
Böyle başladı bu millî heyecan ve böyle başarıldı bu 
millî kurtuluş. Sonra da, 9 Eylül 1922'de İzmir'de 
son düşman 'kalıntıları denize döküldü. 'Bu hareket, 
mazlum milletlerin zalim müstevlilere verdikleri der
sin tarihe altın harflerle işlenişiydi. Hiç kimse, bu 
millî şahlanışta Erzurum Kongresinin bir mesnet taşı 
olduğunu inkâr edemez. 

İşte bu nedeniie geçen yıl, yine yüce M'eeılıisiımfzde 
bir gündem dışı konuşma yapmış, bu tarihî olgunun 
süreci içinde Erzurum Kongresiinin de -önemli olma
sa bile- adını- anımsatmak için, yıllardan beri 19 Ma
yıslarda yapılan bayrak yarışlarında, neden Erzurum 
Kongre binasının önünden alınan bir bayrağın da 
'belli güzergâh ile getirilip Samsun'dan gelen atletler
le birleşerek Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımıza 
tesıiim edilmediğini sormuş; badema ilgili ve yetkili-
ilerden behemehal 1986 Mayıs törenlerini bu şekilde 
düzenlemelerini, hemşerilenim adına temenni ve istir
hamda bulunmuştum. Zira, işitiyordum ki ve Erzurum' 
lu hemşerilenim de istiyorlardı 'ki, Erzurum'dan da 
gençlerimiz eliyle getirilecek kurtuluş bayrağımız, Ata
türk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızın gö-
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rüntüleriimde, 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Mıifllet 
Meclisinim Erzurum Milletvekili olan Mustafa Ke-
marıin ruhunu sadetsin ve 'bu kongrenin de kurtuluş 
hareketimizin bir. mesnet ıtaşiı olduğunu anımsatsın. 

Bendeniz bu yıllıkıi programda' 'Erzurum'dan, Er
zurum'du gençletre 'bu şekilde (bir bayrak getirilme
sine yer verilmediğini anlayınca ve öğrenince, 'bu yıl
kı 19 Mayıs şenliklerimi protesto etmek .için ikatıl-
anadum., 

Bu hareketimden ötürü sadece, Olu Önderimiz 
Mustafa Kemal'den özür diliyor, bent bağışlamasını 
(istiyorum; fakat böyle 'bir program uygulanıncaya 
kadar da bendeniz, ,'iılgiıli ve yetkilileri bağışlamaya
cağımı,' ita kıi, Erzurum da önemsenince ye kadar. Hem-
şerilerıimıin talebi ve önerilerinde hâlâ ısırarlıyıım. 

Saygılar sunarım. (SHP şuralarından allkışılar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-

lu. 
2. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 

TBMM Saymanlığının Ocak, Şubat ve Mart 1986 {Ay
ları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonu Raporuna eklediği 
muhalefet şerhi hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Coşkun 
Bayram; «Gündemin sunuşlar bölümünde yer alan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, 
Şubat ve Mart 1986 Ayları Hesabına Ait Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporunda muhalefet şerhim bulunduğundan, gö
rüşlerimi açıklamak üzere gündem dışı söz istiyorum» 
diyorlar. 

Buyurun Sayın Bayram. (SHP sıralarından alkış
lar) 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 
yüce parlamentonun değerli üyeleri; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu üye
si olarak, Ocak, Şubat ve Mart 1986 dönemine iliş
kin rapora yazdığım muhalefet şerhinin nedenlerini 
açıklamak amacıyla söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 
ve Bütçe Komisyonunda 9.11.1985 tarihinde Sayış
tay'a 21 adet yeni üye seçilmiş olup, bu seçim, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 12.11.1985 
tarihli 27 nci Birleşiminde onaylanarak, 14.11.1985 ta
rih ve 18928 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Esasa girmeden önce bir hususu özellikle vurgula
mak istiyorum, sözlerim Sayıştay üyeliğine seçilmiş 
değerli üyelerin şahıslarıyla kesinlikle ilgili değildir. 
Ancak, bu seçimde, Türk personel hukukunun temel 

kuralı olan boş kadro şartına uyulmamıştır. 3162 sa
yılı Kanunun, seçimin dayanağını teşkil eden geçici 
3 üncü maddesinde, seçim yapılacağı belirtilen kad
rolar iki kalemden oluşmaktadır: Bir tanesi boş bu
lunanlar; diğeri de, 190 sayılı Kanun Hükmünde Ka 
rarnameye ek olarak çıkarılan 18.7.1984 tarih ve 
84/8360 sayılı Kararname uyarınca verilenlerdir. 

Bu kanunun yürürlüğünü takiben Sayıştayda 5 
üye kadrosu boş bulunmakta olup, anılan 84/8360 
sayılı Kararnameyle, Sayıştay Başkanlığına ilişkin 
meslek mensuplarına ait 2 sayılı cetvelde 49 üye kad
rosu ihdas edilerek, bunlardan' 33'ü serbest kadro sü
tununda, 16'sı da tutulan kadro sütununda gösteril
miştir. 190 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
7 nci maddesinde, bu kanun hükmündeki kararname
ye ekli,cetvellerin, tutulan kadro sütununda gösteri
len kadroların serbest bırakma işlemleri tamamlanın
caya kadar kullanılması yasaklandığı halde, bu ya
sağı dikkate almadan söz konusu bu kadrolara se
çim yapılmıştır. 

Kadro, bir kamu hizmeti teşkilatının anatomik ya
pısını, iskeletini oluşturan, vazgeçilmesi mümkün ol
mayan çok aslî bir unsurdur. Kadro bulunmadan, 
münhal kadro olmadan, hiçbir göreye tayin ve ata
ma yapılamaz, yapılması mümkün değildir. İleride va
ki olacak münhal kadrolar için de önceden tayin ya
pılamaz. Bu haliyle kadro, atama işleminin temelini 
teşkil eder. 

Nitekim, bu gerçek 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 33 üncü maddesinde «Kadrosuz memur 
çalıştırılamaz» biçimde çok kesin olarak ifade edilmiş
tir. Tüm bunlar göstermektedir ki, Sayıştaya yapı
lan üye seçimi hukuken geçersiz bir seçim niteliğin
dedir. Geçersiz bir seçim sonucu seçilenlere de, ne 
seçim yapıldığı sırada ve ne de halen boş kadro bu
lunmadığından aylık, ödenek ve bunun gibi özlük hak
larının ödenmesi de hukuken olanaksızdır. 

Bu durumda, rapordaki muhalefet şerhime uygun 
olarak menfî oy kullanacağımı saygıyla arz ediyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
3. — Afyon Milletvekili Şükrü Yüzbaşıoğlu'nun, 

son günlerde 1982 Anayasası üzerinde yapılan olum
suz tartışmalar konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayım Şülkrü 
YüZbaşıoğlu, son günlerde Anayasa üzerimde yapılan 
olumsuz tartışmalar nedenliyle gündem dışı söz iste
minde bulunmuşlardır; buyurun Sayın YüZbaşıoğlu. 
(iBağımnsız sıralarımdan alkışlar) 
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M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞIJU (Afyon) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bir süredir bilinçli, bi
linçsiz, yetkili, yetkisiz bazı ağızlardan 1982 Anayasası 
ile demokrasinin yerleşmeyeceği, ülkenin huzura ka
vuşamayacağı ve 1982 Anayasasının ikinci sınıf hu
kukçularda hazırlandığı ve ikinci sınıf bir anayasa ol
duğu savı dille getirilmekte ve basına aksettirilmekte
dir. 

Hatta, dün beğenidiikleri anayasa ile ülkeyi yönete
meyenler, memleketi felakete götürenler dahi «Bu Ana
yasa totaliter bir anayasadır» demekte ve «Bu Anaya
sa gider, başka anayasalar gelir» demektedirler. Mlil-
letimiz, bu sorumsuz, zamansız ve kasıtlı beyanlardan 
huzursuzluk duymaktadır. 

Anayasa nedir? Yasama, yürütme ve yargı organ
larının temel hukuk kurallarıdır. Devlet idaresinde en 
büyük temel, kanunlar manzumesidir. Onun içindir 
ki, hiçbir kanun anayasaya aykırı çıkarılamaz ve hiç
bir kimse veya organ da kaynağını anayasadan al
mayan bir devlet yetkisini kullanamaz. 

Sayın milletvekilleri, diğer ülkelerle mukayese et-
tliğimiz zaman, 1908'den itibaren 75 - 80 senelik bir 
zaman içinde, en çok anayasa değişikliği bizde olmuş
tur. Bslki anayasalar, ilgili komisyonlarda hazırlanıp 
meclislerden geçtikten sonra yürürlüğe girerken, 1961 
Anayasası farklı olarak, Kurucu Meclisçe hazırlan
mış, milletimizin beğenisine sunulmuştur ve yüzde 65 
iştirak oyuyla yürürlüğe girmiştir. Referandum so
nunda, küçümsenmeyecek ölçüde ret oyu 1961 Ana
yasasında vardır. Çünkü, 1961 Anayasası, milletçe 
yaşanan acı olaylar nedeniyle bir tepki anayasasıdır. 

1982 Anayasamız ise, Danışma Meclisince hazır
lanmış ve geçmiş bütün anayasalardan fadclı olarak 
kamuoyunda açık tartışmaya bırakılmıştır. Herkes, 
olumlu veya olumsuz görüşlerini basın yoluyla açıkla
mış, ilgili mercilere yazılı olarak bildirmiştir. Bu gö
rüşlerin ışığı altında, Anayasa hazırlayıcıları ve yetkili 
organlar gerekli değişiklikleri yapmış ve Danışma 
Meclis/ince kabul edilen son şekli yüce Türk Milleti
nin oyuna arz edilmiştir. Asil Türk Milleti yüzde 92 
oy iştirakiyle bu Anayasayı kabul etmiştir; iştirak et
meyenlerin oranı yüzde 8'dir. Gerek iştirak etmeyen
ler, gerek ret oyları toplamını yüzde 10 olarak kabul 
etsek dahi, azınlığın çıkan çatlak sesleri, millet ege
menliğine aykırı değil midir? Hele bu ses milletveki
linin ise, bu kürsüden yaptığı Anayasaya sadakat ye
minline ters düşmüyor mu? (ANAP sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Çünkü, «Egemenliğin kullanıl

ması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sını
fa bırakılamaz.» (Anayasa, madde 6) 

Hiçbir zaman ve hiçbir ülkede, bir azınlığın arzu
suna göre anayasa değiştirilmemiştir ve değiştirilemez. 
Yemininizin değeri var ise, istifa eder, millete gidersi
niz, milletten gerekli yetkiyi alırsınız; o zaman ko
nuşur veya Anayasa değiştirmeye teşebbüs edensiniz. 

Burada şunu hatırlatmakta fayda görürüm : Si
yasî hayatımızda Anayasaya saygısızlık ve ihanet 
gösterenler, daima felakete uğramıştır; isimlerini say
mak istemüyorum. 

Yüce milletimiz gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız da, 
Anayasa üzerindeki soruımsuz beyan ve tartışmalar
dan huzursuzdur. Buradan arz ediyorum; bu Anaya
sanın sahibi aslîsi yüce Türk Milletidir, yüzde 90 
olumlu oylan ile de bu Anayasaya sahip çıkmıştır, 
ve daima da Türk Milleti eserine sahip çıkacaktır. 
Ettiğimiz yemine sadık kalarak, yeminimizin haysi
yetini koruyarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
rak bu Anayasaya biz de sahip çıkıyoruz ve çıka
cağız. (ANAP sıralarından «IBravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Cumhurbaşkanımız müsterih olsunlar, bu 
Meclis birkaç çatlak seslin dışında ve yeminini yala
yanların dışında sorumluluğunu müdriktir, görevini 
yapmaya muktedirdir ve bu Anayasaya sahiptir. 

Gene bazıları, doğacak sonucun sorumsuzluğu için
de, Güney Anadoluda bölücü sokak eşkiyasının as
ker, sivil bütün devlet görevlilerine ve devletine bağ
lı olan halkımıza karşı giriştikleri çirkin saldırı nede
nliyle, «Bu olaylar devam edecektir, sebebi özal Hü
kümetinin sosyal ve ekonomik yönetimlidir. Biz ikti
dara gelinceye kadar bu eylemler sürecektir» diyor. 

Şimdi kendisine soruyorum : Eğer bu hain saldı
rılar bu hükümetten kaynaklanuyoırsa, niçin Orta Ana
dolu veya Karadeniz illerinde veya Ege, Trakya il
lerinde olmuyor da sadece bir bölgede oluyor? Gene 
soruyorum; Saldırıların devam edeceğini kesin ifade 
ettiğine göre, ilgisi nedir? (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

ISaym milletvekilleri, bu hükümet, bu Meclisten 
çıkmış meşru bir hükümettir ve adı da Türkiye Cum
huriyeti Hükümetidir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

'Ekonomik ve sosyal politikalarını beğenmeyebi
lirsiniz, icraatını beğenmeyebilirisiniz. 

BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıoglu, lütfen toparlayın 
efendim; zamanınız dolmuştur. 
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M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Bu 
kutsal çatı altımda, yasalar içinde bunun tartışması
nı yaparsınız; ama anarşitlere arlka çıkarak, bu hükü
meti güçsüz kılmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 
/(ANAP sıralarından «ıBravo» sesleri, alkışlar, SHP 
sıralarından gürültüler.) 

Geçmişimizde dâima Meclislerimiz hainlere karşı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi .hükümetlerimin yanın
da olmuşlardır, aksi hıyanettir... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞBSEN (Ordu) — O hiya-
netin içinde sen varsın; o sensin... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ayıp ayıp, senin 
boyuna yakışıyor mu? 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Ülke 
dışında Anayasamızı D'evletim'iz'i, hükümetimizi, re-
jîmimiizi hatıta bir başka siyasî partiyi şikayet etmeyi, 
jurnal etmeyi, dışarıdan yardım ve destek istemeyi 
hiçbir zaman ahlakî saymıyorum. (ANAP sıralarım 
dan alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

IBAIŞKAİN — Sayın Yüzbaşııoğlu, süreniz doldu ve 
geçti, lütfen toparlayın efendim. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Siyasal tarihimizde devletini, hükümetinii, Ana-
yasaisını ve bir başka partiyli dışarıda şikayet eden bir 
parlamenter çıkmamıştır. Bu sorumsuz, utanç verici 
davranış karşısında, basından edindiğimiz ve bugü
ne kadar tekzip edilmeyen bilg!iye göre, sosyalist ül
kelerin parlamenterleri dahi tepki göstermişler ve o sa
lonu terketm'işlerdir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Anayasanın tartışıdmaya açıldığı günlerde ağzını 
açmayanların, blir öneri getirmeyenlerin, üstelik bu 
Anayasa ile buraya gelenlerin maksadı açıktır, belirli 
yerlere mesajdır. Geçmişte «Anayasa, balbayasa» di
yenlerin, «Bu Anayasa ile ülke yöneltilmez» diyenle
rin, «Anayasayı değiştireceğim» diyenlerin Anayasaya 
çarpıldığını ve hatta sonunda Anayasaya sığınmakta 
olduğu unutulmamalıdır. 

Anayasa, demokrasinin ye insan özgünlüğünün tek 
teminatıdır, buna Türkiye Büyük Millet Meclisıince, 
miilleüiıriiz gibi sahip olalım. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, (ANAP 
sıralarından alkışlar) açık hakaret vardır, (ANAP sı

ralarından alkışlar) açık ısataşma vardır, söz istiyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Ö1MER KUŞHAN (Kars) — Sayın Genel Baş

kanımıza açık hakaret vardır, söz istiyorum efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

BAlŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan... 
İBAŞKAN — Buyurun efendim. 
KADİR NARUN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

hatip arkadaştım Türkiye Cumhuriyeti Devlet/i içinde 
ikilik yaralttılar, bölgeye böldüler, (ANAP Sina'larından 
sürekli alkışlar) Türkiye'de bölgecilik yoktur. Eğer 
bugün bir bölgede bir hareket varsa, bu tamamen 
Türkiye'nin dışımda olan bir harekettir. Bu konuda söz 
almak istiyorum. 

BAŞKAN — Söz veremeyeceğim efendim. (ANAP 
sıralarından «(Bravo» seslleri, alkışlar) 

Buyurun Sayın Kuşlhan, nedir efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

konuşımacı biraz öncdk'i cümlelerinin içerisinde, SHP 
Genel Başkanını alenen kast etmek suretiyle hakaret 
etlmiiştir. (ANAP ısıralarından «Hayır, hayır» sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — İsim belirt'iimamliştir efendim 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, isim 

be'Jintlmeısdne. gerek yok, realite meydandadır. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, oıtumn yerinize, 
ÖMER KUÇÎFIAîN (Kars) — Söz veriniz de mese

leyi açıklayayım efcndiım. (ANAP sıralarımdan gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cenevre'de düzenlenecek 7 ndi Uluslararası Ta

rım Forumuna katılmak üzere 24 Mayıs 1986 taııihin-
de isviçre'ye gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri 
'Balkanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşlüne kadar; Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Balkanı Kâ-

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Cenevre'de düzenlenecek 7 nci Uluslararası 

Tarım Forumuna katılmak üzere İsviçre'ye gidecek 
olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğanın dönüsüne kadar Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1041) 

İBAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. ' 
Cumhurbaşkanlığının iki tezkeresi vardır, okutup 

ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım : 
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zum Oksay'm vekillik etmeslinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan EVREN 
Currahurib aşlkan ı 

(BAŞKAN — BilgilerÜnize sunulmuştur. 
2. — Görüşmelerde bulunmak üzere Amerika Bir

leşik Devletleri, Kanada ve Belçika'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlunun dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı- A. Mesut 
Yılmaz'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1042) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mayıs 1986 ta
rihinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Belçi
ka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu' 
nun dönüşüne kadar; Dışişleri. Bakanlığına, Devlet 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı

nın Ocak, Şubat ve Mart 1986 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/104) (S. Sayısı : 448) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonunun, içtüzüğün 153 üncü 
maddesıine göre verilmiş raporu vardır, okutup bilgi
lerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ocak 1986 başında Hazinenin 

T.C. Ziraat Bankasına olan borcu 83 175 457,18 
Ocak, Şubat, Mart 1986 ayla

rında T.C. Ziraat Bankasının aldığı 
para 5 923 409 842,47 

Toplam 5 840 234 385,29 
Ocak, Şubat, Mart 1986 ayla

rında T.C. Ziraat Bankasının har
cadığı para 6 452 723 182,36 

Nisan 1986 başında Hazinenin 
T.C. Ziraat Bankasına olan borcu 612 488 797,07 

(1) 448 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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j Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, 
Şubat, Mart 1986 aylarına ait hesapları incelendi; 

Ocak 1986'da Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına 
olan 83 175 457,18 lira borcu ile Ocak, Şubat, Mart 
1986- aylarında Hazineden 5 923 409 842,47 lira alı
narak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem'an 
5 840 234 385,29 lira olmasına rağmen Hazineden 
T.C. Ziraat Bankasının 612 488 797,07 TL. borcu 
ile birlikte 6 452 723 182,36 lira sarf edilmiş olduğu 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uy
gun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yılmaz ve 
Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türk -

Tayland dostluk grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi ve eki kurucular kurulu listesi (5/106) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının iki tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı ona
yınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türk - Tayland 

Dostluk Grubu kurulması için, ilişik listede isimleri 
yazılı sayın milletvekillerinden oluşan müteşebbis he
yetin istemi, hükümetin de konu hakkındaki görüşü 
alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının 21.5.1986 tarihli toplantısında görü
şülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzen
lenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih ve 378 sayılı Ya
sanın 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Yasa ile değişik 
4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk Grubu
nun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen yaslanın 4 üncü ve 'bu yasanın uygulan
masına iliş'kin yönetmeliğin 4 üncü maddeleri hüküm
leri uyarınca, yüce Meclisin onaylarına sunulur., 

Necmelt'tkı Karaduman 
Türkiye Büyük Millet MeclIM 

Başkam 

Parlamentlolararası Türk - Tayland Dostluk Gru
bu Kurucular Kurulu : 

Başkan : Arsan Savaş Arpacıoğlu SHP Amasya 
Burhan Cahit Gündüz ANA'P İzmir 
MıMaf a Uğur Ener ANAP Kütahya 
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Nihat Akpak ANAP Sakarya 
Haımdi özsoy ANAP Afyon 
M. Oltan Sungurlu ANAP Gümüşhane 
Tevfik Bilâl SHP Hatay 
Ömer Necati Cengiz SİHP İstanbul 
Fehmi Memişjoğlu DYP Rize 
Işılay Saygın ANAP İzmir 
Cafer Tayyar Sadıklar DYP Çanakkale 
Fikret Ertan DSP îzmir 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tezkere 'kabul 
edilmiştir. 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye -
Belçika dostluk grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi ve eki kurucular kurulu listesi (5/107) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye - Bel

çika Dostluk Grubu kurulması için, ilişik listede isim
leri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan müteşeb
bis heyetin istemi, hükümetin de konu hakkındaki gö
rüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük Mlİllet Meclisi 
Başkanlık Divanının 21.5.1986 tarihli toplantısında gö-
rüşlıarek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinlin Dü
zenlenmesi Hakkımda 16.1.1964 tarih ve 378 sayılı 
Yasanın 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Yasa ile değişik 
4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen dostluk grubu
nun kurulması uygun mütalaa ödilmiştir. 

Adı geçen yasanın 4 üncü ve bu yasanın uygulan
masına ilişkin yönetmeliğin 4 üncü maddeleri hüküm
leri uyarınca, Yüce Meçisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Mecİsfi 

Başkanı 

ParlamentJolararası Türk - Belçika Dostluk Gru
bu Kurucular Kurulu : 

BAŞKAN : Mehmet Sağdıç ANAP Ankara 
İlker Tuncay ANİAP Çankırı 
Oğan (Soysal ANAP Ankara 
Hikmet Bicentürk ANAP İçel 
Özgür Barutçu ANAP Diyarbakır 
Ahmet ÖZkan ANAP Çankırı 
Kenan Nehrozoğlu SHP Mardin 
-Erol Ağaigil SHP Kırklareli 
Turan Bayezit SHP Kahramanmaraş 
Mehmet Abdurrezaik Ceylan DYP Süirt 
N. Naci Mimaroğlu ANAP SKrt 

27.5.1986 0 : 1 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

Ç) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELER! 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 27 arka-' 
daşının, Erzurum ve Kars illerinde yaptırılan deprem 
evlerinde bazı noksanlıkların bulunduğu ve müteah
hit firmalara fazla ödeme yapıldığı iddialarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır* 
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

BAŞKAN — 'Bir Meclis Araştırması Önergesi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
30 Ekim 1983 tarihinde, Erzurum ve Kars il

lerinde vukubulan depremde evleri yıkılan vatandaş
larımız içim yaptırılan ve depremde hasar görenlere 
tevzii edilen evlerle ilgili olarak ciddî iddialar orta
ya atılmıştır. Özellikle, evlerin içinde ve çevresin
de yol, kanal ve hafriyatlarda çeşitli noksanlıkların 
bulunduğu ve bunların yapılmışcasıma s'tüasyona da
hil edilerek, paralarının müteahhit firmalara öden
diği ve depremde yıkılan köyler için yeni yerleşim 
alanlarının seçiminde, Bakanlığın tarafsız davran
madığı ve bazı inşaatçı firmaların özel olarak kayı-
rıldığı ileri sürülmektedir. 

Depremde evleri hasar 'gören köylülere verilmek 
üzere 'inşa edilen 134 m2'lik konutların, maliyeti-
nin 2,5 milyon TL. olabiıleoeğı mahalli teknik heyet
lerce saptanmiîşltır. Oysa, ihaleler mülteahhit firma
lara 3,5 milyon TL.ye yapılmış, azamisi ise 6,5 mil
yon TL'ye ulaşmıştır. Bu durumda 2,5 milyon TL* 
ye çıkacak binaların, neden 3,5 milyon TL'ye ihale 
edildiği, müteahhitlere 6,5 milyon TL. ödendiği so
rulmakta ve bu konuda belgelere dayalı eleştiriler 
yapılmaktadır. 

Bu konuda ileri sürülen belgelere dayalı iddia
ları, şöylece özetlemek mülmkündür : 

1. Binalar, ihaleye çıkarılmadan bazı firmalar 
'davet edilerek kendilerine verilmiştir. Bu konuda 
teamüllere uyulmamıştır. Bu nedenle bazı firmala
rın, belM'i kimselerin emriyle kayırılimak istendiği 
kanaat ve inancı yaygındır. 

2. İşe başlandıktan sonra firmalar lehinde' bü
yük avantajlar sağlayan proje tadilatları yapılmıştır. 

3. İnşa edilen köy konutları arasındaki köy içi 
yol tesviyelerinin yapılışında, yoların 50 cm. kazı-
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torak stabilize malzemeli döşendiği ve bu şekliyle 
stüasyonlara dahil edildiği ve hakedilişlerin buna 
göre çıkarıldığı; oysa gerçeğin böyle olmayıp, yol
larla 10 om. ı&talbilize malzemesi döşenerek ödeme
lerin yüksek yapıldığı tespit ediim'işltiir. 

4. Yapılan konutlardan kaçının temeli beton, 
kaçının siklop beton olduğu belli değildir. Yapı
lan araştırmada müıteahlhi't lehine olanın sayısı yük
seltilerek, müteahhit firmalara fazla para ödendiği 
yolunda ciddî tespitler vardır. 

5. ©imaların inşaatında kullanılan kum, çakıl, 
toplama taş çok yakın yerlerden sağlandığı halde, 
çok uzaklardan getirilmiş gibi gösterildiği ve yük
sek nakliye ücreiti sitüasyona ve hakediEşlere dahil 
edildiği görülmüştür. 

6. İnşaatların pek çoğunda noksan ve kusurlu 
iışler vardır, örnek vermek gerekirse : 

a) Binaların tavanlarına döşenmesi gereken izo
lasyon malzemesi cam yünü hiçbir binaya, projeler
de gösterilen miktarda döşemmemiştir. 

b) Sıvalarda, beton yeterli dozda kullanılma
dığı için birçok binada çökme, çatlama ve sıva dö
küntüleri meydana gelmiştir. 

7. Keşiflerde birçok fiyatlar ya protlokollaria, 
ya da Yüksek Fen Heyetlimden alınan onaylarla 
müteahhit firmalar lehinde olmak kaydıyla de
ğiştirilmiş, bu yoldan birçok birim fiyatlar müteah
hitler lehine artırılmış, ve hafcedişler bu birim fiyat-
'lara göre düzenlenmiştir. 

Bütün bu iddiaların doğruluk derecesi bir Mec
lis Araştırması ile ortaya konabilir. Amacımız, bir
takım kimseleri itham etmek değildir. Amaç, deprem 
evleri inşaatı dolayısıyle, ülkemizde sık sık ortaya 
atılan bu tür (iddiaların doğruluk derecesini orta
ya çıkararak uygulamaya ışık tutmak ve icraatı 
kolaylaştırmaktır. 

Bu nedenlerle Anayasanın 98 inci, İçltüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ömer Koşman 
Kara 

Veysel Varol 
Erzincan 

Ayhan Fırat 
Malatya 

'Mehmet Kara 
Trabzon 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Mehmet Sait Erol 
Hakkari 

Yusuf Demir 
Uçak. 

Durmuş Fikri Sağlar 
ı İçel 

Enver özcan 
Toka* 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Hüseyin Avni Güler 
'İstanbul 

Yılmaz önen 
İzmir 

Muhittim Yıldırım 
Edirne 

ibrahim Taşdemdr 
Ağn 

Himİ NaDbaritoğlu 
Erzurum 

Halis Soylu 
Kara 

Paşa Sanoğlu 
Ağrı 

Musa Ateş 
Tunceli 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Oevtdet Karalı 
Giresun 

Ömer Necati Cengiz 
'tetöamlbuH 

Mehmet Üner 
Kayseri 

İsmet Turhanığil 
Manisa 

Coşkun Bayram 
Adana 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Halil İbrahim Şahin 
Denizi 

Müısftafa Kânİ Bürke 
Denizli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş
tırması açılıp açılmaması konusundaki öngöırüşme sı
rasında yapılacaktır. 

/. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim 

BAŞKAN 
çiyoruz. 

V4 — SEÇİMLER 

m- Yol 'Partisince gösterilen adayları okutup, oyları* 

niza sunacağım. 
Gündemin «Seçim» bölümüne ge-

Tüdcıiye Büyük Mıillet Meclisi komisyonlarında 
açık bulunan üyeliklere Hür Demokrat (Parti ve Doğ-

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında 

açık bulunan üyeliklere Hür Demokrat Parti ve Doğ

ru Yol Partisi gruplarınca gösterilen adaylar : 
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Anayasa Komisyonu 
Ferit Melen Van HDP 
Namık Kemali Şentürk İstanbul DYP 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu 
Sefahattin Taflıoğlu Yozgat HDP 
Turgut Sera Tirali Giresun DYP 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul! edilmiştik-. 

Millî Savunma Komisyonu 
Eşref Akıncı Ankara HDP 
Abdurrezak Ceylan Siirt DYP 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonu 
Kadni Attay Antalya HDP . 
Namık Kemal Şeriitürık İstanbul DYP 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabuıl 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştik. 

Dışişleri Komisyonu 
Veöihi Akın Konya HDP 
Sabit Batumlu İstanbul DYP 
'BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mıüllî Eğişim Komisyonu 
Tevfilk Güneş Kırş/ehıir HOP 
Mahmud Altunakaır Diyarbakır DYP 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabu' 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
İsmet Tavgaç Bursa HDP 
Turgut Yaşar Gülez Bolu DYP 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
• edenler... Etmeyenler... Kabuıl edilmiştir. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komıisyonu 

Muzaffer İlhan Muğla HDP 
Ali Mazihar Haznedar Ondu DYP 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Ebmeyenileır... Kabul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komıisyonu 
Abdulikerim Yılmaz Erdem Mardin HDP 
'Feyzullah Yıldırır Gaziantep DYP 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilnrişiJİr. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Sedat Turan Kayseri HDP 
Nejat Abdullah Resuloğlu Ankara DYP 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyemleır... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Aziz; Bülent Öncel Şanlıurfa HDP 
Süleyman Çelebi Mardin DYP 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Komisyonu 
Mehmet Arif Atalay Adıyaman HDP 
Ali Ayhan Çetin Çorum DYP 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum :• Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
(Fenni islimyeıli Balıkesir HDIP 
Isımail Şengün Denizli HDP 
Fehmi Memişoğlu (Rize) DYP 
Cafer Tayyar Sadıklar (Çanakkale) DYP 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
Ahmet Süter (İzmir) HDP 
Faik Tarımcıoğlu (Bitlis) HDP 
Doğan Kasaroğlu (İstanbul) DYP 
Musa Öğün (Kars) DYP 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler.... Kabul edilmiş tir. 

Dilekçe Komisyonu 
Osman Bahadır (Trabzon) HDP 
Necla Tekinel (İstanbul) DYP 

BAŞKAN —Oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sinop Milletvekili Barış Can ve 9 arkada
şının, Türk tütününün geleceğini ve tütün üreticileri 
ile tütün işçilerinin sorunlarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/19) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» bö
lümüne geçiyoruz. 

Sinop Milletvekili Barış Can ve 9 Arkadaşının, 
Türk tütününün geleceğini ve tütün üreticileriyle tü
tün işçilerinin sorunlarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi üzerindeki öngörüşmelere başlıyoruz. 

Sayın hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

TBMM Başkanlığına 

Ülkemizde yaklaşık olarak dörtyüzbin aile geçi
mini tütün üretimi ile karşılamaktadır. Ayrıca yine 
yaklaşık yetmigbin kişi Tekel'in 'tütün yaprak istem© 
merkezleri ve sigara fabrikalarında çalışmakta; bun
ların gelecekleri de tütün ürününün geleceğine bağlı 
bulunmaktadır, özetle; tütün üreticisi bir ailenin or
talama altı kişi olduğu, tütün yaprak işleme merkez
leri ve sigara fabrikalarında çalışan işçilerin de aile
leri ile birlikte ortalama üç kişi oldukları varsayıldı
ğında «tütün üretimine bağımlı olarak geçinmek zo-
.runda olanların sayısı» 2"milyon 600 bin kişi; yani 
genel nüfusumuzun yaklaşık % 5'ine eşit bulunmak
tadır. 

Hükümet işbaşına geldiği günden bu yana tütün 
ürünü ve tütün üreticisini dışlamış, üreticinin alınteri 
olan tütün ürününü değerlendirememiş ve Türk tü
tününün geleceği için güven verici ataraktan uzak uy
gulamalar içine girmiştir. Bunun sonucunda tütün 
üreticisi ve tütün ürününü işleyen kişilerin gelecekle
rini rastlantılara terketmiştir. Tütün üreticisi ve işçi
si hükümetin bu olumsuz tutumundan son derece 
karamsar ve tedirgindir. Bu nedenlerle; tütün üretici? 
si ve işçilerine uygulanan politikasızlığın ciddî bir 
biçimde irdelenmesine kesin gereksinim bulunmakta
dır. Son günlerde kamuoyuna bu konuda yansıyan 
haberler de bu savımızı doğrulamaktadır. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

Bu nedenlerle «Türk tütününün geleceği, tütün 
üreticisi ve tütün işçilerinin sorunları hakkında» Ana
yasanın 98 inci ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereği Meclis araştırması açılmasını 
saygı ile arz ederiz. 

Sinop Milletvekili 
Barış Can ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göıre, Meclis araş
tırması açılıp açılmaması hususunda s arasıyla hükü
mete, .siyasî parti gruplarına ve önergedeki •birinci im
za sahibi veya onun göstereceği bir düğer imza sa
hibine söz verifeceilcti'r. 

Hükümet adına Sayın Alptemoçin; buyurun efen
dim. (Alkışlar) 

1 

! MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
! KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş

kan, Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Sinop Milletvekilli Sayın Barış Can ve arkadaşlarının 
verdikleri Meclis araştuıması önergesiyle ilgili olarak 
söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde tütün üre
timi ve üreticisinin durumu ekonomik ve sosyal yön
den önemli bir yer .işgal etmektedir. Kırsal alanlar
da aile ziraati şeklinde sürdürülen tütün tanımının 
zor ve meşakkatli bir ziraat dalı olduğu yakından bi
linmektedir. Takriben 400 bin üretici ailesi, yakla
şık ikibuçuk milyon nüfus geçimini bu yolla temin 

ı etmektedir. Buna bu sektörün, yaprak tütün .bakım 
ve işleme evlerinde çalışan 36 630, sigara fabrikala
rında çalışan 13 591 olmak üzere toplam 50 221 işçi 
ailesini de dahil edecek olursak, tütün tarım ve sa
nayiinin memleketimiz ekonomik ve sosyal yapısın
daki yeri ve önemi daha İyi anlaşılmış olur. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime, 'hükümetimiz iş
başına geldiği tarihteki ıtütün ve ıtütün pa'itikal'aırı-
nın hangi durumda olduğunu özetleyerek başlamak 
istiyorum. 

Hükümetimiz işbaşına geldiğinde, 1.1.1984 'tarihi 
itibariyle destekleme ve iç ihtiyaç tütün 'stokları mev
cudu 360 bin ton idi. Bunun 132 bin tonunu des
tekleme tütün stokları, 228 bin 'tonunu da İhtiyaç 
stokları teşkil etmekteydi. Optiımal stok seviyesinin 
200 fain ton civarında olması esas alınırsa, 'bu rnik-

| ıtaır stokun küçümsenmeyecek seviyede olduğu ken-
| diliğinden ortaya çıkar. Türkiyemizde bugün itiba

riyle yılda, yaklaşık 180-190 'bin ton tütün üretimi 
! olmakta, bunun yaklaşık 110 bin tonu ihraç edil-
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mdkte, geme yaklaşık 80 'bin 'tonu da sigara imala
tında kullanılmalktadıır. Bu rakamlar dikkate alındı
ğında, o tarihte stoklarda mevcut 360 bin ton tütü
nün yaklaşık dört buçuk yıllık sigara üretirmni ra
hatlıkla karşılayacağı görülebilir. 

Ayrıca, yine o 'tarihlerde, destekleme stokların-
da göstermemek için, iç ihtiyaç .stoklarına aktarılan 
bir kısım fazlalıklarla 1963 yılına kadar uzanan, ka
lite ve nefasetini kaybetmiş eski yıllara ait tütünle
rin de belli seviyeleri işgal etmesi, işin 'bir 'başka 
olumsuz veçhesi y di. 

Kalitesini ve nefasetini kaybetmiş, imalatta kul-
ılanılma şansı olmayan, ihraç edilebilme şansı ollma-
yan on'bkılerce ton tütünün muhafazası için lüzum
suz yere depolar tutulmuş, 'bu tütnün aktarılması için 
yüzlerce işçi çalıştırılmış ve milyarlarca lira para boş 
yere haroanımıştur. 

Sayın 'milletvekilleri, bu stok birikimi, o yıllar
daki politikanın ağır baskısı altında uygulanan plan
sız ve programsız üretim yanında, tütün fiyatların
daki yanilış uygulamalardan meydana gelmiştir. Bu 
yıllarda taklip edilen yanlış fiyat politikalarını, aşa
ğıdaki örnekler açıkça göstermektedir : 

1975 ynlında taban fiyata yüzde 60, baş fiyata 
yüzde 30; 

1977 yılında taban fiyata ve 'baş fiyata eşit ola
rak yüzde 14; 

1979 yılında taban fiyata yüzde 100, baş fiyata 
yüzde 86 zam yapıılmıştiir. 

'Bu uygulamalarla sanki kötü tütün üreten üre
tici! mükafatlandırılmış, İyi tütün üreticisi de ceza-
landurıılmıştır. İşte, ıbu yanlış ve ekonomik anlayıştan 
yoksun fiyat uygulama'larıı ve üret idlerden kopuk 
olanak yürütülen plansız ve programsız tütün üretim, 
alım ve satım politikalarından ötürü, tütün üretimi 
kıraç arazilerden sulak arazilere ikaydnrılıaralk dejene
re olmuştur. İyi tütün yetiştirime yerine, daha çok 
tütün yetiştirme prensibi ile hareket edilmiş, gere
ğinden fazla sulama ve gübreleme [ile kalitesiz tütün 
üretimi yaygınlaştırılmıştır. 

Nitekim, 1975 yılında verilen ölçüsüz zam yüzün
den, 1975 yılındaki 200 'bin tonluk üretim, 1976 yı
lında birdenbire 315 'bin tona; 1977 ynlında verilen 
fiyat üzerine 1977 yılındaki 248 bin tonluk üretim, 
1978 yılında 296 (bin tona; yine 1979 yılında verilen 
fiyattan dolayı, 1979 yılındaki 218 bin tonluk üre
tim, 1980 yılında 229 bin tona yükselmiştir. 

'Bu yıllardaki üretimin, iç tüketim ve ihracatla 
dengesıinin 180 bin ton civarında olduğu dikkate alı

nacak olursa, her yıl ne mıiktar ilave stok geldiğini, 
gelen stokların da 'bilhassa kalitesiz tütünlerden mü
teşekkil olması nedeniyle, (beraberlinde ne tür prob
lemleri getirdiğini takdiırlerinize 'arz ediyorum. 

Ambarlardakıi tütün stoklarının iç ihtiyaç ve ih
racat dengesinin çok üzerinde olması, kötü tütün-
ılerin çoğunlukla bulunması, her yıl üzenine ilave stok
ların gelmesinden ötürü tütün ihracatında düşme ol
muş, üretilen sigaranın kalitesi önemli ölçüde azal
mıştır. Bu durumu gayet 'iyi 'bilen dış alıcılar, son 
derece nazlı hareket içerisine girerek; indirimli fiyat, 

, kredili satış ve takas gibi çeşitli teklifler getirerek, 
tütün ihracatımızı zorlamışlardır. Mevcut stok faz
lalıkları nedenliyle ve bilhassa takas yoluyla yapılan 
satışlardan dolayı dış pazarlarda kendi tütünümüz, 
kendi tütünümüze rakip olmuş, peşin tütün satışları 
'bu senelerde çok cüzî seviyelere düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, işin 'bir 'başka ve önemli yö
nü de, bu yıllarda uygulanan yanlış politikalardan 
dolayı tütün üretioisii de kaliteye özen göstermeme
ye, üretim tekniklerinden ve prensip'lerinden uzaklaş
maya başlamıştır. 

Değenlıi milletvekilleri, yine o tarihlerde ve daha 
önceki uygulamalarda 'tütün alım piyasaları ekiciye 
zarar verecek sekilide geç açılıyordu. Tütün piyasala-
ırının açılış tarihlerine yıillar itibariyle bakacak olur
sak, mesela; 1979 yılımda Ege Bölgesinde tütün piya
sası 25.2.1980'de, yine 1980, 1981, 1982 yıkarın
da 17-19 şubat 'tarihlerinde açılımıştur. 1985 yılında 
ise, ekici tütün piyasası 6 ocak'ta açılmıştır. 

1979, 1980, 1981 tarihlerinde 31.3; 30.3 ve 26.3 
tarihlerinde açılan ekici tütün piyasaları, 1986 yılının 
4 şubatında açılmıştır. 

İSMET TURHA'NGTL (Manisa) — ödeme ta
rihine bak Sayın Bakan... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE AUPTEMOÇİN (Devamla) — Değerli 
millet vekilleri, malını tücara satan ekici, kanunî gü
venceden yoksun durumdaydı; tütün değenini ve pa
rasını kendisine vadediılen zamanda alamamaktan ya
kınıyordu. Mevcut kanun, tütün piyasaları açultma-
dan tütün alım ve satımını yasakladığı için, yazılı 
anılaşma yapamayan tütün üreticisi, sadece sözlü akte 
mahkûm ediliyor ve tütüncünün elindeki koçanlını, 
belgesini alan tüccar, tütünü (istediği zaman alıyor ve 
ödemeyi istediği gCbi yapıyordu. Tekel iş! e itmeleri 
tarafından uygulanıan fiyat sistemi ise, kaliteli 'tütün 
yetiştiren ekicinin zararına sebebiyet veriyor -biraz 
önce ifade ettiğim gibi- kıraç 'arazide ıbinbir meşak-
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katle hakikî ve kaliteli tütün üreten üreticiyle, ta
ban >arazıide veya sulak iarazitde, adetâ lahana yaprağı 
©iıbi, tütün üreten üreticiyle haksız rekabete itiliyor
du, 

Sayın milletvekilleri, darboğazlar ve uygulanan 
yanlış politikalar, sadece, -ihtiraz öncede ifade etme-
ıye çalıştığım gibi- ıtütün üretiminde ırai vardı- Hayır. 
Aynı yanlışlar ıtütün 've ısigara sanayi'inde de devamı 
ediyordu. 

Tütün depolanması, balkımı ve işletilmesi için ge
reken teslisler, gerek kapasite ve gerekse memleket 
düzeyine yaygınlık bakımından tutarsızlıklar içerisıin-
deydi. Tütünün bulunduğu yerde 'tesis yoktu; biç tü
tün üretilmeyen veya çok az ıtütün üretilen yerlerde 
depolar, yaprak tütün bakımevleri vardı. Üretilen 
tütün, üretildiği yerde işHetilemiyor, ihıiç tütün olma
dığı yerde inşa edilmiş yaprak ıtütün bakımevlerılne 
ıtaşmıyor ve orada lişilendikten .sonra da kim bilir 
hangi yerdeki depoya veya sigara fabrikasına maik-
nedilıiyordu. 

Bu tesislerde çalıştırılan mevsimlik ve daimî işçile
rin durumları da büyük sorunlar yaratıyordu. Hesap
sız bir şekilde alınan mevsimlik işçiler idareyi, daha 
çok çalışmak ve daha uzun süre çalışmak için rahat
sız ediyor, genellikle politik baskılarla istekleri kabul 
ediliyordu; ama o işletmelerde bulunan daimî işçiler, 
ondan sonra yapacak iş bulamadıkları için boş otu
ruyorlardı ve böylece milyarlarca lira para, boş otu
ran, çalışacak, yapacak işi olmayan işçilere ödeniyor
du. Depolar, bakım ve işleme evleri modern araç ve 
gereçten yoksun oldukları için, tütünde önemli: ölçü
de kalite kaybına ve gereksiz firelere sebebiyet veri
liyordu. Birçok yerde gereksiz yere kiralanmış depo 
binalarına, devlet olarak, küçümsenmeyecek paralar 
ödeniyordu. Devletin gerekli işleme evlerinden yok
sun olması sebebiyle, özel sektörün elindeki işleme 
evlerinin kiralanmasına gidiliyor, bu ise hem kirala
malar yönünden dedikodulara neden,oluyor, hem de 
devlet, elindeki tütünlerin işlenmesi geciktiği için 
önemli ekonomik kayıplara uğruyordu. Çünkü, işle
meyi bekleyen tütün gevriyor, daha sonra, işleme sıra
sında da büyük fireler, büyük kayıplar oluyordu. Si
gara fabrikaları modern teknolojinin tamamen geri
sinde kalmıştı. Teknolojinin gerisinde olan fabrika
larda, depo ve işleme evlerinde olduğu gibi, sayıları
nın fazla olması nedeniyle, boş oturmak durumunda 
olan işçilerin sorunları önemli boyutlara ulaşıyordu. 

Değerli milletvekilleri, tütüncülük, depolar ve fab
rikalar biraz önce ifade ettiğim halde iken, sigara 

kaçakçılığı olayı, memleketimizin güvenlik güçleriyle 
alay eder bir şekilde, onların ve bütün ülkemizin pres
tijini tehdit ederek devam ediyordu. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin göreve başladığı 
tarihten itibaren, her konuda olduğu gibi; tütün üre
timi ve üreticisi konusunda da kısa vadeli tedbirler 
alınması yerine, uzun vadeli ve kalıcı rasyonel tedbir
lerin alınması politikasını uygulamıştır. Bunun için 
bir yandan eski yıllardan intikal eden stok tütünle
rin eritilmesiyle ilgili tedbirler geliştirilirken, bir yan
dan da müteakip yıllardaki tütün üretiminin iç tüke
tim ve ihracatla dengeli hale getirilmesine ve kalite
nin yükseltilmesine çalışılmıştır. 

Hükümetimiz her konuda olduğu gibi, bu konuda 
da meseleye ekonomik ve sosyal yönden yaklaşmış
tır. Tütün üretimiyle ilgili olarak yaptığımız ve ya
pacaklarımızı şöyle sıralayabiliriz : 

Sayın milletvekilleri, tütün stokları büyük bir dik
katle elden geçirilerek, iç tüketimde kullanılabilme 
ve ihraç edilebilme kabiliyeti olmayan tütünler ayık
lanmış, bu tütünlerin başka bir şekilde değerlendiri
lip değerlendirilemeyeceği hususu üzerinde çeşitli bi
limsel kuruluşlarla da temas kurularak çalışmalar ya
pılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucu herhangi bir 
sahada değerlendirilebilmenin mümkün olmadığı an
laşıldığından, bu tür tütünlere daha fazla depo, işçi
lik, bakım ve benzeri masraflar yapmamak, fuzulî de
po yeri işgal ettirmemek için imha dahil, her türlü 
tedbirin alınmasına karar verilmiştir, imha edilecek 
tütünlerin tespiti, asgarî dört kişiden oluşan uzman
lar heyeti tarafından yapılmış ve imha işlemleri bü
yük bir titizlikle kamuoyunun gözleri önünde gerçek
leştirilmiştir. 

Geçmiş yıllardan intikal eden tütün stokları bu 
şekilde elden geçirilerek, gelecekte de aynı darbo
ğaza girmemek için 0 - 4 randıman arasındaki tütün
ler, alımlarını müteakip derhal; işlemeler sonucu çı
kan işe yaramaz tütünler tise, aylık dönemler halinde 
yapılan tespitlere dayalı olarak imha edilmektedir. 
Böylece, iç tüketimde ve ihracatta kullanılabilme ka
biliyeti bulunmayan tütünlerin lüzumsuz şekilde stok 
edilip masraf kaynağı olmasına sebebiyet verilme
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, daha başlangıçta 1983 yılı 
ürünü tütün piyasası açılırken, bir evvelki yılın taban 
fiyatı aynen muhafaza edilmiş, bir sonraki yılda da 
aynen muhafaza edileceği beyan edilmiştir. Tütün fi
yatları politik mülahazalardan uzak; mevcut tütün 
stokları, dünya tütün stokları, dünyadaki tütün fiyat-
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lan, rakip ülkelerdeki stoklar ve ihraç fiyatları, ekici i 
maliyetleri, enflasyon hızı uygulanmakta olan ekono
mik istikrar tedbirleri dikkate alınmak suretiyle tes- I 
pit ve ilan edilmiştir. İlk tütün piyasasın? açış konuş
mamız da dahil,* her tütün piyasasını açış konuşma- j 
mızda ve çeşitli vesilelerle planlı ve programlı tütün I 
üretiminin yapılması, kaliteli tütün yetiştirilmesi önem
le vurgulanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, iyi tütüne iyi para politikası 
izlenmek suretiyle, üretimde iç tüketim ve ihracat 
dengesi kurulmuş, kalite yükseltilmiştir. Bundan do
layıdır ki, 1970'lıi yıllarda elli altmış bin tonluk alım
larda bulunan tütün tüccarları, son yıllarda yetmiş beş 
seksen bin tonluk miktarlarda tütün almaya başla
mışlardır. Uzun yıllardan beri Karadeniz Bölgesine 
girmeyen tüccarlar, tekrar Karadeniz Bölgesine ilgi 
göstererek, son yıllarda bu bölgeden üçbinbeşyüz 
beşbin ton civarında tütün almışlardır. 

iyi tütüne iyi para politikası gittikçe geliştirilmiş, 
1985 ürün yılında ileri bir adım daha atılarak tütün 
alımlarında eskiden beri yürütülen randıman usulü
ne göre fiyat verilmesi terk edilmiş, tüccar gibi grad 
esasına göre fiyat uygulamasına başlanılmıştır. Grad 
esasına göre fiyat uygulaması, kıraç arazilerde kali
teli tütün üreten hakiki tütün üreticisini fazlasıyla 
memnun etmiştir. Bu memnuniyet üreticiler tarafın
dan da her vesile ile dile getirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda uyguladığımız 
«iyi tütüne iyi para» politikasından dolayı hakiki tü
tün üreticisinin yüzü güldürülmüş, alınteri daha iyi 
değerlendirilmiştir. Bunun yanında, taban arazilere 
kaymış olan tütün üretimi, tekrar kıraç arazilere yö
nelmeye başlamıştır. Böylece diğer tarımsal ürünler 
aleyhine bozulan üretim dengeleri, tekrar teessüs et
tirilmektedir. Bu çalışmalardan ötürüdür ki, 1985 yılı 
ürünü mubayaasında tütünlerimiz grad nevi lehine 
önemli gelişme kaydetmiştir. Daha önceki senelerde 
Tekel işletmeleri Genel Müdürlüğünün aldığı tütün 
içindeki (A) grad tütün miktarı yüzde sekiz - dokuz I 
mertebelerinde iken, bugün itibarıyla geçici rakam- j 
lara göre yüzde yirmi - yirmiiki mertebesine çıkmıştır, jj 

Bu neyi ifade etmektedir sayın milletvekilli eri? Bu, 
tüm Türkiyemizde üretilen tütünün kalitesinin daha I 
iyiye doğru gittiğini, hızla geliştiğini göstermektedir. 
Yaptığımız araştırmalar, tüccarın aldığı tütünün de 
iyi kalitede olduğunu, Tekerin de -biraz önce ifade I 
ettiğim gibi- aldığı tütünün yüzde yıirmi - yirmi iki
ler menfcelb'es'indefci 'bölümlünün (A) grad dediğimiz 
en 'iyi kalite tiütünide meydana geldiğini göstermektedir, j 

i Sayın milletvekilleri, memleketimiz tütüncülüğünün 
geliştirilmesi ve ekicilerinin eğitimi için 125 eksperin 
iştirakiyle mahallî tekel teşkilatları seferber edilmiş; 
tarla ziraatından başlamak suretiyle ekicilerle yakın 
diyaloglar kurulup, kaliteli tütün yetiştirilmesi yönün
de çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Bu cümle
den olarak, üreticinin eğitilmesi ve iyi tütün yetiştir-

I meşinin teşvik edilmesi bakımından, çeşitli zamanlarda 
radyo, televizyon ve basın kanalıyla duyurular yapıl
mış, broşür ve benzeri yazılı eğitici malzeme dağıtıl
mış; ayrıca üreticilerle toplantılar yapıjmak ve tarla 
ziraatı sırasında tatbiki bilgiler verilmek suretiyle 
üreticinin aydınlatılması sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1.6.1985 ile 30.9.1985 tarih
leri arasında 4 820 köye gidilerek sağlıklı fide yetiş
tirilmesi, tarla hazırlanması, dikim, kırım ve kurutma 
evrelerini denkleme ve bakım gibi hususlarla ilgili ola
rak üreticiye gerekli bilgiler verilerek 380 bin adet 
bildiri dağıtılmış ve bu işler için 46 milyon lira har
canmıştır. Bu bahsettiğim faaliyetler 1.6.1985-

I 30.9.1985 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu ça
lışmalar yoğun olarak devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce ifade ettiğim gibi, 
tütün piyasalarının açılış tarihleri öne alınarak, tütü
nünü satışa hazır hale getiren üreticiler, tütünlerini 
gayri müsait şartlar altında ambarlamak ve beklemek 
külfetinden kurtarılmıştır. «Hızlı alım, hızlı ödeme» 
prensdbiyle, ekicinin emeği en iyi şekilde değerlendiril-

I miş, maşduriyeti önlenmiştir. 
Biraz önce ekici tütün piyasalarının açılış tarihle

rini verdim. Ambarlama bitiş tarihleri de 1985 yılı 
tütünüyle ilgili olarak mart ayının 20'sinde bitirilmiş
tir. Daha önce 1981 yılı ürününün ambarlanması 
10.6.1982'de, 1982 yılı ürününün ambarlanması 
31.5.1983'de 1983 yılı tütününün ambaıianmasii 
15.7.1984 tarihlerinde bitirilirken, 1985 yılı tütününün 
ambarlanması 20.3.1986 tarihinde tamamlanmıştır. 
Tabiî ki, alım ve ambarlamaya paralel olarak da öde
meler gerçekleşmiştir. 

I Değerli milletvekilleri, bu tarihler daha önceki 
jj yıllarda her halde daha da geç bitirilebiliyordu. 
I BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız uzaya

cak mı efendim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Hayır 

I efendim, toparlıyorum. 
Alınan bütün bu tedbirlerin sonucunda, mevcut 

tütün stokları, hükümet etme görevine başladığımız 
j dönemdeki 360 bin tondan, 300 bin tonun altına dü-
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sürülürken, kalitesinde önemli bir düzelme sağlan
mıştır. Üretim, iç tüketim ve ihracatla dengeli hale 
getirilmiştir. Halihazırda eski yıllardan intikal eden 
stok tütünlerin problemi dışında herhangi bir prob
lem kalmamıştır. 

Bu iyileşmeyi gerek memleketimiz tütüncülüğü, 
gerek tütün üreticisi yönünden daha da ileriye götüre
bilmek için ilgili yasada yapılacak bir değişiklikle 
şimdi de tütün borsalarının teşkili düşünülmektedir. 
Bu uygulamayla üretici tütününü serbest rekabete da
yalı bir ortam içinde satacak, iyi tütün yetiştiren üre
ticinin eline daha çok para geçecek, dolayısıyla hakiki 
tütün üreticisi korunmuş olacaktır. Bunun yanında 
en önemlisi kaliteli tütün üretimi teşvik edilerek, tü
tün üretiminin taban araziden kıraç araziye kayması 
sağlanacaktır. Böylece tütün üreticisiyle tüccar ara
sında piyasa öncesi yürütülen gayri hukukî satışlar
dan ötürü husule gelen ihtilafların da önüne geçil
miş olacak; tütün satışlarındaki uygulamalar günü
müz şartlarına uygun hale getirilerek gerçekçi baza 
oturtulması sağlanacak, Türk tütüncülüğü ancak bu 
sayede eski itibarına kavuşacak, dünya piyasalarında 
tekrar aranan meta haline gelecektir. 

Bütün bu anlatılanlar göz önünde bulundurula
cak olursa, tütünde bize atfedilecek bir politikasız
lıktan asla söz edilemez. Bütün bahsettiklerimiz, Türk 
tütününü ve Türk tütüncülüğünü daha iyiye götür
mek, tütün kalitesini yükseltmek, taban ve sulak ara
zide yapılan yanlış tütün üretimini, kıraç araziye çeke
rek hakiki Türk tütününü, dünyaca kabul edilmiş 
Türk tütünü üretimini teşvik etmeyi hedef almakta
dır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Taban araziye 
vermeyin ruhsatı. Ruhsat vermek sizin elinizde değil 
mi Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Devamla) — Hükü
metimiz, son yıllarda hiçbir idarenin cesaret gösterip 
el atamadığı konulara yönelmiş, en ciddî uygulama
lar gerçekleştirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, böylece ekiminden yetiştiril
mesine, mubayaasına ve sanayideki işlenmesine kadar 
tütünün geçirdiği her safhaya ilişkin politikalar açık
lıkla ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu politika tarif
leri ve uygulamaları yapılırken, tütün üreticisinin ve 
işçisinin hiçbir şekilde mağdur edildiğinden bahsedi
lemez. Hükümetimizin belirlediği politikanın, tütün 
üreticisi ve işçilerinin sorunlarına memleketimizin eko
nomik ve sosyal kalkınması bakımından en iyi çözüm

leri ihtiva ettiğine ve Türk tütüncülüğünün geleceğini 
en iyi seviyeye ulaştıracağına inancımız tamdır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Grupları adına söz isteminde bulunanlar; Hür 

Demokrat Parti Grubu adına Sayın Faik Tarımcıoğ-
lu, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cafer Tay
yar Sadıklar, SHP Grubu adına Sayın Barış Can, 
ANAP Grubu adına Sayın Timur Çınar. 

Buyurun Sayın Faik Tarımcıoğlu. (HDP sırala
rından alkışlar) 

HDP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU 
(Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tü
tün gi'bli son derece önemli bir sosyal olayla karşı 
karşıyayız. Tütün tarlalarında büyüyen naçiz bîr 
kardeşiniz olarak, konuyla ilgili görüşlerimi arz et
meden önce; Bursa'dan, isimsiz ve imzasız olarak 
8 sayfa mektup yazan bir köylü vatandaşımızın ba
na gönderdiği bir mektuptan bahsetmek istliıyorum. 
Bu 8 sayfalık mektubun 7 sayfası saıyın bakana ait, 
1 sayfası da bana ait: «Eğer bunları kürsüye çıkıp 
dile getirmezseniz, M elim yakanızda olacak.» İşte 
ben, bu vdbal'den kurtuılmak içlin bazı gerçekleri 
açıklamak istiyorum. 

Türk tütününün geleceği ve tütün üreticisi ve 
tütün işçilerinin sorunları hakkında verilen Meclis 
Araşitırmasının, aynı zamanda 1177 sayılı Tütün ve 
Tütün" Tekel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş-
tîirilmesii Hakkındaki Tasarı ile aynı günde gündeme 
gelmesi iyi olmuştur. Bu vesileyle görüşlerimizi arz 
edeceğiz, ve (meseleyi enine boyuna tartışma imkânı
mız olacak. 

Şimdi, bazı gerçekleri tek tek tespit edelim ve alt 
alta yazalım: 

Osmanlı İmparatorluğundan bu yana Türkiye* 
nin en önemli ihraç maddelerinin başında Türk tü
tünü gelmektedir. Nedlir Türk tütünü veya Şark tü
tünü? Bu tütünün kendine has özellikleri, kokusu ve 
içim tadı vardır; Virglinlia ve Bufley adı verilen tü
tünlerin karşusında veya onlarla mukayese edileme
yecek özellikleri olan tütün cinsidir. 

Bütün dünya bir zamanlar Türk tütününü içer, 
arar, sorar ve kullanırdı; ha'Cta ingiliz Kraliyet aile
sinin yıllarca Bitişten ve Şemdinli'den tütün getir
dikleri ve içbikleri söylenir. 

Tütün - Sayın balkan da ifade ettiler - Türkiye' 
de hakikaten sadece dkonomik olarak övülmesi müm
kün olmayan, toplumsal ve sosyal bir olay olarak 
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değerlendirilmesi gereken bir hadisedir. Üç milyon
dan fazla insanımız, tütün tarımı ve tütün işçiliği ile 
meşguldür. Sadece Bitlis'ten ufak bir örnek vere
yim: Tekelin Bitlis'te çok düşük kapasitede, atölye 
niteliğinde bir fabrikası vardır. Bu fabrikayı ve tü-
itün Ibalkım istetme 'evlini Bitlis'ten allımız, orada ıbu 
fabrikanın dışımda hiçbir sınai yatırım olmadığı için, 
Bitlisliler şimdikinden çok daha fazla feci şartlarla 
karşı karşıya kalırlar demektir. Yani 5 işçinin bir 
arada çalıştığı bir işkolunun olmadığı Bitlis'te tütün 
candanlarıdır. Zaten Tekel dışında bir özel sektörün 
de sigara fabrikası yapmak için Bitlis'te teşebbüse 
geçmesinin sebebi, hem Bitlis'in özel tütünü, hem 
de Bitlislin tütünden başka herhangi bir faaliyet 
sabası buiknamasıdır. Yani 'tütün Ibu kadar önemli 
bir metadır, Türkiye genelimde de çok özel bir yeri 
vardır. Sosyal bir politikada tütünü görenıemezlik-
ten gelmek mümkün değildir. 

Dünyanın içlim zevklinin değişliği ve Türk tü
tününden uzaklaşarak Vlirgimia'ya kaydığı sürekİ 
•iddia edilmektedir. Eğer öyleyse, neden Türk tütü
nünün dışarıya ihraç kabiliyeti vardır? Eğer öyleyse, 
en önemli ihraç madldesi niye Türk tütünü olsun? 
Bu sorulara cevap vermek gerekir. Çünkü, Türkiye' 
nin Türk tütünü ihracatı, imalattan fazladır. 1984' 
te 185 bin dolar ihracatımız vardır, 1985te 208 bin 
dolarlık libıracatımız vardır. 

Altın değerindeki tütünün, şu andaki durumu 
böyleyken, tütüne ne oluyor, tütünden niçin acı şi
kâyetler geliyor, tütün ekicileri niçin dertli, nliçin 
ağızlarını bıçak açmıyor, tütün işçileri niye tedirgin, 
neden böyle iddiaları var?.. Gerçekten tütün işçileri
nin geleceklerinde güvensizlik mi var? Boyuna he
sapsız kitapsız yapılan sigara fabrikalarının encamı 
ve akiibe'tii ne olacak? Bir tütün bölgesi olmayan Di
yarbakır ve Hasankaıle'ye kim boş sigara fabrikası 
hediye ettli? Ürettiği çamur gibi sigara ile Tekel ne 
zamandan beri ve niçin bir çıkmaz içerisinde? Bo
yuna tütün yakan Tekelin başka işi yok mu? Ne di
ye tütünler ya depolarda çürüyor, ya da kibrite kur
ban oluyor? Bunca emek, bunca göz nuru, bunca 
para zebil ziyan oluyor, neden? 

1982 - 1983 senelerinde bendenizin gözümle gör
düğüm bir tespit, Tekel depolarında 500 bin ton 'tü
tün çürümeye terk edilmişti. Mersin'de bir sebze ve 
meyve hainin tütün deposu olarak kullanıldığı ileri 
sürülmüştür, halen öyle mi bilmliyorum; ama neden 
500 bin ton tütün (ihracatın, imalatın çok çok üs
tünde bir mikltar) depolarda çürüyor? 

Bakıma yapılamayan, yapılması mümkün olama
yan binlerce ton tütün çürümeye, acılaşmaya, kızış
maya ve küflenmeye terk edilmiş vaziyetteydi İh-
racatt için, fason olarak bir miktar sigara yapımı ile 
ilgili 30 bin balya Bitlis tütünü teker teker elden 
geçti ve ancak imalata uygun 1 000 balya zar zor 
bulunabildi. O canım kehribar gibi Bitlis tütünü gü
ya sos olsun, tad versin diye Bitlis'ten Maltepe Si
gara Fabrikasına gönderilmiş ve orada nedeni biliin-
mez bir şekilde çürümeye terk edilmişti. Bunları gö
zümle gördüm. Peki; ama bunlar neden? Yıllardır 
takip edilen yanlış, idarei maslabatçı kötü tütün 
ve tarım politikalarından. Cevap bu. Bu politika
ların günahını günahsız köylümüze, milyonlarca tü
tün çifitçüsline ve tütün işçisine şimdi birden bire 
yüklemek, reva-i halk mıdır? 

Tekel, şüradiye kadar ne ekilımİşse almış veya 
almak zorunda bırakılmış, balık istifi gibi 'tütünler 
depolanmış, bakım yapılmamış, tütünler çürümüş; 
biriktikçe birikmiş, depolar almamış ve her sigara 
tüpüme Tekelin dana. evvel uyguladığı çok nefis re
çeteler bir yana Mlmiş veya itilmek zorunda kal
mış ve çamur gibi tütünle sigara yapmaya devam 
etrriiş... O arada talbiî ne kalite kalır, ne de rekabet 
şartlarını buna göre düzenleyebilirsin'iz. Tekel, geri 
teknolojiyle rekabet şartlarını güttükçe ylMrmiş ve 
yaya kalmış; hamtalaştıkça hanltallaşmış, verimliliği 
kalmamış, tütün ıslan çalışmaları ve tütün tarı
mında bir planlama yapılamamış; Tekel ve haliyle 
gelmiş, bir duvara toslamış... Tekel, bir yandan da 
yabancı rekabete yenik düşmüş; hatta Bulgaristan' 
da fason sigara yapmaya kalkışmış; kurtlu ve acı 
Bulgar -fason sigaraları sonradan imha edilmiş. 

Tütüncülük böyle bir çıkmazın içindeyken, ne 
yapmak lazım? İşte, Tekelin geçmişi, geleceği bu. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Geleceği değil, 
geçmişi budur. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Türk tü
tüncülüğünün acıklı ve hazin manzarası daha çok 
yürekler yakarken, sayın hükümet güya bunu tedavi 
için - herhangi bir puanlama yapmadan - kaliteli 
tütün ekimlini teşvik için, sotmuit hiçbir şey yapmadan 
-asgarî ücret poliıtikasınldaki vurdumduymazlık gibi 
uydurma ve göstermelik - (bir (A) grad, (B) grad 
esası ortaya artmış ve bunu ortaya atınca, bunca 
emek de karşılıksız kalmaya mabJkûm olmuş, işte 
hikâye ıbu. 

Ürdtüd iki yıldır emeğinin karşılığını alamıyor, 
feryatlar var. işte şilmdii tütün politikamızın . çık-
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ımazı burada. Biraz evvel saydığım tütün politikası
nın çıkmaza gelmeai doğru, bunu kalbül ediyorum, 
ıgözümle gördüm; ama vur deyince, hülkümöt öldür
müş. 

Tütüntim başka hiçbir şey ekmesi mümkün ol
mayan yamaç ve çorak arazı sahibi köylülerimiz 
şimdi- ne yapacak? Ne yapacaksa yapsınlar diyor
sanız, mesele yok; ama sizce yok, büzce var; çünkü, 
ıbunıun bir ağır 'sosyal politikası var ve bu bir vebal
dir. 

Yanlış politikaların kurbanı olan tütün üreticisi 
açlığa ve yoksulluğa mı terk edilecek? (A) grad, 
(B) grad sihirli formülünün maddeleri, şirndi bunu 
ne yapacaklarını bilemez haldedirler; çünkü ne ka
dar tütün ekileceğimi tespit etmemişlerdir, bu yapıl
mamıştır. 

Tekel'in de verinıM çalışması, bu vazliyetiyle kati
yen mümkün değildir. Tekel teknisyenlerinin nasıl 
çırpındıklarını, bir şeyler yapmak, kaliteyi artırmak 
için çabaladıklarını ben gözümle gördüm; ama tü
tün politikası onları aşmıştır, yapabilecekleri bir şey 
yoktur. 

Sigaranın devleri 'bütün dünyada kıran kırana 
bir kavga vermektedir. Türk tütününün ve Tekelin 
can çekiişımesine rastlayan bu kavga bizi endişeye 
sevk etmektedir. Bu kavgadan bir taraf kazançlı çı
kacaktır; ama Türk tütünü, yani Şark tütünü, kor
karım elimizde ölecektir; olan, bunca emeğe, bun
ca birikime, kuşaklar boyu bu nazik ve zahmetli 
tarıma alışmış çileli üreticilerimize olacaktır. Rahmet-
l(i babam 33 yıllık tekel yaprak tütün memuruydu, 
çektiği çileleri çok iyi biliyorum. 

Bir Virgidia ekimlinden 'bahsediliyor ve bir müd
det sonra huzurlarınızda olacak kanun da buna ce
vaz veriyor. Şimdi, Virginia ekimi teşvik edilecek 
midir; yani Türk tütününün yerine, yabancı tütün
ler mi ikame edilmeye çalışılmaktadır, böyle bir 
şey mi düşünülüyor? Eğer öyleyse bunun hazırlık
ları yapılmış mıdır, planlamıası yapılmış mıdır, fay
daları nedir, mahzurları nedir, zararları var mı
dır, bunlar tartışılmış mıdır? Bundan endişeliyiz. 
Köylümüzün kaybı veya kazancı ne olacaktır, bun
lar düşünülmüş müdür? 

Sayın hükümet düşük fiyat vererek üreticiyi 
tütün akiminden caydırmaya çalışarak soruna çö
züm bulduğunu zannetmektedir. Bu 'bakımdan di
yoruz ki, çiftçi ve köylünün geleceği meçhuldür. 
Bütün tekelleri kaldıralım; amenna, ben de buna 
iştirak ©diyorum, tekelileri kaldıralım, çok güzel. Ar

tık fonsiiyonunu yitirmiş, rekabet gücü olmayan, 
hantal tekeli kaldıralım; ama bunun yerine hemen 
modern bir sigara ve tütün endüstrisi koyamazsa-
nız, bu sefer alesta bekleyen yabancı tekeller, tröstler 
Türk tökel'i olurlar; mesele de budur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zaten ona uğraşılı
yor. 

İSMET TURHANGİL (Manfılsa) — Sonuç bu. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Onlar da 

ithal tütün getirerek Sigara yapacaklar, sonra da 
bunu bize içireoekler. İşte o zaman, çok kısa bir 
müddet sonra Türk tütünü içme alışkanlığı orta
dan kaybolacak ve Türk tütüncülüğü de böylece 
tarihe gömülecek, Bunu istiyorsak bu işe devam 
edelim, yok bunu istemiyorsak, başka şeyler yapa-
İtm. İşte bunun için bu araştırmaya «evet» diyelim, 
enine boyuna bunu tartışalım, alelacele yapmayalım, 
yangından mal kaçırmayalım ve bu kanun tasarısını 
kamuoyunda uzun uzun tartışalım. 

Hepinize saygılar sunarım. (HDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarınicı-
oğlu. 

Doğru Yol Fantisi Grubu Adına Sayın Oafer 
Tayyar Sadıklar; buyurun efendim. (DYP sırala
rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mecli
sin çok değerli üyeleri; Doğru Yol Partisi Grubu adı
na, Sinop Milletvekili Sayın Barış Can ve dokuz ar
kadaşının vermiş olduğu, Türk tütününün geleceğiyle 
ilgili Meclis araştırması açlıması konusundaki öner
ge ile ilgili görüşlerimizi arz edeceğim. 

Çok değerli arkadaşlarım, biraz önce sayın hü
kümeti bu kürsüde dinledik. Kendisinin önceki döne
mi baştan aşağı ve kendisinden önceki dönemdeki 
politikaları bütünüyle inkâr eden bir konuşmanın ta
nığı olduk. Bu ithamlardan, bu karalamalardan, eski 
bir Gümrük ve Tekel Bakanı olarak ben de payımı 
aldım, zannederim Sayın Özalp da payını aldı ve 
diğer ilgililer de aldılar. Bu konuda zannederim Sa
yın Özalp'in benden daha çok söyleyecekleri var; ama 
onun söylemesi mümkün olmadığı için, kısmen ifade 
etmek mecburiyetini hissediyorum. 

özetle Sayın Bakan buyurdular ki, bizden önceki 
dönemde hiçbir şey yapılmamıştır, bu sektöre sade
ce eziyetler, zahmetler verilmiştir ve bizim dönemde 
de parlak ufuklar açılmaktadır... 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Bu doğru. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, tesadüfen Ziraat Odaları 
Kongresinin ikinci günündeki toplantıya iştirak et
tim ve orada feryat eden çiftçinin feryatlarını acı 
acı dinledik. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Onlar çiftçi de
ğildi bir defa, onlar maşalardı. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, o celselerde ANAP milletve
killerinden hiç kimse bulunmadığı için, kimlerin ko
nuştuğunu sizin bilmeniz mümkün değildir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen, Sayın Ya
şar; lütfen efendim... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Müsaade ederseniz, bulunmadığınız için, o celseler
de neler söylendiğini, hiç değilse bu kürsüden sizin 
ıttılaınıza arz etmek istiyorum. 

Oradaki çiftçiler ve köylü temsilcileri, tütün eki
cileri, bundan önceki dönemi aramaktadırlar. Bun
dan önceki dönemde hizmet veren Özbek'in adı, bel
ki 10 defa geçmiştir, ismi şükranla geçmiştir. Bundan 
önce hizmet veren Bahri Dağdaş'ın ismi, defalarca 
geçmiştir, şükranla geçmiştir. Bu devir mi kötü idi? 
Sayın bakan, o devri kötülemeyi siz değil, bırakın, 
bundan acı çekenler veya müstefit olanlar yapsın. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, bu feryatlara kulaklarımızı aç
mamız gerekiyor; özellikle iktidar partisinin... Bakın 
ne diyorlar : «Altın devri vaat ettiniz, yokluk ve zu
lüm devrini getirdiniz.» Bunu diyen çiftçiler. Çiftçi
nin ahım alıyorsunuz. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Biz de çiftçiyiz. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

«Akaryakıt fiyatları altında inim inim inliyoruz.» Bu 
laflar benim değil, çiftçilerin arkadaşlar; dinlemediniz, 
bari buradan duyun. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Yalan yalan. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Dinlemeyi bilin. 
BAŞKAN — Sayın Ünal Yaşar, müdahale etme

yin efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

«Arazileri satmak mecburiyetinde kaldık, tapunun 
bundan daha iyi delinmesi olamaz» diyorlar. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Yalan... 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim; dinleyelim 

I hatibi. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

I Değerli arkadaşlarım, şayet bunları yalanlayabilecek 
I durumda olsaydınız orada olurdunuz. 
I Değerli arkadaşlarım, evet, tütün ve sigara sektö-
I rünün sıkıntıları vardır. Girdilerde çiftçinin, tütün 
I ekicisinin sorunları vardır. Tarım arazilerinde, tütün 
I ekim arazilerinde üzerinde durulacak konular vardır. 
I Yapılmış, işletilmekte olan fabrikaların teknolojik 
I bakımdan sıkıntıları vardır. Bu fabrikalar, bir dö-
I nem, kapasitelerinin yüzde 10 - yüzde 20 oranında 
I çalıştırılabilmiştir; bunun nedenlerinin bilinmesi ge-
I reklidir. Bunun yanında, sekiz - dokuz yeni sigara 
I fabrikası inşa halindedir; izmir'de, Akhisar'da, Sam-
I sun'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da yeni yeni fabrika-
I 1ar yapılma çabasına girilmiştir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
CURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Neden?.. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
I Bunlar yarım kalmıştır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Neden?.. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
] Neden kalmıştır, bunları da araştırmamız lazımdır. 
I (DYP sıralarından alkışlar) Niçin Meclis araştırması 
I gerektiğini; bu konunun bize ve Büyük Millet Mec-
I lisine yardımcı olacağını açıklamak için söylüyorum; 
I bu nedenleri gelin birlikte bulalım. 
I Bunların yanında, tüketimde sorunlar vardır ar-
I kadaşlar. Evet, sigara yapımında kullanılmış ve dün-
I yanın her tarafında yıllarca aranmış olan Türk tütü-
I nü bugün bir sıkıntı içindedir. Gelin bunun nedenle-
I rini birlikte arayalım. 

Sayın hükümet, «Kaçakçılığı önlemek için sigara 
I ithalatını başlattık ve bundan da fona para kestik 
I ve Konut Fonuna kaynaklar temin ettik» diye kendi 
I kendine övgüler diziyor. 
S Evet, bir anlamda kaçakçılığı meşrulaştırdınız., 
S Evet, bugün dahi kaçakçılık vardır. Bu, fiyat mesele-
f si... Siz zannediyor musunuz ki şimdi kaçakçılık yok? 
| Ama ne yaptınız; bu kapıları açtıktan sonra bakın ne 
| yaptınız : 
I Bugün, sigara içmeyi hiç aklına getirmeyen kim-
j seler, çok kolayca tadına alışılan Amerikan tipi si

garaya başlatılmıştır. 1984 yılından elimde bazı ra-
) kamlar var, bunları muhtelif yerlerden teyit ettir

dim. Mesela, ziraat odaları raporunda ve Odalar Bir-
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ligi raporunda birkaç rakam var. Sonradan ben bu 
rakamları teyit ettirmeye çalıştım. Bu raporlarda 
«1984 yılında 3 bin ton sigara ithal edilmiş; 1985 yı
lında 6 bin tona kadar yükselmiş» deniyor. Diyelim 
ki, bu rakamlar biraz yanlış. 1985 ve 1986 yıllarının 
ilk aylarını özellikle tetkik ettim, vardığım sonuç şu 
oldu : Rakam vermeye lüzum yok; yabancı sigara it
halatı yüzde 100 artmıştır. Arkadaşlar, bu artışta bü
yük bir tehlike yatıyor. Hepimiz için söylüyorum, 
bunun vebalini ödeyemeyiz. 

Kaldıki, dünyada tütün tüketimi, sigara tüketimi 
gittikçe azalmaktadır. Türkiye'de dahi artma eğilimi 
düşmüş, azalmaya başlamıştır. Sigara tüketimi Tür
kiye'de yılda yüzde 4 - 5 oranında artmaktadır. Bu
na mukabil yabancı sigara ithalatı yüzde 100 art
maktadır. Arkadaşlar, bunun getireceği sonucu he
sap edebilmek için mühendis veya matematikçi olma
ya lüzum yoktur. 

Arkadaşlar, tütün ziraatimiz, sigara fabrikalarımız 
ve sigara üretimimiz büyük bir tehlike içindedir. Bu 
tehlikeyi bir anlamda tescil ettirmek, bir anlamda 
kanunlaştırmak için bir yasa tasarısı hazırlanmıştır 
ve huzurlarınıza gelmek üzeredir. Bu tasarıyla yapıl
mak istenenler, hepimiz için endişe verici şeylerdir. 
Onun için, daha o tasarı gelmeden gelin oturalım, 
araştıralım ve ondan sonra tasarıyı tetkik edelim. 
Onun için, önerge sahibi değerli arkadaşlarım bu an
lamda da bize bir fırsat vermiştir. 

Diğer taraftan, bu araştırma önergesine hepimi
zin evet demesi için çok daha başka nedenler vardır. 

Bu arada, birçok değerli arkadaşımız tütün çift
çisi ile ilgili rakamlar verdiler burada. Plan ve Bütçe 
Komisyonunda da rakamlar verildi. Bu rakamlar, 
2 milyondan 5 milyona kadar çıkıyor. Bu, bize bir 
şeyi gösteriyor : Ne hükümet, ne de ilgililer bu ko
nuda gerekli araştırmayı yeterince yapamamışlar ve 
daha bu konuyla gerçek anlamda kaç kişinin ilgili 
olduğunu bile bilmiyoruz, öyleyse gelin araştıralım, 
gerçekleri bulalım. 

Ayrıca, gene o kongrede ve muhtelif raporlarda 
ifade edilen başka şeyler var. Sayın hükümet bu ka
nun tasarısını hazırlarken, ne Ziraat Odaları Birliği
nin görüşünü almış, ne ziraatçıların görüşünü almış; 
galiba sadece kapalı kapılar ardında bazı kimselere 
danışılmış - tabiî kimlere danışıldığını bilemeyiz, şüp
hesiz aralarında uzmanlar vardır - ama asıl hitap edi
leceklerin, bundan zarar görme ihtimali olanların 
görüşü alınmamıştır. Gelin bu fırsatı vermek için ko
nuyu araştıralım, onların da görüşlerini alalım. 

Arkadaşlar, bütün bu endişeler muvacehesinde 
elimize güzel bir fırsat geçmiştir. Gelin bu araştırmayı 
birlikte yapalım, gelin bu tekel ile ilgili kanun tasa
rısını daha sonra ele alalım. Bunu, bir yıl sonra ya
hut önümüzdeki dönemde ele alırsak ne kaybımız 
olur? Buna mukabil - eğer varsa - tecrübelerimizi il
gili uzmanların emrine vermeye hazırız. Daha önceki 
hükümetler zamanında bu konuda birçok çalışmalar 
yapıldı. Bu çalışmalardan aklımızda kalanların veya 
rapor halinde verdiklerimizin üzerinde tartışalım. Ge
lin, böylece milli bir tütün politikası ortaya çıkara
lım. Bu rakamların hangisi doğru olursa olsun; 2 
milyon rakamı doğru olsun, 3 milyon rakamı doğru 
olsun veya 5 milyon rakamı doğru olsun; bu kadar 
kişiyi ilgilendiren bir konu bu kadar aceleye niçin 
getiriliyor? Gelin, hep birlikte oturup bir millî tütün 
politikası tespit edelim. Bunun gereğini özellikle vur
guluyorum; çünkü sizden önceki hükümet zamanın-

1 da bu konuda uzun etütler yaptırılmış; fakat kesin 
sonuca varılmadan sizin hükümete devredilmiştir. 

Bu arada yapılan tetkiklerden, çalışmalardan sa
dece bazılarının ana başlıklarını vereceğim. O za
man da yabancı sigaranın Türkiye'de imal edilmesi 
ve satılması konusunda talepler vardı; Virginia tipi 
ve Burley tipi tütünlerin Türkiye'de üretilmesi konu
sunda da talepler vardı. Elbette bu taleplerin ne dere
ceye kadar Türk ekonomisine ve Türk halkına uyaca
ğı konusunda gerekli araştırmaların yapılması gereki
yordu ve yapıldı, tik olarak da Burdur'un Bucak na
hiyesinde... 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Nahiye değil, kaza. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Efendim, kaza olsun, zararı yok; ama olayı kazaya 
uğratacaksınız diye korkarım. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Tamam efendim, ikazınıza teşekkür ederim, yalnız 
şu kadarını arz edeyim; Burdur'un Bucak kazasına il
gililerden kaç kişinin gittiğini bilmem; ama ben ba
kan olarak orayı bizzat ziyaret ettim, orada uzman
larla birlikte konuyu tartıştık ve vardığımız sonuç şu 
oldu: Sadece bu bölgede daha önce de Virginia tipi 
tütün ekimi denemeleri yapılmış; fakat bazı neden
lerle bu tütün cinsi dejenere olmuştur. Bunun se
bepleri daha ortaya çıkarılmamıştır. Niçin dejenere 
olmuş, niçin başarıya ulaşılmamıştır? Uzmanların ver
diği bilgiler şöyle idi: Eğer burada biz gereği gibi ya-
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tırımlar yaparak üretime geçersek, buradan üretece
ğimiz Virginia tütünü ile yarım kalan, yani yapılmak
ta olan fabrikaların en az ikisinde gayet iyi kaliteli 
Amerikan tipi sigara üretebiliriz. Varılan sonuçlardan 
biri budur. 

Bu sonucu elde ettikten sonra oluşturulmaya ça-
, lışılan politikanın içinde şunlar vardı: Yabancı yatı

rımcılara denildi ki, biz ve şimdiye kadar işbaşına ge
len Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin hemen hep
si, yabancı sermayeye karşı olmamışızdır; bilakis ya
bancı sermayenin gelmesi için değişik türde kolaylık
lar sağlamışızdır. Kaldıki, değiştirilmek istenen 1177 
sayılı Kanunun maddeleri de yabancı sermayenin gel
mesine müsaittir. Bu kanun da, «Yabancı sermaye 
gelebilir, Türk sermayesiyle veya Tekelle üretim ya
pabilir ve bunu ihraç edebilir» diyor. Tabiî bunun bir 
mantığı var, bu mantığını iyi anlamak gerekirdi. İlk 
önce yapılacak şeyin, yabancı sermayeyle bir üretime 
başlayıp, bunu ihraç etmek suretiyle, önce bir dene
me üretimine geçme ihtiyacı olduğu ortadaydı. Nite
kim, buna benzer çalışmalar yapıldı; BEST uygula
ması bunlardan biridir. BEST üreticileri, hükümete 
müracaat ettikleri zaman şunu istemişlerdi: Bizim pa
zarımız vardır, yapacağımız üretimin - ki, Virginia 
tütününün (Amerikan tipi tütün) katkısıyla yapılacak 
bir sigaranın - ihracatı mümkündür. O zaman onla
ra, «Mademki pazarınız var, bizim Tekel'in kapasite
leri boş duruyor, gelin burada bunun imalatını fa
son olarak yapalım, siz de ihracatınızı yapın» dendi 
ve bu uygulama başlatıldı; fakat şimdi onlar, elbet
te - yabancı sermayeyle burada fabrika kuracaklar -
önce Türk pazarının talebinde bulunacaklardır. Çün
kü siz bugün Türk pazarını yabancı sigaraya açmış
sınız, onlar da talepte bulunacaklardır. 

Arkadaşlar, şimdi gelelim pazar konusuna: Bü
tün bu konuşmalarımın önemli bir nedeni de, dün
yadaki tütün ve sigara imalatıyla, dünyadaki tütün ve 
sigara tüketimiyle ilgili rakamlardır. Bilmiyorum sa
yın hükümet bu rakamları gereğince topladı mı? Emi
nim ki toplamıştır. Topladıysa şunu görmüştür: Bu
gün dünyada sigara üretiminde büyük kapasiteler var
dır ve bunların hepsi doldurulamamaktadır; bir kıs
mı boştur. Bugün dünyada «Virginia tütünü» denen 
Amerikan tipi tütünün imalatı stoklardadır, satılacak 
yer aranmaktadır ve bugün dünyada sigara tüketimin
de bir azalma vardır. Bunları bir araya getirdiğimiz
de bir manzara ortaya çıkıyor. Bu manzara da şudur: 
Yabancı sigara üretenler şimdi pazar aramaktadır
lar. Bu pazar da 50 milyonluk Türk pazarıdır. 

j Arkadaşlar, bu konuda çok dikkatli olmaya mec
buruz. 

Bütün bu nedenlerle ve özellikle sayın bakanın 
burada, kendisinden önceki hükümetleri karalaması 
dolayısıyla; bunlar ne derece gerçektir, ne derece ger
çek değildir, bunların da ortaya çıkması bakımından 
bu araştırmanın açılması ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın 
altını çiziyor, hepinize saygılar sunuyorum arkadaş
larım. (DYP, SHP ve HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
SHP Grubu adına Sayın Barış Can; buyurun 

efendim. 

SHP GRUBU ADINA H. BARIŞ CAN (Sinop) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis araş
tırması istemi önergemizin konusu, Türk tütününün 
geleceği, tütün üreticisi ve tütün işçilerinin sorunla
rıdır. 

I Tütüncülüğümüz üretim, maniplasyon, sigara fab
rikasyonu ve pazarlama evrelerinde yaklaşık 400 - 450 

ı bin aileye, diğer bir deyişle, 2 milyon 600 bin ilâ 3 
I milyon kişiye istihdam olanağı yaratmaktadır. 

1984 yılı sonuna kadar, son on yılın gerçekleşen 
.« döviz girdilerinde, yıllık ortalama 259,6 milyon do-
j larla yüzde 8,57 oranında paya sahip bulunmakta-
| dır. Yurt içi tüketimin tümü yerli tütünlerimizden 
| yapılan sigaralarla karşılansa idi, 1985 yılında Hazi

neye dolaylı vergi olarak katkı 650 ilâ 700 milyara 
ulaşabilecekti. 

i Ülkemiz ekonomisinde böylesine büyük önem ta
şıyan tütüncülüğümüzün, son yıllardaki bilinçli oldu-

I ğuna inandığımız yanlış uygulamalarla belli bir ama-
| cin gerçekleşmesine yönlendirildiği gözlenmektedir. îş-
| te, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Yasasının Bazı 
i Maddelerini Değiştiren Tasarı, Genel Kurulda daha 
S görüşülmeye başlamadan, konunun incelenip, irde

lenmesi, anılan tasarının Türkiye Büyük Millet Mec-
J lisine sunulmasındaki şaibeyi ortadan kaldıracak ve 

gerçekleri yüce kurulun bilgisine sunabilecektir. Türk 
tütünü, üreticisi ve işçisinin sorunlarını bir Meclis 

j araştırması konusu yapmamızın amacı da budur. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Türk 

tütünü üzerinde etkili dış ve iç güçlerin çıkarlarını 
kurumlaştırma stratejisinin aşamaları olan uygulama
ları ve ulusal çıkarlarımız için yapılması gerekenleri 
makro planda inceleyip, sizlere sunmaya çalışacağız. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi tütün, en fazla 
yakılıp, dumanlanarak tüketilmektedir. Bu kullanım 
türünün en yaygın şekli ise sigaradır. Sigara tüketi-

j minde, içiminin sert, yumuşak, yavaş, tok, acı ve tatlı 
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gibi gusto farklılıklarına göre dört ayrı içim zevki 
vardır. Kullanımdaki eğilime göre, harman içerikleri 
değişik olan bu zevkler; 

1. Amerikan Blend tipi, 
2. İngiliz Virginia tipi, 
3. Siyah tütün tipi, 
4. Türk (yani Şark) tütün tipi olarak isimlendi

rilirler. 
Amerikan Blend tipinin özellikleri ise şunlardır: 

Bu tipi oluşturan sigaralar, yüzde 65 - 70 oranında 
Virginia ve Burley tütünleriyle yapılırlar. Harman içe
riklerinde, 1977 yılında yüzde 12 ve 1983 yılında yüz
de 24,24 oranına yükselen Türk tipi tütünler yer alır. 
Oranları yükseltme, son yıllarda maliyeti ucuzlatma 
zomnluğuna dayalıdır. Zira, son yıllarda Amerika 
Birleşik Devletlerinde, yerli üretim Virginia ve Bur
ley tütünlerinin tarımsal maliyetlerinde önemli yük
selmeler olmuştur. Bu sigaraların en büyük özelliği, 
değişik içim gustosunu sağlamak üzere çeşitli katkı 
maddeleri eklenerek yumuşatmak için, imalat öncesi 
yüksek ısıda tavlandırılıp işlenmesidir. Dumanlarında 
nikotin ve insan sağlığına asıl zararlı olan zifir ve kat
ran oranları yüksektir. Bu nedenle, tüm dünyada si
gara karşıtı kampanyaların boy hedefi olmuşlardır. 

İkinci sıradaki, İngiliz Virginia tipi tütünün içim 
zevki özellikleri şunlardır: Burley tütünlerinin ağır
lıklı olduğu harman yapısına sahip bu sigaralarda, 
Virginia ve diğer yabancı menşelerle birlikte Türk 
tipi tütünler de yer almaktadır. Başlıca özellikleri, kat
kı maddesiz yapılarak tütünün bitkisel içim zevkini 
yalın biçimde yansıtmaktır. Virginia tütünlerinin na-
türel, açık sarı renk ve otumsu bitki kokusunu ta
şır; nikotin, katran ve zifir oranı oldukça yüksektir. 
Sağlığa zararlı yapısı, tüketici kitlelerin tepkisini gi
derek artırmaktadır. 

Üçüncü sıradaki siyah tütün içim zevkinin özel
likleri ise şunlardır: Çoğunlukla Latin Amerika ül
keleriyle, Avrupa'nın Akdeniz bölümünde az miktar
da tüketilirler; zararlı maddeler oranı yüksektir, içim 
zevki yetersizdir, tüketimi yaygın değildir, üretim ma
liyeti dolayısıyla satış fiyatları düşük olduğu için or-
tadirekçe kullanılmaktadır. 

Dördüncü sıradaki Türk ve Şark tipi; yani bizim 
tütünümüzün özellikleri ise şunlardır: Türkiye'nin 
üretim ve tüketiminde lider olduğu Şark tipi tütün
lerden oluşan harmanlar, bu gustoyu yansıtırlar. Dün
yanın en nefis ve zararı en az tütünleriyle yapılan si
garaların ana özelliği, natürel tütün koku ve tadım ta
şımış olmalarıdır. Tüm dünyanın beğenisini kazanmış 
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olan tütünler, yurdumuz için olağanüstü ün ve servet 
kaynağıdır. Nikotin ve dumandaki insan sağlığına 
asıl zararlı katran ve zifir maddelerinin düşüklüğü ve 
tam tütün tadını yansıtabilen özellikleri, dünyada üre
tilen tüm sigara harmanlarında ıslah edici olarak, 
giderek artan oranlarda yer almasını sağlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu kısa açıklamadan 
sonra esas konumuza geçiyoruz: Bu açıklamayı zo
runlu olarak yaptım; çünkü bu konunun içinde bir 
hesap vardır, onu arz etmeye çalışacağım. 

Sigara tüketimindeki ibu dört ayrı içim zevkine 
'karşılık, sigara üretimi tüm dünyada 3 (büyük çok
uluslu sermayenin tekelinde 'bulunmaktadır. Bu fir
malar, dünya sigara üretim ve pazarlamasının 'tümü
ne, çdk katı ölçülerde egemendirler. Kendi araların
da olduğu kadar, diğer endüstri ve pazarlara karşı 
da çılkar ve ele geçirme savaşım ve eylemlerini acı
masızca sürdürmektedirler. 

IBu savaşım, son yıllarda iki önemli etkenle ala
bildiğine kıran kırana boyutlara erişmiştir. Önce dün
yada, sigara kanser savı sigara tüketimini önemli 
ölçüde etkilemiştir. Sürümün azalması, İmalatçıları 
sigara teknolojisini geliştirerek, maiyeti düşürme 
araştırmalarına yönelmiş, çeşitli faktörlerde sağlanan 
gelişme yanında, sigarada tütün gramajının düşürül
mesi, kâr marjı için önemli bir etken olaralk uygu
lamaya alınmıştır. Filtrelerin uzatılması, sigara kalib
resinin inceltilmesi, sık dolgunun gevşetilmesiyle sağ
lanan ıgramaj tasarrufu, elimizdeki tablodaki gibidir. 
Amerika Birleşik Devletlerinde üretilen her yüz si
garada kullanılan tütün miktarının seyrini 'gösterir 
tablo. (Kaynak : Tekel Enformasyon Bülteni, Sayı 
45) Tabloyu okumayayım, tabloyu irdelemeye çalı
şalım. 

İLHAN AKÜİZÜM ıflKars) — «İrdeleme» nin ma
nası nedir? 

H. »ARIŞ OAıN (Devamla) — Zamanı gelince 
irdeleriz, başka bir yerde irdeleriz. Söz atmayın da, 
çalıştık; dinleyin, faydalanın burada, faydalanın bi
raz. - ' 

İLHAN AKÜ&ÜM (Kars) — Tamam tamam, 
siz devam edin. 

(BAŞKAN — Sayın Aküzüm, lütfen... 
H. BARIŞ CAN '(Devamla) — Laf atmayın lüt

fen. 
IBAŞKAN — Sayın Can, devam edin efendim. 
YEL'MAZ DEMİR '(Bilecik) — Siz laf atana söy

leyin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
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ıH. BARIŞ, CAN (Devamla) — Bu tablonun ir-' 
delenmesini aşağıdaki gibi yapabiliriz: Bin sigaraya 
giren tütün miktarı 1970 yılında 885 gramdı. Ne var 
iki, 1981 yılında 771 grama kadar gerileyen gramaj 
düşüklüğü, bu sigaralların harman yapısını oluşturan 
Virginia ve Burley tütün üreticilerinin ekonomilerin
deki önemli dengesizlikler ve dolayısıyla bu kesimin 
tepkilerine yol açmıştır. Stoklar •büyümüş, tüketim 
olanağı bulunamayınca üretimde azalmalar meyda
na gelmiştir. Üretim, 1976 ürün yılında 970' 920 bin 
tondan -1985 geçici rakamlarına göre- 670 450 bin 
tona gerilemiştir. Üretimde görülen bu azalma, Ame
rika Birleşik Devletleri tüim tütün üreticilerinin üyesi 
oldukları ve kısmen 'bu ülke tarım bakanlığı denetim 
ve yönetimindeki tütün tarım ve satış kooperatifleri 
birliğince uygulanan 'güçlü destekleme müdahalele
riyle tütün fiyatlarının yükseltilmesi sonucunu doğur
muştur. Durumu somutlaştıran bilgiler de elimizdeki 
tablo 2"deki gibidir. IBu tablonun irdelemesini yapar
sak, Iher iki tipte de üreticiye ödenen ortalama alım 
fiyatlarının 1980 ürününden itibaren bir sıçrama gös
terdiği ve son 'üç yılda ise eriştiği düzeyi koruduğu
nu göstermektedir. Tablo ayrıca, üreticilerin kendi 
örgütleri aracılığı ile çıkarlarını rahatlıkla koruyabil
diklerini vurgulamaktadır. Bu durum, Amerika Bir
leşik Devletlerinde sigara imalat ve ihracatının son 
üç yılda gerilemesine neden olmuştur. Bunun kanıtı 
'da yine elimizdeki 3 numaralı tabloda yer almakta
dır. Amerika Birleşik Devletleri'nde son beş yılın si- | 
gam üretim ve ihracatı. ((Kaynak : Tekel Enformas- j 
yon Bülteni, Sayı 45) . İ 

iBurada dikkati çeken oluşum, 1980 ve 1981 yıl
larında en üst düzeye erişen yıllık ihracat ımiktarları-
nm sonraki yıllarda oldukça belirgin bir düşüşe uğ
ramaları olanak görülmektedir. Tabloların irdelenme
si sonucu rakamlarla ortaya çıkan olay ve olgular, 
bu dev sigara imalat kuruluşlarıyla, yabancı kaynak
lı "tütün üretici ve pazarlayıcılarını, çıkarlarına dö
nük önlem ve arayışlara yönlendirmiştir. (Bunun için, 
satışı artıracak yeni pazarlar aranmış ve özellikle 
gelişme sürecindeki ülkelere çengel atılmaya başlan
mıştır. Aslında, diğer içim zevkleriyîe, Türk tipi içim 
zevki arasındaki rekabet ve savaşım, İkinci Dünya 
Savaşı yılları içi ve sonrasında başlamıştır. Savaş ön
cesinde, Avrupa sigara endüstrisi imalatta yüzde 88 
oranında Türk tütünü kullanırken- dikkatinizi çeke
rim sayın milletvekilleri; savaş öncesi Avrupa sigara 
endüstrisi imaaltta yüzde '88 oranlarına yükselen Türk 

tütünleri kullanırken - bugün bu pay yüzde 8 yüzde 
10 oranına (gerilemiştir. Bu (gerileme, bilinçli bir uy
gulamanın ürünüdür. Savaş döneminde Avrupa ül
kelerine sert içimli sigara gönderilmesi sonucunda 
sağlanan eğilim değişikliği savaş sonrasında yenik düş
müş ülkelere yapılan ekonomik yardımlar arasında, 
dev tekellerin ürettiği sert içimli sigaralara özenle 
ve zorlayarak yer 'verilmesiyle bu işin zevkine adap
tasyon sağlanarak pazarlar, gerek sigara endüstrisi 
ve gerekse harman içeriği tütünler bakımından tü
müyle de geçirilmiştir. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, ıge-
nel yapısıyla sigara tüketimi bakımından değerli bir 
pazardır. Zira, nüfusu 55 milyona varan ye üstelik 
üreyen bir ülke olan Türkiye'de, bu nüfusun sigara 
tüketen kesimi çoğunluktadır. 1983 - 1984 yıllarına 
kadar, dünyanın yabancı menşeli tütünle sigara ya
pım, satım ve kullanımı serbest olmayan tek ülkesi 
durumunda olan yurdumuz, ayrıca dünyanın sigara 
tüketim artış hızı en yüksek ülkesi olmak özelliğine 
de sahip bulunmaktadır. Bu yükseklik, yıllık ortala
ma nüfus artışına ek olarak şehirleşme, eğitimde ge
lişme, toplum ve aile ilişkilerindeki farklılaşma gibi 
sosyal ve kültürel birtakım değişimlerden de kaynak
lanmaktadır. 

Dünyanın gelişmekte olan diğer ülkelerinde, 1951 
1970 döneminde tüketim artış hızı yüzde 3 ilâ 4 ora
nında olmuş iken, bu artış bizde yüzde 5,8 olarak 
belirmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki tüketim artış hızı
nın, bu ve bunu izleyen sonraki dönemlerde yüzde 
'1 İlâ 2 dolayında kalması da, dev tekellerin çıkarla
rını, özellikle gelişme sürecindeki ülkelerde arama
ya sevk etmiştir. 

Türkiye'de, tütün tarım, ticaret ve endüstrisini 
düzenleyen önceleri 3437 sayılı Tütün Ve Tütün İn
hisarı Kanunu ile 1968 yılından beri- '1177 sayılı Tü
tün ve Tütün Tekeli Yasasının konuya ilişkin mad
deleri, iç tüketim için sigara yapımını devlet tekelin
de tutmuş, buna karşılık ihracatı amaçlayan endüst
riye serbestlik tanımıştır. Bu yasal yapı, özellikle 
1960^1 yılların ilk yansından itibaren eleştiri konusu 
edilmeye başlanarak, bu alanda özel (girişime de ola
nak tanınması istekleri, değişik zaman ve fırsatlarda, 
sosyal, ekonomik, hukukî sorun ve gerek nitelemesi 
ile kamuoyuna sunulur olmuştur. Ne var ki, bütün 
bu çıkışlarda daima bir ortak yan gözlenmiştir sayın 
milletvekilleri. Konu, seviyeli ve bilimsel bir tartış
ma platformunda, tüm gerçek yanlarıyla ele alına-
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rak, tartışılıp sonuca varmak yerine, daima ye dik
katle (bundan kaçınılarak, istekler, özel olanak ve ça
balarla kamuoyu oluşturup bir oldubitti dÖnülmez-
iiğinde 'gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

(Konunun son kez, birden güncelleşerek, Meclis 
denetimi dışında bir uygulama ile sigara dışalımı ve 
bu suretle ülkemizde yabancı sigaraların serbestçe 
satılıp içilmesi aşamasına (getirilmesi de bu anlayış 
ve telaşın bir ürünüdür. 

'Yabancı sigara dışalımı ile atılan adımın, karşıt 
güçleri safdışı ötmeyi amaçladığı açıktır. Zira, pazar 
ele geçirmenin ilk ve ,so.n aşaması, ülkeye bu siga
raların serbest girmesi aşamasıdır. Böylece, tüketici 
eğiliminde yaratılacak sert içimli yabancı zevke dö
nüşümün bu pazarda oluşturacağı potansiyel, sigara 
ive tütün pazarlaması bakımından dünyanın dev si
gara tröstleri ve Virginia tütünü üreticisi ülkeler ile 
bu tütünlerin ticaretini yapan kuruluşlar için amaç 
yolunda en büyük engel aşılmış olmaktadır. 'Bu ol
gu, aslında yabancı sigaraya karşı, kendi 'tüketim 
alanı ve yaşamını korumaya çalışan Türk tütüncülü
ğünün, mevcut hükümet destek ve organizesi ile so
nunun getirilmesi demektir. ıBu olgu, yakın ıgelecek-

- te Türkiye'nin tütün dışalımı için döviz arayışına gir
mesi demek'tir. iBu olgu, ekonomisini tütün üretimi
ne bağlamış, yaklaşık 400 ilâ 450 bin ailenin çöküşü, 
köyden kente akımının hızlanması, sadece Türk men
şeli tütün üretimi ile değerlenebilen yüzbinlerce hek
tar arazi varlığının tarımsal değerini yitirmesi ve ya
ratılan yüksek düzeyde artıkdeğer kaybı ile dışsatı
mın getirdiği 250 milyon dolarlık döviz girdisinin 
kaybı demek olacaktır. 

Bütün bu kayıplar 'göz önüne alınırken, yabancı 
sigara dışalımına gerekçe olarak, kaçakçıların sağla
dığı -'haksız kazancın Hazineye, Konut Fonuna akta
rılması gösterilmektedir. Bu savın, »gerçek bir olguy
la 'hiçbir İlgisi yoktur sayın milletvekilleri, zira yur
dumuzdaki 1985 yılı sigara tüketimi ile piyasaya meş
ru yoldan verilen 'sigara 'miktarını karşılaştırdığımız
da, Sayın Başbakanın beyanlarının gerçekle çelişti
ğini çok aç«k olarak görmekteyiz. 'Bu çelişkiyi, Tür
kiye Cumhuriyöti 'Maliye Gümrük Bakanlığı 'bütçesi 
görüşülürken, rakamlarla açıklamıştık ve hükümet 
tarafından aksi de kanıtlanamamıştır. Burada bir kez 
daha açıklamakta yarar ^görmekteyiz. Değerlendirme
ler, Tekel bültenlerindeki bilgilerden, yararlanılarak 
yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizide 1950 yılında top
lam tütün mamulü tüketimi 18 308 bin ton olarak 
gerçekleşmiştir. Bu miktar; 1976 yılında 57 700 bin 
'ton olarak belirmektedir. 1950-1976 döneminin 26 
yıllık tüketim artış hızı ortalaması yıllık yüzde 7,97' 
d ir. Başlangıç rakamlarının aldatıcı yetersizliğinden 
yanılgıya düşmemek, sağlıklı bir sonuca gitmek için 
son yılların büyüyen rakamlarıyla işlem yapmanın 
isaböfci'i okluğunu düşünüyoruz. 

iBuna göre, 1968-1973 dönemini ele alırsak, artış 
oranının yüzde 5,6 dolayında olduğunu saptamış olu
ruz. !Bu sayı baz olarak alındığında, yapılan ileriye 
dönük tüketim saptamalarında diğer etkenler de ka
tılmak suretiyle erişilen miktarlar şöyledir : 19'80'de 
80,477; 1981'de 84,877; 1982'de 89,787 bin ton do
layındadır. 

Millî Prodüktivite Merkezi Tekel ve Ege Tütün 
'ihracatçıları (Birliğinin 24-26 Ekim 1977 tarihinde 
İzmir'de 'düzenleldikleri «Tütün ve Tütün Mamulleri 
Sanayi Sorunları» konulu seminere Tekel Genel 'Mü
dürlüğünce sunulan Bildiriler kitabından yararlanıla
rak alınan miktarlar, İkinci ©eş Yıllık Kalkınma Pla
nında yer alan verilere dayalıdır. Bu rakamlar, son
raki yıllar kalkınma planlarında, Devlet Planlama 
Teşkilatınca da 'geçerli 'görülerek, Tekel Genel Mü
dürlüğünce sigara üretimini artırmayı amaçlayan ya
tırım önerilerine planlarda yer verilmiştir. Bu plan
lardan ikincisi hazırlanırken, Sayın Başbakan Turgut 
Özal, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak 
aslî görevde bulunmaktaydı. Sayın «Başbakan 1980 
yılın'da Dördüncü Beş Yıllık Plan Döneminde de ve
kâleten bu görevi üstlendiği için, rakamların ciddi
yetten yoksunluğu düşünülemez ve kendilerince de 
iddia edilemez. 

Yukarıya alınmış rakamlar, Türkiye'nin 1985 yı
lında en az 100 milyon kilogram türün mamulü 'tü
kettiğini göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu rakamları ele ala
lım; rakamlar, Tekel'in rakamlarıdır; Sayın Başba
kanın görevli bulunduğu dönemlerin rakamladır; ya
ni, Türkiye'nin 1985 yılında en az 100 milyon kilog
ram tütün ve mamulleri tükettiği açıkça görülmek
tedir. 

iBu tüketim düzeyini doğrulayan bir başka kanıt 
'da, Tökel Enformasyon Bülteni sayı 39, sayfa 9'da 
yayınlanan Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bir 
dergiden ve (Bülten 44, sayfa 25*te) aynı derginin 
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Ağustos 1985 sayısından alınarak yer verilmiş tab
lolardır. 

Sayın milletvekilleri Tekel Enformasyon Bülten
leri ile diğer kaynakların verdiği bilgilere göre, 1985 
yılında Türkiye'de iç piyasaya Tekel İdaresi tara
fından yerli üretim 62 milyon 553 bin kilogram si
gara ile itihal yoluyla getirilmiş ve vergisiz satış ma
ğazalarında satılmış toplam 5 milyon kilogram siga
ra verilmişitir. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, acaba konuşma
nız çok mu uzun? 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Efendim önerge 
sahibi olarak da konuşacağım. 

IBAŞKAN — Efendim ikinci konuşma hakkınızı 
daha sonra kullanırsınız. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Konuşmamı ke
semem efendim; çünkü iki konuşmayı birleştirdik. 
Sizin bu konuda nasıl olsa bir geleneğiniz var. 

IBAŞKAN — Yani iki konuşma hakkım birlikte 
kullanmak istiyorsunuz?. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Efendini daha ön
ceden geleneğiniz var. Hem önerge sahibi olarak ve 
hem de grup adına konuşmak için durumu bir ya
zıyla zatı âlinize bildirdik. 

IBAŞKAN — Yani iki konuşmayı birlikte sür
dürmek isti yorsunuz?.. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) •— Efendim müracaa
tımız var zatı âlinize. 

BAŞKAN — Efendim arada bir grup konuş
ması olmasa, konuşmanıza devam edebilirsiniz. Bir 
grup konuşması var arada. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bu konuda, daha 
önceden gelen bir geleneğimiz var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Siz grup adına olan 
konuşmanızı tamamlayın; son grup adına yapılacak 
konuşmadan sonra konuşursunuz? 

H. BARIŞ 'CAN (Devamla) — Olur mu efendim? 
Bu ikisinin toplamı 67 ilâ 68 milyon kilogram

dır. Tüketilen miktar -biraz evvel vurguladığım gibi-
100 milyon kilogram üzerinde olduğuna göre, arada
ki yaklaşık 33 milyon (kilogram tütün mamulü ve 
sigara, Türkiye'ye kaçak yollardan girip, piyasada 
tüketilmiştir. Bir 'başka ifadeyle, Türkiye'de 1985 yı
lında normal dış alımla giren yabancı menşeli tütün
den mamul sigaranın altı katından fazlası tüketilmiş
tir. Bu olgu, Türkiye'de sigara tüketiminin kısa za
manda, yabancı sert içimli zevke dönüşümü anla
mını taşımaktadır. Parasal açıdan bakıldığında, Ha

zine bu sigaralar yüzünden yaklaşık 250 ilâ 300 mil
yar liralık gelir kaybına uğramıştır. Zira Tekel ida
resinin 1985 yılında, kısa filtreliler baz alındığında, 
ürettiği sigaraların bir kilogramının maliyeti 2 650 
lira civarındadır. Bu sigaraların, bayilik ücreti dışın
da bir kilogramı 10 377 Türk Lirasına satılmaktadır. 
Aradaki farkın kaçak sigaralarla işlemi 1985 yılın
daki Hazine kaybı; yani kaçakçıların haksız kazan
cıdır. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen toparlayınız. Siz 
tekrar konuşacaksınız. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Konuşmamı bö-
lemem ki Sayın Başkan; ayrıca geleneğimiz de var 
bu konuda. Ben konuşmamı ona göre ayarladım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, geleneğim'iz şöyle : 
Son konuşmacımız siz olsaydınız dediğiniz doğru; ama 
arada başka bir grubun konuşması var. Lütfen şimdi 
bırakın, sonra tekrar devam edersiniz. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Peki, bir yerde bağ
layayım Sayın Başlkan. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Müracaatı var. 

«İBRAHİM TASjDEMtR (Ağrı) — Engel olma
yın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Usulümüz öyle; bozamayız efen
dim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
usulü, şu anda bana ara verdirerek... 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, lütfen efendim... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Var efendim, bil'i-

yorum, usul var. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen bağlayın, 

tekrar size söz vereceğim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Ama, Başkanlık 

Divanı olarak zatı âliniz sürekli usul değişikliği itti
haz ederek, bizi burada ona göre zaman ayarlamak
tan neden yoksun bırakıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, son konuşmacı siz olsay
dınız dediğiniz doğruydu, devam edecektiniz; ama 
önerge sahib'inden önce bir grup daha söz almıştır. 
Grup olarak konuşma süreniz bitmiştir; lütfen bağ
layın. 'Size önerge sahibi olarak tekrar söz verece
ğim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Peki Sayın Baş
kan, teşekkür ederim; ama bunu da Danışma Kuru
lunda inceleyelim lütfen. (SHP sıralarından alkışlar) 

'ÖMER KUŞHAN (Kars) — Konuşmayı bölerek 
büyük başarı sağladınız; takdirname gelecek zatı 
âlinize. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
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ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — İlk dek oluyor 'böy
le bir şey. 

(BAŞKAN — ANAP Grubu adına Sayın Çınar; 
(buyurun e'fendlim. 

ANAP GRUBU ADİNA MEHMET TİMUR ÇI
NAR (Manisa) — Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anaımuhalefet Partisi mensubu arkadaşımızın, Türk 
tütününün geleceği, tütün üreticisi ve tütün işçilerinin 
sorunları hakkında Meclis araştırması açılmasını is
temesi üzerine, tütün yöresinin bir milletvekili olarak, 
Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyo
rum. Bana bu imkânı verdikleri için kendilerine te
şekkür eder, bu vesileyle de hepinize saygılarımı su
narım. 

Sayın milletvekilleri, hükümetimiz işbaşına 'gel
meden evvel, tütün yetiştiren yönlerimizde Tekel ve 
tüccar aynı malı alan, ancak değişlik fiyat uygulayan 
bir sistem içinde görünürlerdi. O zaman uygulanan 
tütün politikası, randıman esasına göre idi. Bu neden
le, Ege Bölgeslinde yetiştirilen tütünün, özelikle iyi 
kallitelli olanlarının hemen tamamına yakın bölümünü 
çoğunlukla tüccar alır, ıgerîye kalan tütünü de Te
kel alırdı. Yani orta kalite dediğimiz (B) grad tütünün 
bir kısmıyla, «Kapa» talbir edilen kalitesiz tütün, uy
gulanan bu yanlış tütün politikaları yüzünden, Tekel 
tarafından mubayaa edilir ve parası da üreticiye öde
nirdi; 

Ayrıca, uygulanan taban fiyatı politikasıyla, kıraç 
arazide, yapılması 'gereken 'tütün üretimi, maalesef 
alternatif ürün elde edilebilen taban araziye kaymış 
ve -tabirimi mazur görünüz- lahana yaprağı şeklin
deki kalitesiz; ama ağır çektiği için çok para eden tü
tün üretimine özen kazandırılarak, bunun yaygınlaş
tırılmasına başlanılmıştır. 

AHMET \SÜTER (İzmir) — Virginia, Virginia; 
sizin getirmek istediğiniz tütün o. 

'MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — işte, 
yanlış olan da buydu; çünkü bu sistem haksız re
kabet ortamı yaratan (bir sistem haline gelmişti. 

Sayın milletvekilleri, daha önceki tütün piyasala
rında bizzat bulunmuş ve o tütün piyasalarında fi
yatların açıklanmadan önce nasıl öğrenildiği söylenti
lerimi çok kez işitmiş'tim. O zamanlarda tütün politi
kası, parti politikası haline gelimliş ve seçim yatırım
larında kullanılmaya başlanmıştı. 

Müsaade ederseniz, bu konuda bir anımı ifade et
mek istiyorum. O zaman söylendiğine göre, başfiyat 
Ankara'da tespit edilir, yöre miHetVekilleri bu fiyatı 
öğrenir; ancak kendi ve partilerinin politik kariyerle

ri icabı bu fiyatın biraz altındaki bir fiyatı önce pi
yasaya sızdırırlar, gelen tepkiler üzerine de, «Ben, si-. 
zin bu işinizi hallederim, merak etmeyin, Ankara ile 
görüşür hakkınıza düşen parayı verdiririm» diyerek, 
değişen hiçbir şey olmamasına rağmen üreticinin bu 
şekilde gönlünü alırlar, hatta bazı politik nedenler
den dolayı kalitesiz mal yetiştiren üreticiyi de bu şe
kilde korunmuş olurlardı. 

Şunu iîMharla belirtmek isterim ki, son iki yıldan 
beri tütün piyasaları Türküye Cumhuriyeti Hüküme
tine yakışır bir ciddiyet içerisinde hükümet ve Te
kel işbirliği şeklinde açılmaktadır. Bliz siyasîler dahi, 
piyasanın açıldığı sajbah sayın bakanımızın ağzından 
fiyatları duyar hale geldik ki, doğrusu da zaten bu
dur. 

ÎSMET TURHANGÎL (Manisa) — Bu konuyu 
müstahsile sorun. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Biz, 
Anavatan iktidarı olarak, her zaman olduğu gibi, 
her şeyin doğrusu ne İse, onu yaparız. (ANAP sıra
larından «(Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, seçim öncesinde, bölgeleri-
mizde üreticinin karşısına, «îyi mal, iyi para» sloga
nı ile çıktık ve üreticilerimize kaliteli mal yetiştirme
sini tavsiye ettik, haksız rekabeti ancak böyle önle
yeceğimizi anlattık. Hatta Tekel'in de basiretli bir 
tüccar gibi hareket etmesinin, çalışmasının gereklili
ğine inandığımızı söyledik. Vatandaş bizi dinledi, bize 
itibar etti ve bizi işbaşına getirdi. 

DURCAN EMÎRBAYER (fzmür) — ŞUmdi mem
nun mu onlar?. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Biz de 
ona verdiğimiz sözü tutarak, -bizler; yani yöre mil
letvekilleri- iktidara geldikten sonra üretioi ile yakın
dan temasa geçtik. Yoğun Meclis çalışmalarımızdan 
fırsalt buldukça... 

AHMET SÜTER (İzmir) — Ne yoğunu, bütün 
kış yattık. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — O yö
relere giderek, tütüncülükle ilgili her safhada ve her 
kademede ekicimizle görüştük .Bu görüşmelerimizde 
zalman zaman devletin yetkili bürokratlarını da yanı
mıza aldık. (SHP sıralarından gürültüler.) 

ÎSMET TURHANGÎL (Manisa) — Şimdi görü
şün bakalım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
• MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Halt

ta Tekel yetkililerinden köy köy dolaşarak, üretici ile 
temas etmelerini; gördükleri, çektikleri sıkıntıları, 
problemleri dile getirmelerini rica ettfik. 
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ÖMER .KUSMAN (Kars) _ Hangi yetki ile yap
tınız bunu?. İktidar milletvekili olma yetkisiyle mi 
yaptınız. 

BAŞKAN — Efendiım, müdahale etmeyin lütfen. 
MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Elde 

edilen bu 'bilgileri hükümetimize aktardık. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kimden aldınız bu 

yetkiyi?. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen... 
MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Türk 

tütüncülüğünün eski M'barına ulaşması içfin, ciddî ça
lışmalar içerisine girdik. 

Üç senedir uyguladığımız n Anavatan iktidarının-
tüitün politikasıyla, üreticinin 13 aylık alın terinin hak
kını en iyi şekilde değerlendirmesine imkân sağladık. 
(SHP sıralarından gürültüler.) 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah
ya) —Manisa'ya giremezsin şimdiden sonra. 

MEHMET TÜMÖR ÇINAR l(Devamîa) — Her 
geçen gün daha iyiye giden uygıilamalarımız ile, üre
ticinin yanında olduğumuzu her piyasa döneminde is
pat ettik ve etmeye devam edeceğiz. Ekonomimize 
şimdiye kadar büyük katkıda bulunmuş ve bundan 
ısönr'a dia bu olumlu katkısını sürdüreceik olan Türk 
tütüncülüğünün ve Dürün ürCtidi'sinin hakkını ve hu
kukunu saivunımayı şereflü bir görev biliyoruz. Bunu 
hiç kimseye bırakmayız. 

Türk tütüncülüğünü batıyormuş gibi 'gösterenler, 
'boşuna konuşmasınlar. Eğer Anavatan iktidarının iş
başına geldiği günden itibaren hakikî Türk tütüncü
lüğünün 'kalkındırılması ve kaliteli Türk tütününün 
yetiştirilmesi için 'başlattığı politikalar olmasaydı işte 
Türk tütünü, tütüncülüğü bugün çoktan çökmüş git
mişti. 

Halbuki, son üç yılda alınan tedbirler ve uygulanan 
ciddî politikalarla Türk tütüncülüğü eski itibarlı du
rumuna doğru önemli adımlar atmaya başlamıştır. Hiç 
kimsenin endişesi olmasın ki, Türk tütüncülüğünün 
zararına olabilecek en küçük bir işlemin dahi takip
çisi! olacağız. (SHP sıralarından gülüşmeler.) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bir gün gelecek sa
na 'hatırlatacağız. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Efen
dim, biziım ıbir özelliğimiz de; ne söz vermişsek onu 
yapmamızdır. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
(Sayın Çınar, lütfen devam edin. 
MEHMET TİMUR ÇINAR -(Devamla) — Sayın 

Tarımcı'oğlu, Osmanlıdan 'beri en-önemli ihraç ürünü-
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müzün tütün olduğunu, bütün dünyanın bunu arar 
ve içer olduğunu, o nefis tütüne neden esk'i rağbetlin 
kalmadığını ve Tekel'in, üreticinin getirdiği her tütü
nü aldığını veya allmak zorunda olduğunu burada cö
mertçe açıkladılar. Kendilerine bu izahatlarından do
layı teşekkür etmek istiyorum. İşte, Sayın Tarımcıoğlu' 
nun söylediği bu sözler, geçmişte 'tütün politikamızın 
ne hale geldiğini, nasıl uygulandığını açıkça göster
mektedir. 

İSMET TURHANGIL {Manisa) — înisaf, insaf... 
MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Yan

lış politikalar neticesinde feryat edenler, zahmet çök
meyen, kaliteli mal yetiştirmeyen, sulaik arazîde üre
ttim yapan üreticimizdir. Yoksa, kırsal kesimde 'tütü
nünü yetiştiren üreticinin feryadı değildir. 

DURCAN EMİRIBAYER (İzmir) — Memnun mu 
onlar?. 

YIUMAZ DEMİR (Bilecik) — Sulu araziye kim 
izin veriyor, siz mi veriyorsunuz?. 

'MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, bir önemli hususta anlaşmaya varma--
mız lazım : Hakikî, o «altın sarısı» diye bilinen ve 
tanınan nefis Türk 'tütününü, 'her türlü meşakkat© kat
lanarak itina ile yetiştiren tütüncü ile hiç'bir dikkati 
göstermeyen, «ne yetiştirirsem zaten devlet alıyor» 
diyen üreticiyi birbirinden kesinlikle ayırmamız la
zımdır. Sayın milletvekilleri işte bizim akılcı ve sos
yal adaletçi anlayışımız da budur. 

Sayın Başlkan, sayın m'ıUletvdkilleri; yaptığımız pi
yasa açılışlarında hükümetimiz, eski yanlış tütün po
litikalarının tamamen değiştiğini, piyasayı açış konuş-
ımalarında artık kötü tütüne para verilmeyeceğini, iyi 
tütüne iyi para verileceğini beyan etmliş ve uygulama
lar da bu yönde gelişmiştir. Neticesi mi?. Tütün kali
tesi düzelmiş, kaiı'tesiz tütün azalmıştır. 

Müsaade ederseniz nereden nereye gddiğimizi siz
lere rakamlarla göstermek istiyorum. 

Tekel 1983 yılında 163 900 ton alım yapmış, 1984 
yılında 'bu rakam 95 bin tona düşünüş; bu sene de 80 
bin dolaylarında gerçekleşecektir. Bu aradaki düşüş, 
kalitesiz tütünün gördüğü itibar neticesindeki düşüş
tür. Oysa Tekel kendisi daha önceki alımlarında yüz
de 8 â& yüzde 10 oranında (A) grad tütün alırken, bu 
sene bu artış yüzde 25 dolaylarına çıkmıştır. Bunun 
başka türlü izahı da yoktur. Bizim elimizde rakam
lar vardır, herkese açık açık gösteririz. 

AHMET SÜTER (İzmir) — Rakamlar herkeste 
var, yalnız sizde değil. 
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MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Verilen 
fiyatlar da enflasyon oranının üzerindedir; dikkatte 
bakarsanız onu da göreceksiniz. 

Eğer tütün politikasından, uğraşmayanın meşak
kat çökmeyenin sadece 'bu işin ticaretinli yapmak is
teyenin para kazanması anlaşılıyorsa, bu husus böy
lece anlaşılıyor ise, zaten buna söyleyecek bir şeyiimiz 
yoktur. 

Sayın milleljvekilieri, tütün üreticisi ile yaptığımız 
temaslar ndllicesinde, önergede ifade edilenün tam ter
sine, uygulanmakta olan eğitim programlarından ve 
verilmekte olan fiyatlardan üreticinin memnun olduğu
nu tespit elmliş bulunmaktayız. Eğer hükümetimiz bu 
sene gerekli teknik hazırlıkları yaparak, ekicimizin 
rahaltlıkla takip edeceği usulleri ortaya koyarak tü-
'tünlerin »borsada satışını gerçekleştirebilirse ve artık 
piyasa açılışı vesaire gi'bi formalitelerden kurtulunur-
ısa, ekicinin memnuniyetti 'bir kat daha 'artacaktır. 

Öyle inanıyoruz ki piyasa açılışı 'beklenmeden tü
tün satışlarının serbest hale gelmesi Ve üreticiyle alı
cı arasında yapılan kontratın daha sağlam esaslara. 
•bağlanrrtası neticesinde, üreticimizin alacağı da te
minat al'tına alınmış olunacaktır. 

tirdiiğlmiz partizanca olmayan sistemle ve tedbirlerle 
dokuz ay gilbi makul bir süreye indlirilecekt'ir. Üreti
cinin beklediği de zaten budur. 

iktidarımız, sizin iddia ettiğiniz gibli -«lizin ifade
nizle- tütün üreticisini dışlamış değil, bilakis tütün 
üreticisi ne, -bizden önce dışlanmış olan hu üreticiye 
sahip çıkmış ve her türlü güveni de ona getirmliştlir. 
İşte Anavatan iktidarı anlayışı ve onun tütün politi
kası. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, tütün işçilerinin durumuna 
gelince : Tütüncülük lile ilgili yaptığımız 'bütün ça
lışmalarda ekicinin durumuna gösterdiğimiz özeni, 
işçilerimize de gösterdik. Hatta tütün depolarında, si
gara fabrikalarında ve bakımevlerlinde çalışan işçüle-
rim'izin durumu ile yakından ilgilendik. 

Eski dönemlerde çeşitli siyasî 'grupların buraları 
partizan bir tutumla âdeta bir işçi deposu haline ge
tirmeleri ye o halde görmek isltemeleri sebebiyle, bu 
verlerde ortaya çıkan büyük sorunlar, 12 Eylül döne
minin sağladığı huzur ve güven ortamı ile ve de hü
kümetimizin dikkatli, ciddî ve sliyasî tercihlerden uzak 
tutumu sayesinde ortadan kalkmış ve buralar verimli 
bir çalışma ortamına kavuşmuştur. 

Yeni bir sigara fabrikası üretime geçirilmiş; yur
dun çeşitli yerlerindeki depoların, bakımevlerinin, 
daimî ve 'geçici işçtf çalıştırmaları yeniden düzenlene
rek, yeni istihdam imkânları sağlanmış ve aynı zaman
da eski işçilerin işçi hakları korunmuş ve korunmaya 
da devam edilecektlir. 

Bugün, bütün 'bu işlilerimizin ilgili sendika vası
tasıyla idare ile yapmış olduğu toplu sözleşmelerin 
ve bu toplusözleşmeler çerçevesindeki haklarının ko
runmakta olduğu ve işçilerOmlizln uyum içinde çalıştık
ları gözlenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son üç sene
de gerçdkleştltrilen bütün bu hususlar, bir politikasız
lık değil, tam aksine ciddî bir politikanın tespiti ve 
uygulamasıdır. Bu uygulama tütünün parti pol'itika-
sıfidan çıkarılması, politikanın üreticinin emeğimin 
karşılığını aldığı yeni 'bir tütün politikası haline gel
mesidir ki, Allah da bunu bizim ikt/idarımıza nasip et
miştir. 

Sözlerime burada son verirken, Meclîs araştırması 
açılmasını isteyen bu önergeye ret oyu kullanacağımı
zı beyan eder, beni dlinledliğiniz için hepinize saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

ÖMER IKUŞHAN (Kars) — Ona ne şüphe; söy
lemene gerek yok. 

BAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Çınar. 
Önerge sahibi Sayın Can, buyurun efendim. 

1177 sayılı Tekel Kanununa baktığımızda, aynı 
jeolojik yapılara sahip olan kıraç bölgelerde, üretici
ler iyi tütün ekim alanlarına sahip olmalarına rağ
men, ruhsatları olmadığından tütün yetiştirememek
tedirler. Ancak, 'bu kanunda yapılacak olan bazı de
ğişikliklerle bu üreticilere de kaliteli tütün yetiştiren 
'bölgelerdeki gibi kaliteli tütün yetiştirme imkânı ve
rilmiş olabilecektir. Amacımız, Türk tütününün dün
ya pazarlarındaki yerini daha ileriye götürmek ve 
Türk ekonomisine daha çok katkıda bulunmasını sağ
lamaktır. 

M. TURAN BAYE2İT (Kahramanmaraş) — Tü
tüncünün belini kırmaktır. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Üre
ticiyle yaptığımız temaslarda, verilen başıfiyatların 
randıman esasına göre değil, grad esasına göre ya
pılmış olmasının nasıl karşılandığını sorduğumuzda, 
«tşte şimdi Tekel de basiretli bir tüccar gibi piyasa
ya girdi» demişlerdir. 

DURGAN BMÎRBAIYER (İzmir) — 'Doğru mu 
Söylüyorsunuz?. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Devamla) — Ak
hisar'a 'gelseydiniz duyardınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte tütün üre
ticisinin göz nuru ve alın teri olan ve onüç ay gibi 
bir süreyi kapsayan tütün yetiştirme süresi bizim ge-
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın 'Başkan, saye
nizde tefrikamıza devam ediyoruz, İkinci böılüıme 
geldik; ama bu arada bize ıbüyük bir fırsat da ver
diniz; sevgili arkadaşımız, Çınar, sanıyorum 'tütünü 
lilık defa piposunda görmüşifcür. Konuşmaları ancak 
gözünün ucundaki, daha doğrusu 'burnunun ucunda
ki piposunun tütününe göre ayarlanmıştır. Bu vesi
leyle... 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Sayın 
Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Efendim, sataşma" 
niteliğinde değildir, 'bir serzeniştir. Sataşma... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sataşmaya Sayın Başkan karar verir. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen önergeniz üze-
ırinde konuşun; şahsî konulara girmeyin. (Gürültü
ler) 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Pipo 
tütünü içlin söyledikleri doğru; ama diğer söyledik
leri doğru değildir. 

ÖMER KUŞHAN -(Kare) — Biraz önce edilme
dik hakaret kalmadı, seslinizi çıkarmadınız, 

»BAŞKAN — Lütfen... 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bu arada iyi ma
la ıiyi fiyat verdiklerinden, 'bahsettiler. Biz sanmıyo
ruz, ıskarta da almışlardı, dileriz öyle olmasın. Am
barlar da dolup taşıyor, ıiyi mala iyi fiyat verdik
leri kanısında değiliz, o kendi bildikleri bir işitir; bu 
vesile ile onu da öğrendik. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamızın 'birinci bölü
münde üretim-tüketim dengesindeki kaçakçılık fonk
siyonunu açıklıkla ortaya koyduk ve kaldığımız yer
den, Sayın Başkanın da hıimmetleriyle, devam edi
yoruz efendim. 

Piyasada serbest alını-satımı yapılan malın kaçak 
olarak satıilıması ©skiye nazaran çok daha kolay ol
maktadır. Bandrol uygulaması, çok geniş ıkapsamıh 
amaca yönelik eylemlin önlenmesine kesinlikle önlem 
değildir. ANAP Hükümeti kararname ile yabancı si
gara dışalımını ırealize ederek, egemen dış ve iç güç
lerin Türkiye tütün ıtüketim pazarını ele geçirme plan
larının birinci aşaması olan, yabancı içim zevkinim 
yaygınlaştırılmasını sağlamıştır. KendJ'erinıi bu 'bi
rinci noktada kutlarız. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizi; ya
bancı tütün ve sigaralara açık pazar haline getirme 
•stratejisinin ikinci ve önemli bir diğer adumı da, 
hükümetçe ekici yaprak tütün piyasalarında izlenen 
fiyat politikaları olmaktadır, tki yıldır bu piyasa

larda üreticilere aldatmaca yüksek görünümlü baş-
fiyatlarla, aslında üretim maliyetlerinin altında kalan 
ortalama fiyatlar verilerek, tütün üretimini caydırıcı 
bir fonksiyon sergilenmektedir, Ekici yaprak tütün 
alım fiyatları saptanırken, en basit ekonomik kural 
ve anayasal zorunluluk olan emeğin karşılığı, üre-
'bim maliyetlerinin dikkate alınması gerekirken, bu 
zorunluluklar göz ardı edilmiş ve eğer çok büyük bir 
yanılma ürünü değilse, kesinlikle dış ve iç çıkar çev
relerinin istekleri doğrultusunda, bilerek Türk tütün 
üreticilerine üretimi bıraktırma uyarısında bulunul
muştur. 

Eige bölgesinde bu yul üretim maliyeti birimsel 
alarak yaklaşık 850-900 lira civarında gerçekleşmiş
tir. 'İklim, koşulları, üretim döneminde sıcak ve ku
rak geçtiği için, ürünün kalitesi çök yükselmiş; buna 
karşılık, birim alandan elde edilen verim düşük ol
muştur. Bir dekardan 'alınan ürünün az olması, ma
liyeti önemli' ölçüde etkileyerek, geçen yılların çok 
üstüne çıkarmıştır. Bunda, üretim girdi fiyatlarının 
olağanüstü yükselmesi ve enflasyonun; üretim ve ürü
nün paraya çevrilmesi arasındaki 14-15 aylık dönem
deki değer kaybı da dikkate alındığında, 1985 ürü
nünün, ekiciden ortalama 1 500 lira dolayında alın
ması gerekirdi. Oysa verilen, Amerikan grad 1 750, 
(B) grad 875, kapa 280 ve doubıle kapa 60 liralık 
fiyatlarla, ortalama 1 000 - 1 100 lira dolayında ve 
ancak teorik olarak alım yapılmıştır. 

Bu alımın fiilen yapıldığı; yani tesellüm aşama
sında, «Su çürüğü» de denilen, yüzde 20-25 oranın
da fire ve ıskarta çıkartılması, ödemenin geç bıra
kılması, banka ve borç faizlerinin arıtmasına yol aç
mıştır. 

Bir bölüm, tütününün, tüccar alıcılar tarafından 
sözde 'anılaşmaya aykırı olaırak terk edilmesi gibi, 
ekiciyi' ağır zarara uğratan olgular da dikkate alındı
ğımda, 'hükümetçe bu bölgede üreticiye verilen ahım 
fiyatlarının, destekleme müessesesi ile uzaktan yakın
dan ilgisi olmadığı, .tersime, bu kesime tümüyle ilgisiz 
ve duyarsız kalındığının işaret ve belgesidir. Oysa, bu 
tütünlerin dış satımımdan, Türkiye'deki yaklaşık 50 
dolayındaki ihracatçı firmanın, bu yıl her kilogram
da en azından yaklaşık 625 - 650 ılıjra kâr saklaması 
kesimdir. Yaklaşık, ihracat miktarına göre sağlanan, 
400 milyara yakın gelir, 'ihracatçı kesime yansırken, 
tütün üreticileri 14-15 aya varan emek ve alınıterie-
rinln karşılığında, yılı zararla kapatmış olacaklardır. 

• Bu mudur (hükümetin üreticiye ve lişçiye verdimi des-
1 tek anlayışı? 
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Sayın milletvekilleri, Karadeniz Bölgesine gele
lim : Karadeniz Bölgesinde de, Doğu Anadolu Böl
gesinde de aynı oyun oynaHımış ve tütün üreticileri, 
açıklanan yüksek ıgörünüımılü başfiyatlarla umutlandı
rılmış, sonrası maliyetin yarısını bulan ortalama fi
yatlarla ıtütün satılarak, düş kırıklığına uğratılmışlar
dır. Karadeniz Bölgesinde ıbu yıl üretim yaklaşık 
1 365 lira maliyet ortalamasıyla yapılmışken, alım or
talaması, kapanmak üzere olan bu piyasalarda alım 
noktalarına göre değişmekle birlikte, 650 lira ile 
800 lira anasında gerçekleşmiştir ve gerçekleşmektedir. 
Bu fiyat uygulamasına gerekçe olarak gösterilen tü
ttün kalitesinin yükseltilmesi amacı da gerçekle bağdaş
mamaktadır. Kalitenin yükselmesini sağlamak için, bir 
saplantıya düşmeden, Türkiye'nin tütün dışsatımında 
uyulması gerekli zorunlulukların bilimsel ve dengeli 
bir araştırmayla saptanması gereklidir. Araştırıma 
öneırgemizlin amacı da ibudur sayın milletvekillerıi. 
Tünkiye, acaba kalitesi yüksek, buna karşılık miktarı 
>az olacak tütünü pazarlama mı;-yoksa normal kali
tede, çok miktarda tütünü 'elverişli fiyatlarla dışsastı-
ma »veniırse mi uygun olur? Bunun 'araştırılması ge
rekmektedir. 

Dünyanın en büyük tütün ve sigara üreticisi Ame
rika Birleşik Devletlerine baktığımızda, bu ülkenin 
son yıllarda dışalım miktarlarında arıtmalar olduğu 
görülür. Bu artış 'içerisinde Türk tipi tütün türünün 
önemli yer aldığı kesindir. Bu ülkenin, Şark tipi 
tütün aldığı ülkeler 'arasında da, fiyat ucuzluğu do
layısıyla 'bize rakip ülkelerin tütünlerine yöneldiği 
gözlenmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde ya
yınlanan bir dergiden 'alınarak, Tütün Bülteni, sayı 
45, sayfa 11'de yayınlanan tabloya göre; Amerika 
Birleşik Devletlerinin ürettiği 'sigaralarda 1970 yılın
da kulannlan ithal 'tütünler yüzde 14,3 oranında ve 
bu oran içerisinde Şark tipi tütünler yüzde 12,76 
oranında yer alırken; 1983 sigara üretiminde bu 
oranlar, ithal tütünlerin tümü için yüzde 32,5 ve Şark 
tipi tütünler için yüzde 24,24 oranına yükselmiştir. 

Bunun nedenli; Amerika Birleşik Devletlerinde 
üretilen Viırginia ve Buırley tütünleri ekici fiyatları
nın ağırlıklı alarak yükselmesidir. Şark tipi tütün
lerin en büyük alıcısı ülkeye yapılacak dışsatımlar
da bize rakip ülkeler olan Yunanistan, Yugoslavya 
ve Bulgaristan'ın payları Türkiye'ye göre hayli dü
şüktür ve 'bu ülkenin aldığı tütünler içerisinde, son 
yıllarda düşük fiyatları dolayısıyla pay artırımları 
bile söz konusu olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkede tütün 
üretiminin disipline edilmesi, kesinlikle üretimde 
kontenjan usulü uygulamasına bağlıdır. Her yılın 
üretiminin, bir önceki yıl 'tüketimine göre ayarlan
masını sağlayacak sınırlamalar, bu konuda en uygun 
önlemlerin başında gelmektedir. Üretimde kontenjan 
usulünün en reel işletilmesi de, tütün dışsatımını da 
üslenecek Amerika Birleşik Devletlerinde örneği bu
lunan tütün tarım ve satış kooperatifleri ve 'bunla
rın oluşturduğu biriliklerde üreticilerin örgütlemme-
sidir. 

Tütün üretimlerinin dışsatımını da kapsayan koo
peratifleşmeler, Amerika 'Birleşik Devletlerinde yıllar 
önce gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de bu konuda çıka
rtan 25.12.1969 gün ve 1169 sayılı Tütün Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle, Türkiye Tü
tün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği Yasası 
o günden beri yürürlüktedir. Bu yasanın 1 inci mad
desi gereği, Ticaret, Tarım 've Gümrük ve Tekel Ba
kanlıklarınca (O zaımanlki adıyla) birlikte hazırlanan 
anasözleşme 21.7.1974 gün ve 14601 saydı Resmî Ga
zetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştiır. 

Türk tütüncülüğü ve tütün üreticıileırinin çıkarları
nın korunması, ülke tüketiminin yabancı pazarlara 
açılarak oluşacak sömürüye meydan verilmemesi, dış
alımı güçlü önlemlerle durdurup, kaçakçılığı önle
mek ve tütün üreticilerinin dışsatımını da kapsayan 
örgütlenmesine bağlıdır. İyi niyetli tek davranış biçi
mli de bu olacaktır. îşte o zaman son günlerde orta-
va atılıp, belli çevrelerde tartışılan tütünün borsada 
^azarlanması da, kurulacak 'bu örgütlere bağlı okşin-
lerde; yani müzayede pazarlarında yapılacak açık ar-

> tırmalar ile gerçekleşebilecektir. 

Bu konuda teslis, yatırım ve bunun gibi engellerin 
ortaya atılması da geçersiz bulunmaktadır. Tütünün 
bir yıllık dış satımından kooperatiflere sağlanacak 
gelirle kısa zamanda her türlü tesis, ambar ve atölye
lerin finanse edilmesi mümkündür. îşte, size bu konu
da alternatif sayın milletvekilleri... 

Sayın Başkan, sayın m'illetvelkilleri; ülkemizde tü
tüncülükle ilgili blir başka öneri ve istek de; bu ülke
de yabancı menşeli tütünlerin üretilip iç tüketim ve 
dışsatımda kullanılmasıdır. Hemen ifade etmek müm
kündür ki, bu ülkede yabancı menşeli tütünler kesin
likle ürietileımez. Belki üretilir; ancak bu, tüm tütün 
üreticiler inli kapsamına alabilecek, onların ekonomisi
ne yerli tütün oranında destek verecek ölçülerde ola-
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maz. Nedenlerini üretim alanları açısından şöyle özet- i 
temek mümkündür : 

Ülkemizde halen tütün tarımına elverişli ve yasal 
olarak açılk alanların ancak yüzde 8'linlde üretim ya
pılmaktadır. Bu alanlar yapısal olara/k, genellikle baş
ka tarım türüyle değerlendirilmesi pek mümkün ol
mayan arazilerdir. Buna karşılık bu tarlalar, toprak 
yapısı ve coğrafî konumu bakımından, Türk tütünle
rine dünyada ün sağlayan, kendilerine özgü özelltikle-
rinin en üst düzeyde oluşabildiği koşul ve niteliklere 
sahiptir. Tütüncülük için bu alanlar «Sebep - netice» 
hükmündedir. Bu nedenlerle de, yurdumuzda üretim 
güçlüğü ve son dönemde bütünüyle kısılan gelir ola
naklarına rağmen, bir bölüm üretici bu topraklarda I 
ürelllmini sürdürebilmektedir. J 

Virginia ve Burley tütünlerinin üretildiği araziler, 
yapısal olarak ağır, zengin hümıüslü, sulanabıilen po- j 
likültür topralklarldır. Her türlü tarım türüyle değer
lendirilebilecek bu tarlalarda tütün üretmek, Türk tü- I 
tünleri aleyhine tüketim gelişmesi yaratarak, gerçek tü- I 
tün üretidileri için pazar daralmasına neden olabiîe- I 
ceği gibi, ülke, bu toprakların normal ürünleri ba- j 
kımmıdan üretim açığına düşecektir. 

İkinci konu, üretim tekniği açısındandır sayın mil- I 
letvekilleri. Tütün ürc'timi, birçok tarım türüne göre, I 
fazladan tdknlik bilgi, emek, yatırım ve uğraş istemek- I 
tedir. Diğer ürünlere göre artık değer yaratmadaki I 
üstünlüğü bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Şurası I 
gerçektir ki, yurdumuzda tütüncülük asırlara dayalı I 
ıbilgi aktanımıyla sürdürebilmektedir. Çağın getirdi- j 
ği 'teknolojik gelişime ve yen iliklerin bu alana yansı- I 
ması çok ağır işlemektedir. Fidelik hazırlanmasından, I 
denklenip pazarlamaya kadar tüm uygulamalarda il- I 
kel bilgi ve yöntemler geçerlidir. Buna rağmen, tarım- I 
da vazgeçilmez nitelik, üretimin aile tarımı esasına I 
Ibağlı olmasına dayalıdır. Esası, emek/yoğun tarım I 
türü olan tütünaülıükte, insan gücü olarak her cins ve I 
yaştaki aWe bireylerinden yararlanılmakta, ailede her- 1 
kese iş bulunmuş olmaktadır. Bu da, maliyet iç/in I 
önemli bir faktördür sayın milletvekilleri. I 

Virginia ve Burley tütünlerinin üretim tekniği, I 
Türk tütün üreticisinin tümüyle yabancı olduğu özel I 
'bilgileri gerektirmektedir. Eğitim ve öğrenimle özel I 
olarak edinilebilecek bu üretim bilgilerinin yurdumuz- J 
da geniş kitlelere verilebilip, devamının sağlanması I 
düşündürücü bir olgudur. I 

Yabancı tütünlerde üretimin değişlik evreleri için j 
pahalı altyapı yatırımlarına, sabit tesislere ihtiyaç var- I 
dır. örneğin; bir kurutma evreslinde, Türk tütünleri j 

[ hiçbir tesise gerek göstermezken, yabancı tütünler için 
I son derece korunmalı büyük hangarlara gerek var-
I dır. Bu hangarlara dondurulacak tütünler, değişik za-
j man parçalarıyla sıcak ve basınçlı su buharına tabi 
I tutulurlar. 

BAŞKAN —• Sayın Can... 
H. BARIŞ CAN (.Devamla) — Bağlıyorum 'Sayın 

j Başkanım; ama izin verin bu konuda. 
I Zaman zaman açıl'p aspiratörlerle ve süratle ha-
I valandırılması, Sonra yine kapatılıp, hava basılması 
I gibi teknik uygulamalarla sarartılıp, kurutulma işlemi 
I 3 güne sığdırılmaktadır. Hava içlin basınç kaynağı, sı-
I caklılk için enerji kaynağı ve bunların teslisleri gerek -
I muktedir. Kısaca özetlenen bu üretim tarz ve tekniği-
I nin oldukça pahalı olduğu ve bizim üreticimiz için 
I geçerli ve rasyonel olmayacağı açıktır. 

j Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiyeide bu-
I gün tütün üretimlinin aile ortalaması yaklaşık 500 -
I 550 kilogramı dolayındadır. Bu miktarın, sabit yatı

rımlara kaynak bulup kullanılması, rantabl blir iştet-
I mecilik olmayacağı gilbi, halen üretimde bulunan kesi-
I imin ekonomik gücü de bu kapasitenin çok altındadır. 
I Alternatif olarak tüketim kooperatifleşmesi önerilebli-
I lir. Bu da geçersizdir. Zira, aslında şu anıda Türkiye' 
I de tütüncülük sorununun en önemli ilgilileri, küçük 
I üreticiler ve onların tütünden başka tarım türüyle de-
I ğerlenemeyen arazileridir. 

1 Sayın millelvekÜlleri, o zaman «Yurdumuzda Vir-
I ginia ve Burley üretip ihraç edelim» görüşü ve iddiası 
i da temelden sakat bulunmaktadır. Üretemeyeceğimiz 
I tütünü ihraç edemeyiz. Ayrıca, üretsek bile, dışarıda 
I buna alıcı bulmak olanaksızdır. Zira, Türkiye'de ken-
I di ürünleri için pazar arayışındaki alıcıların, bu ko-
I nudaki teşvik ve önerilerinde içtenlik bulmak, fazla 
J iyimserlik olur. BiZim tütünlerimizi, yukarıda açıklan-
I dığı gibi, ıslah edici nitelik ve fiyatlarındaki elverişti-
I li.k dolayısıyla, .zorunlu olarak almaktadırlar. Eğer bu 
I iyileştirme ve fiyatlarındaki elverişlilik özelliği olmasa, 
i tütünlerimizin dünya pazarlarında alıcı bulması bile 
J mümkün olamazdı. Buna bir kanıt olarak, Doğu böl-
I gelerinde üretilen tütünlerimizi gösterabilMz. Biraz 
I önce bir konuşmacı daha buna değindiler; yıllardır bu 
I 'bölgede üretilen tütünlerin ihracı, h/içbir zaman konu 
J olmamıştır. Oysa bu tütünler de, aslında yabancı men-
I selidir ve Virginia ve Burley tipi tütünlerin içim zev-
J kine yakın b'ir yapıya sahiptirler. Ayrıca, Virginia ve 
i Burley'den daha ucuz maliyettedirler. Tahlil olarak in-
I celersek görüleceği üzere, her üç tütünde de içim sert-
j ligi faktörü, nikotin oranı hemen hemen eşdeğerlidir. 
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Sigarayı acılaştıran pnotein azotunda, Doğu tütünleri 
için kalite ifade eden bir miktar da gözlenmektedir. 
Tat özelliğinin etmeni total indirgen maddeler bakı
mından Doğu Bölgemiz tütünlerinim zenginlik içerdi
ği de kesindir. Buna göre, bizim tütünler yabancı si
gara harmanları için ideal ana dolgu malzemesi ola
bilirler. Buna rağmen, bu tütünleri ihraç edemiyor-
sak, dışarıda bunun benzeri olacak tütünlere de alıcı 
bulunamayacaktır; kimse kendini kandırmasın. 

IBu bakamdan, Türkiye'de bu tütünlerin üretimini 
önermek, yabancı menşeli içime adaptasyon için bir 
adım daha atmak amacından öteye anlam taşımamak
tadır. Buna karşılık, Doğu çevremiz tütünlerinin tü
kettim .dilimlerine uygun rekreasyonunu sağlamak ama
cıyla, bu bölge tütüncülüğünde yapılan reorganizas-
yon çalışmaları, son yıllarda Türkiye'deki'! tüketimi ol
dukça ilgi gören sert içimli sigara üretimine cevap ve
rebilecek, böylece yurt ekonomisi sömürü arayanlar
dan ve kaçak sigaralarla ülkede yaratılacak sert içim 
eğilimliyle, bunun sonuçlarımdan kurtulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, işte, tütün konusunda tüm 
gerçekleri sizlere sunmaya çalıştık. Ürünümüzü değer
lendirmek, üretici ve işçimizi korumak ve ulusal çı
karlarımızı kollamak istiyorsiak, Meclis araştırmamı
zın kabulü yönünde oy kullanmanız gerekir. Eğer 
herhangi bir araştırma yapmadan, önünüze gelecek 
yasayla, Tekelli sadece özelleştirmek için özelleştirecek -
sök, Türk tütününün, üreticisi ve işçisini büyük zara
ra uğratacak birtakım ihtimaller karşısında bırakmak
tan çekinmeyeceksek, o zaman Türle tütüncülüğünü, 
son günlerde bu konuda bir hayli iştahı kabaran ve 
beyanlarıyla da haddini bilmeyen çizgiye gelen raa-
bancıların ve yaibancıların denetimi ve gözeitiimine bı
rakabiliriz. Bırakabiliriz ama, bu sorumlulukla da yıl
larca azap içinde ,azap çökeriz. 

Yüce kurulu saygıyla selamlıyorum. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. . 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Sayın 
Başkan, zabıtlara geçmesi bakımımdan iki cümle arz 
etîmfâk üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sataşma ne idi; ora
dan söyleyin. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Efendim 
Sayın Barış Can, pipo tününü yalnızca piponun içinde 
gördüğümü ve tanıdığımı söyledi. Ben bunun aksine 
bir şey söylemek ve bunu zabıtlara geçirmek için söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir politik espridir; lüt
fen Sayın Çınar. 

Meclis araştırması önergesi üzerindeki ön görüş
meler tamamlanmıştır. 

Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım : Önergeyi 
kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Önerge kabul 
edilmemiştir.. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 11 ar
kadaşının, ülkemizdeki demir - çelik üretimi ve tüketi-
miyle, ilgili sorunları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

IBAŞKAN — 2 nci sıradaki, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat ve 11 arkadaşının, ülkemizdeki demir -
çelik üretimi ve tüketimiyle ilgili sorunları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesli üzerindeki ömgörüşımelere 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. [Burada. 
önergeyli tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genelde ürettiğinden çok demir - çelik tüketen 

bir ülke Olduğumuz bilinmektedir. Başlıca büyük de
mir - çelik üreten fabrikalarımız da, 1SDBMİR (İs
kenderun Demir - Çelik) Karabük Demir - Çelik 
Müessesesi ve ERDEMİR (Ereğli Demir - Çelik 
A.Ş.)'dir. ' 

Bu kuruluşların ilk ikisi Türkiye Demir - Çelik 
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarıdır. 
Diğeri ise bir şirket statüsünde olup, Devlet iştirak-
lidir. 

Ülkemizde 1983'te 3,8 milyon/ton, 1984'te), 4,3 ve 
1985'te de 5 milyon/ton demir - çelik üretilmiştir. 
Buna mukabil 1983'te 4,2 milyon/ton, 84'te 5,2, 
85'te 5,5 milyon/ton demir - çelik tüketilmiştir. 

Üretim ve tüketim arasındaki fark dış ülkeler
den ithalatla karşılanmaktadır. Ancak bu arada 
ülkemiz dış ülkelere demir - çelik ürünü de satmak
tadır İhraç yaptığımız ülkeler arasında Sov
yet Rusya da bulunmaktadır. Tükettiğinden 
çok demir - çelik üreten Sovyet Rusya'ya 
demir - çelik satabilmemizin koşullarını bilmek 
gerekir. ERDEMİR ^öyle bir ihracatı İZDAŞ 
{İzmir Demir - Çelik A.Ş.) kanalıyla gerçekleştir
miştir. Sovyet Rusya'ya yapılan takriben 31 bin ton
luk bu ihracatta ülkemizin ve ERDEMİR'in kârı ne 
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olmuştur? İhracatım tonu kaç dolardan yapılmış- I 
;tır? Ülkemizün demir - çelik imalindeki fiyatları ne- I 
dir? I 

iBir yandan demir - çelik ithal eden ülkemizin, I 
diğer yandan ihracat yapmasında ülkemizin çıkarı I 
ne olmuştur. BRDOMIR daha önce bazı ihraç ola- I 
naklarını firmalara % 1,5 ve 2 komisyon vererek I 
yaptırabilmiş midir? Eğer yaptırâbilmişse bu defa I 
tüm teşvikler ile günlük muafiyetti ithal hakkının I 
|% 50'sinin de firmaya bırakılması nasıl izah edile- I 
bilir? 

iBir diğer konu da ISDElMIllR'te ilgilidir. İSDE- I 
İMİR bir firma ile üretimini artırmak amacıyla I 
19.10.1983 tarihinde bir protokol imzalamış ve bu I 
protokol 1983 yılı sonunda tarafların kabulüyle I 
yürürlüğe girmiştir. Bu protokol gereği firma İS- I 
DBMlİR'e .kaliteli cevher temin etmiş ve ayrıca kok I 
için de finans sağlamıştır. I 

Ancak üretim neticesi ISDEMİR bu firmaya tes- I 
ümi gereken kütüklerin bir kısmını verdikten sonra I 
protokola uymayacağını bildirmiştir. ISDEıMİR'in I 
aleyhine bir durum olduğunu tespit eden Genel Mü- I 
dürlüık müessesemin firmaya vereceği demir kütük- I 
leri vermesini önlemiştir. Müessese aleyhine olduğu I 
iddia edilen bu protokol nasıl ve neden yapılmıştır I 
ve neden yürürlüğe konulmuştur? Bu protokol İSDE- I 
MîR'e ne kazandırmıştır? Veya ne kaybettirmiştir? I 
Anlaşma İSDEMIR aleyhine ise böyle bir anlaşma- I 
yi bu firma ile yapmaya İISDElMİR'i iten sebepler ne- I 
lerdir? Bundan sonra bu soru nasıl çözülecektir? I 

Yukarıda bir kısmına değinilen sorunları açıklı- I 
ğa kavuşturulmasına ve ülkemizde demir - çelik üre- I 
tim^ tüketim, ithalat ve .ihracatı ile ilgili tü!m bilgiler ışı- I 
ğındablr genel değerlendirme yapmaya mutlak ihtiyaç I 
vardır. Bu da ancak Yüce Meclisin olaya bu aşa- I 
mâda el koyması ile mümkündür. I 

ilşte bu amaçla Anayasamızın 98 ve Millet Mec- I 
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğin- I 
ce, bütün bu konuları kapsayacak bir Meclis Araş- I 
tırması açılmasına yardımlarınızı dileriz. I 

Saygılarımızla./ I 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşları. I 
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre Meclis araştır- I 

ması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla' hüküme- I 
te, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci im- i 
za sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza sa- | 
bibine söz vereceğim. I 

Hükümet adına Sayın Karaevli; buyurun efen-' I 
d im. J 
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DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
SHP Grubunun bazı üyelerinin, bize göre, tamamen 
Meclisimizin son günlerde hızlı çalışarak, milleti
mizin faydasına kanunları birbiri ardına kabul et
mesini engelleyebiilme amacına matuf bir araştırma 
önergesiyle karşı karşıyayız. 

ÖMER KUŞHAN (Kam) — Af f etmişsiniz; mil
let vekilinin yetkisi dahilinde olan şeyleri bu şekilde 
tevil etmeye gücünüz yetmez. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKAM AHMET KARAEVLİ (De

vamla) — Bu vesileyle... 
(ÖMER KUŞHAN (Kars) —'Yalnız, dervişin 

fikri neyse zikri de odur; siz devamlı suretle inkâr' 
etmeyi düşündüğünüz için. 

BAŞKAN — Lütfen.,. 
Devam ediniz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De

vamla) — Sayın Başkan, sataşmalara biz mi cevap 
vereceğiz, yoksa siz mi uyaracaksınız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin 
Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletvekillerinin ira
desine bu şekilde hakaret edemez. Müdahale edin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Böylesi tutum ve davranışlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sözü
nü geriye aldırın lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın Kuş
han. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, bize «mü
dahale etmeyiniz» demeyiniz; sözünü geri aldırın. 
Meclis araştırması önergesi vermek, milletvekilinin en 
tabiî hakkıdır. Ne demek istiyorlar? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Böylesi tutum ve davranışlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin otokontrol mekanizmalarını 
giderek çalışamaz hale getirmesinden başka bir so
nuç vermez. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Onu siz atfetmişsi
niz. Bu şekilde bakarsanız öyle görürsünüz; niyetiniz 
iyi değil, niyetiniz iyi olsaydı, bu şekilde görmezdiniz 
olayı. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın 
Kuşhan. 
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Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De

vamla) — Sayın Başkan, bu kesmelere müdahale ede
cek misiniz? 

BAŞKAN — Lütfen, siz devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De

vamla) — Muhterem milletvekilleri, demir - çelik sek
törü diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, oldukça ay
rıcalık gösteren bir sanayi kolu olagelmiştir. Sınaî 
sektörler arasında gerek ileri, gerekse doğru bağlantı 
katsayısı yüksekliği, bu sektörün ülke ekonomisi ve 
ülkelerarası ekonomi ilişkilerdeki hayatî önemini bir 
kez daha vurgulamaktadır. 

Kalkınmayla demir - çelik tüketimi arasındaki 
yakın ilişki, gelişmekte olan ülkelerin, bu sanayi ko
lunu kurup, geliştirme arzuları için önemli bir neden
dir. 

Sektör, uluslararası ticarette önemli bir yer tut
maktadır. 1985 yılında 300 milyar doların üzerinde 
mal ve hizmet değeri üretilmiştir. Sektöre yapılan ya
tırımlar, gelişmiş ülkeler kadar, gelişmekte olan ül
keler için de büyük önem taşımakta, geniş istihdam 
imkânlarıyla sanayinin temelini teşkil etmekte, diğer 
sanayi kollarıyla olan çok yoğun ilişkisi nedeniyle, 
ekonomik konjonktürden derhal ve en fazla etkilenen 
sektörlerin başında gelmektedir. Ayrıca, yatırımları
nın büyük ölçekte olması ve teknolojisinin ser
maye/yoğun olması nedeniyle, ödemeler dengesinde 
büyük gider kaynakları oluşturabilmekte ve bu husus 
da, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli sorun
lar yaratabilmektedir. 

1960'lı yılların en uygun ve ekonomik demir - çe
lik üreticileri - Japonya dışında - teknolojik gelişme
ye ayak uyduramamış ve 4974 yılındaki petrol krizi
nin getirdiği ekonomik durgunluk ile zor durumda 
kalmışlardır. Japonya ve Batı Avrupa demir - çelik 
sektörü, bu dönem içinde yeni kapasiteler oluşturma
yı durdurmuşlar, mevcut kapasiteleri modernize ede
rek, günün ekonomik anlayışına uygun, rantabl üni
teler yaratma çabasına girişmişlerdir. Ancak 1980 
yılında, yeniden 1974 yılı üretim seviyelerine ulaşıla
bilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ise, 1986 yılın
da toplam ihtiyacının yüzde 26'şını ithal eden bir sa
nayi ülkesi haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, dünya ekonomisindeki olum* 
suz gelişmeler, sektörde talep yetersizliği, reel bazda 
düşen fiyatlar, dolayısıyla yükselen stok maliyetleri 
ve düşük kapasite kullanım oranlan yaratmıştır. 

ı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi 
I Avrupa İktisadî İşler Komisyonu Çelik Komitesinin 
I yakın tarihte hazırladığı rapora göre, 1986 yılı genel 
I görünümüyle sektörün yakın gelecekteki perspektifi 
I daha az cesaret vericidir. Söz konusu rapor, bugün-
I lerde görülen petrol fiyatları ve para birimleri ara-
I stndaki ani parite dalgalanmalarının, demir - çelik 
I talepleri üzerindeki nihaî etkilerinin tayin edilmesinin 
I mümkün olamayacağını belirtmektedir. Çelik kulla-
I nan tüm teknolojilerin malzeme tasarrufuna yönelik 
I çabalarına daha küçük araçlar, daha ince malzeme 
I kullanılan dayanıklı tüketim malları örnek gösterile-
I bilir* ve plastik, alüminyum kompozitler gibi alter-
I natif malzemelerin artık rekabet edilebilir hale gel-
I meleri, sektör üzerindeki baskıyı daha da artırmakta-
I dır. Dünya ticaretinin azalması, büyük çelik tüketici-
I si olan gemi yapım sektörünü de olumsuz yönde et-
I Tellemektedir. 
I Yukarıda belirtilen sektör için, maalesef olumsuz 
I gelişmeler, en liberal ülkeleri dahi büyük tedbirler al-
I maya yöneltmektedir. İlerideki büyük talep patlama-
I 1 arını karşılayabilmek, dalgalanmaları absorbe edebil-
I mek hedef ve amacıyla, bu sektör korumaya alınmış; 
I gerek ihracattaki sübvansiyonlar, gerekse ithalattaki 
I sınırlamalar ile kriz, asgarî düzeyde tutulmaya çalı-
I sumaktadır. 

I Uyguladığımız ekonomik model içerisinde, Türk 
I demir - çelik sektörünü dünya demir - çelik sektö-
I ründen soyutlamak mümkün değildir. Sektörümüz 
I de, zaman zaman yukarıda bahsedilen dalgalanma-
I lardan etkilenmiştir. 
I Klasik demir - çelik ithalat kaynaklarımızın ka-
I paıs'ite daraltmalarının, dliğer kaynaklarının ise (Do-
I ğu bloku gi'bi) yeterli kalitede mal ve hizmet ürete-
I memelerinden dolayı, 1980 yılı öncesi döviz yeter-
I sizliği, Türkiye'de bu sektörde ikili fiyatın; yani ka-
I raborsanın oluşmasına neden olmuştur. Ancak, 
I 24 Ocak 1980 istikrar tedbirlerinin uygulanmaya baş-
I lamasından sonradır ki, dünyadaki olumsuz gelişme-
I lere rağmen, Türkiye'de toplam çelik üretimi 1980 
I Vilından sonra, yıllar itibariyle büyük artışlar gös-
I teren bir üretim hızına kavuşmuştur. 

I ıMu'hterem milletvekilleri, 1980 yılında 2,4 mil-
I yon ton sıvı çelik üreten Türkiye, sıvı çelik üreti-
I mini kamu ve özel sektörde sürekli ve istikrar!-: bir 
I ^k'lds artırarak, 1983 yılında 3,8 milyon ton, 19S4'te 
I 4,33 ve 1985 yılında da 4,95 milyon tona ulaşarak, 
I dünyada çelik üreten ülkeler sıralamasında 33 üncü 
I sıradan ilk 25'iin arasına girmiş ve ilk 25'in arasına 
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girerken de, 1984 yılında Arjantin, Finlandiya, Bul
garistan ve Macaristan; 1985 yılında da İsveç ve 
Avusturya'yı geride bırakmıştır, 1986 yılında ise, in
şallah Hollanda ve Avustralya'yı geride bırakacağız 
ve 1987 yılında da dünyadaki . demir - çelik üreti
minde ilk 20 ülke arasına girmeyi başaracağız. Çün
kü, geçen yıl; yani 1985 yılının Ağustos ayında 
Sayın Başbakanımız tarafından temeli atılan ve yıl
lardır çok konuşulup, bir türlü gerçekleştirilememiş 
'bulunan Sivas demir - çelik tesisleri haddehanesinin 
modern bir çelikhane ile birlikte devreye girmesi 
ve buna ilaveten özel sektörün yeni kapasiteleriyle 
1987 yılı sonunda 7,8 milyon tonluk sıvı çelik 'üre
timine ulaşacağız. Dikkat buyurulursa, konuşmala
rımda devamlı olarak «sıvı çelik» tabirini kullanı
yorum; ileride bunun sebebi ortaya çıkacak. 

Bu yıl, bu, Beş Yıllık Planda öngörülen 7,5 mil
yon tonluk sıvı çelik kapasitesi hedefinin iki, üç 
yıl evvel gerçekleşmesi demektir. İşte, böylece 1987 
yılı sonunda çelik üretiminde dünyada ilk 20 ülke 
arasına girmeyi başaracağız. Bu, hükümetimizin her 
konuda olduğu gibi, demir - çelik sektöründe de yü
rütmekte olduğu cesaretli ve basiretli politikalarının 
sonucudur. Nitekim, 1970'fli yıllarda başlayan kamu 
projeleri, son iki yıl içerisinde atıl durumlarından 
kurtarılarak devreye alınmıştır. Divriği Konstontas-
yon ve Peletleme Teslisleri ile iskenderun Demir ve 
Çelik Tesisleri bunun en güzel örnekleridir. 

1980 yılından 1985 yılına kadar Demir - Çeliık 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve ERDEMİR, top
lam 350 milyar lirayı aşan bir yatırım yapmıştır ve 
'bugünlerde de ERDEMİR, 1 milyar dolara varacak 
olan tevsiat projelerini uygulama safhasına geçir
mek üzeredir. Ayrıca, ISDBMİiR'in tevsiat proje 
hazırlıkları da devam etmektedir. Bu dönemler içe
risinde özel sektör de demir - çelik sanayiine 65 mil
yar lira gibi önemli bir yatırımla girmiştir. 

Yukarıda belirttiğim yatırımların yanı sıra, mev
cut kapasitelerin günün teknolojik ve ekonomik an
layışlarına paralel olarak kullanılması, hükümetimizin 
yaratmış olduğu huzur, güven ve ekonomide istikrar 
ortamı içerisinde mümkün olmuştur. 

Sayın mille'tvekilleri, üretime gelince: Sayın Fı
rat, üretim olarak ham çelik rakamlarını vermiştir; 
ancak, bizim üretimden anladığımız, kullanıcıya in
tikal eden nihaî mamul miktarıdır. Tüketim ile mu
kayese edilebilen de bu rakamlardır. Üretim ve tü
ketim rakamlarının mukayesesinde, tüketimin üreti
me nazaran bir fazlalık gösterdiği doğrudur. Aradaki 

farkın (ithal edildiği de doğrudur; ancak bu farkın 
analiz ve izahını doğru yapmak gerekir. Zira, ithal 
edilen demir - çelik ürünlerinin büyük çoğunluğu, 
Türkiye'deki talep miktarının ekonomi.'k olmadığı 
veya teknolojik olarak imâli henüz mümkün olmayan 
mamul cinsleridir; paslanılmaz saç, ince soğuk saç gibi, 

ElRDOMlR'de kalite ve ebat itibariyle yüzlerce 
çeşit mal üretilmektedir. Bazı mamullerde tüketim, 
üretimden fazladır. Bıu durumda ithalat yapılmakta
dır. Bazı mamullerde ise, üretim tüketimden fazla
dır. İşte bu mamuller de ihraç edilmektedir. Yani 
«Ben (A) kalem malı ithal ediyorum» diye, «((iB) ka
lem malı ihraç edemem» diye bir kural yoktur. Kal
dı ki, bu bir ticarettir, aynı mal dış pazarlardan 
ucuza ithal edilirken, diğer taraftan daha yüksek fi
yata alıcı bulunduğu zaman ihraç edilir, özel sek
törün, ERDElMlİR'in ve Demir - Çelikin, demir - çe
lik sektöründeki ihracat politikasının temelinde de 
bu vardır. 

Tüketim rakamları içerisinde 8 milyar dolarlık 
1985 yılı ihracatımızın ikinci sırasını alan demdir - çe
lik sanayi ürünlerinin hammaddesi olan demir - çe
lik kullanımı da dahildir. Türkiye, demir - çelik it
hal eder, bu çelikle otomobil, kamyon, otobüs ya
par ve ihraç eder; buzdolabı, ev aletleri, ziraî alet-
1er, çelik tencere, çatal, bıçak, yapar ihraç eder. Bun
ların hepsinin anagirdisi demir - çelik mamulleri
dir. Yine, izah edeyim ve vurgulayayım, kütük ithal 
ederiz, değer katarız, inşaat demiri olarak ihraç ede
riz. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında belirt
tiğim tüm olumsuz sektöre! perspektiflere rağmen, 
uygulanan ihracat politikası, ihracatçı ve üreticileri
mizin çabaları neticesinde, 1980 yılından önce net 
demir - çelik ithalatçısı olan ülkemizi, bugün ilgili 
kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken net ihracatçı 
bir ülke durumuna getirmiştir. 1980 yılından, önce 
hiçbir nihaî demir - çelik mamulü ihracatımız söz 
konusu değildir. 1980 yılında 9 bin ton rakamıyla 
başlamışız, 1985 yılında, İran - Irak Harbinin son 
aylardaki olumsuz etkilerine- rağmen, 2 milyon to
nun üzerine çikmışızdır; 2 milyon 72 bin tondur. 
1983 - 1985 yıllarında toplam 1 milyar 154 milyon 
dolarlık ihracata karşılık; tekrar ediyorum, 1983 ve 
1985 yıilarmda toplam 1 milyar 154 milyon dolar
lık ihracata karşılık, 1 milyar 049 milyon dolarlık 
ithalat yapılmıştır. Tekraren - belirteyim; ithal edi
len demir - çelik ürününün büyük çoğunluğu ham-
hammadde ve Türkiye'deki talep miktarlarının, eko 
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nomik ölçülerde' olmadığı, katma değeri yüksek de
mir - çelik mauuileri oiîduğu göz önüne alındığında, sa
nayici ve ihracatçımızın başarısı daha da belirgin ol
maktadır,,, 

Muhterem milletvekilleri, uluslararası ticarî ku
rallara uymak zorunda olan sektörümüz, her türlü ih
timalleri göz önüne alarak, yeni pazarlar geliştirmek 
zorundadır. İkilim koşulları nedeniyle ülkemizdek! 
mevsimsel talep değişmeleri gösteren sektör, kaş ay
larında mamullerini ihraç ötmek, yüksek talep dö
nemlerinde, gerekirse ithalat ile artan talebi karşı
layabilmek gilbi elastikî bir pol'itika izlemek zorun
dadır. Önemli olan, nihaî dengeyi sağlamak, geçmiş 
yıllarda görülen spekülatif pazar hareketlerini önle
mektir. Nitekim, yukarda verilen rakamlarda da gö
rüleceği gibi, bu dengeler sağlanmış, en önemlis: 

de, geçmişte birçok malda olduğu gibi, demir - çelik
te de var olan ve karaborsacıya bir gecede mdlyarla-
ra varan havadan para kazanma imkânı veren tah
misler, hükümetimiz zamanımda ortadan kaldırılarak. 
karaborsa ve kara kazancın beli kırılmıştır. 

İhracat politikamızla dış rekabete açılan sektö
rümüz, kapasite ve kalite anlayışında büyük aşama
lar geçirmiştir. 1984 - 1985 yıllarında, bu politika
dan dolayı müesseselerlimiz bilançolarını kârlı ka
patmışlardır. Sektördeki fiyat artışlarının, genel eşya 
endekslerindekıi fiyat artışlarıyla, diğer sektörlerde
ki fiyat artışlarının çok altında kalmış olması, uy
guladığımız politikanın başarısını ortaya koymakta
dır. 

Büyük bir ticaret hacmine ulaşacağımızı ümit et
tiğimiz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği gibi 
komşu ülkelerle ticarî dengemizin sağlanması, klasik 
ihraç mamullerimizin yanı sıra, ancak demir - çelik 
ürünleri gibi geniş hacimli sanayi mamulleriyle müm
kün olalbilecek'tiır. Müşteri ilişkiler, kalü'te ve miktar 
olarak mütalaa edildiğinde, tükettiğinden çok demir -
çelik üreten ülkelere şimdiden mal satabilmek, karar
lı ve uzun vadeli bir politikanın ana unsurudur. 

Böyle bir dinamik üretim ve pazarlama ortamın
da, İzmir Demir - Çelik Anonim Şirketi tarafından, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine yapılan 
30 810 tonluk ihracat ile ISDBMlR'in EM Bksport 
ile yaptığı anlaşma üzerinde yaratılmaya çalışılan 
gerçek dışı, kulaktan dolma söylentilere biz aldırım
dan, ihracatımızın artırılması yolunda gayretlerimi
ze bugüne kadar devam ettiğimiz gibi, bundan sonra 
da devam edeceğiz. 

27.5.1986 0 : 1 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan, ra
por burada, büyük müessesenin raporu; söyledikle
rimiz kulaktan dolma değil. 

BAŞKAN — Sayın Fırat lütfen... 
Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De

vamla) — Sayın milletvekili, ne kadar alıngansınız; 
hem burada konuşurken «sataşmayın» dersiniz, hem 
de biz konuşurken müdahale ediyorsunuz. Bu kadar 
olmaz; Sayın Başkanın hoşgörüsünü bu kadar istis
mar etmeyin. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kulaktan dolma 
değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

Devam edin.Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De
vamla) — Biraz evvel Sayın Can burada konuşurken, 
bir arkadaşımız yerinden şöyle bir baktı; bakışına 
tahammül edilemedi. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Biraz sonra görür
sünüz kulaktan dolma mı? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, ger
çekler dosyalarda; kürsüye de gelecek. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De
vamla) — Dosyalarda ise konuşun efendim; zatıâli-
niz de komisyonun başkanısınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De

vamla) — Gelelim bu konuların gerçek yönlerine. 

Sovyetler Birliğine IZDAŞ aracılığıyla yapılan 
30 810 ton ihracat ile yeni bir pazara - potansiyel ge
lişmeler beklenerek - ilk adım atılmıştır. Bu suretle 
ülkemize 6 932 250 dolar döviz kazandırılmıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kazandıranlara şükre
din. 

BAŞKAN — Lütfen laf atmayın efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De
vamla) — Şu noktayı hemen belirtmek icap eder ki; 
dışarıya satılan ile yurt içine satılan mal aynı şekilde 
değerlendirilmemelidir. Yurt dışına yaptığımız her 
ihracat birimi, yurdumuzu biraz daha zenginleştiren 
bir olaydır. Bunun için, hükümet olarak ihracata fev
kalade önem vefiiyoruz. Bu İhracattan ERDEMİR' 
in kârı 1 milyar 48 milyon Türk Lirasıdır ve aynı za
manda, o anda mevcut 193 bin tonluk imalat atıl 
kapasitesinin kısmen değerlendirilmesi sağlanarak, 
üretim maliyeti düşürülmüştür. 

— 377 — 



T. i*. M. M. B : 110 11. 5 .1986 0 : 1 

Ayrıca, ERDEMlR'in 28.11.1985 tarihine kadar 
yerine getirilmesi gereken 130 bin tonluk ihracat 
taahhüdünün kapatılması sağlanmıştır. Yani bu öner
gede, «Niye Türkiye'ye 6,9 milyon dolar fazla döviz 
kazandırdınız? Niye ERDEMİR, 1 milyar 48 milyon 
lira kâr etti» diye soruluyor ve biz de cevap veriyo
ruz. îşte, sizinle Anavatan iktidarının görüş farklılığı 
buradadır sayın milletvekilleri. 

Aynı dönemde ithal fiyatları, bu mamuller için 
Batı menşeli AET ülkelerinden FOB 210 dolar met
rik/ton, Doğu ülkelerinden ise FOB olarak 190 dolar 
metrik/tondur. Bu ihracat ise, Doğu Bloku ülkeleri
ne - 190 dolara karşılık - 225 dolar metrik-ton (FOB) 
olarak yapılmıştır. 

Bu pazarı bir ihracat firması bulmuş ve ERDE-
MlR'e getirmiştir Satış şartları, firma ile ERDEMİR 
arasında bir pazarlık sonucu olmuştur. ERDEMİR 
burada, «firmaya ne kazandırdım?» değil, firmanın 
ve bu ihracatın Türkiye'ye ve ERDEMÎR'e ne kazan
dırdığını hesap etmiştir. Ayrıca, ihracatın yapıldığı 
günden bugüne kadar, maalesef ne aynı firma, ne de 
başka bir ihracatçı firma, aynı ülkeye aynı şartlarla 
bir ihraç talebi ile ERDEMÎR'e gelmemiştir; keşke 
gelseydiler de Türkiye'ye döviz, ERDEMÎR'e kâr 
sağlamış olsaydık. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — ERDEMİR'i buna 
zorlayanlar kimlerdi? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen Sayın Kuşhan... 
(ANAP sıralarından «Susmaz, susmaz» sesleri) 

Sayın Kuşhan, istirham ediyorum, bir şey soraca
ğım : Siz kürsüde iken size müdahale ettikleri zaman 
siz çok üzülüyorsunuz; fakat yerinizde otururken he
men hemen her konuşan hatibe laf atıyorsunuz. Lüt
fen efendim, Başkanlığı bir muamele yapmaya zor
luyorsunuz. Lütfen oturun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan affe
dersiniz, şayet Başkanlık Divanı görevini yapsaydı, 
ben müdahale etmezdim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. , 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De

vamla) — ERDEMİR, 1986 yılında da 250 bin ton 
ihracatı hedef almış bulunmaktadır. Bugüne kadar ol
duğu gibi, her ihracat talebini ürün bazında kendi 
pazar ve usulüne göre değerlendirerek, bu ihracat 
programını gerçekleştirmeye çalışacaktır. 

Bu konuda son olarak Sayın Fırat'ın, yine bir id
diasını düzeltmek isterim. Sayın Fırat önergesinde, 
«Soyyetler Birliğine yapılan ihracattan doğan gümrük 
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muaf iye tli» diyeceği yerde, «günlük muafiyetti» şek
linde belirtmiştir. 

AYHAN FIRAT (Mala'fcya) — «Gümrük» ola
cak beyefendi. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (De
vamla) — Beyefendi, sizin imzanızla gelmiş önergede 
böyle, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin damgası var; 
sarıya boyadım, siz de altına imza atmışsınız, «Gün
lük muafiyeti» demişsiniz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bir tab hatası var 
ise... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (De
vamla) — Efendim, önergeleri okuduktan sonra im
zalayınız, okumadan imzalıyorsunuz, telaştan. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Tamam, tamam, 
siz haklısınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De

vamla) — Onun için diyorum ki, önergenin maksadı, 
Meclisten gelen... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam edin efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Savunacak başka bir 

şeyiniz olmayınca tapaj hatalarına bakıyorsunuz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Bakan, sizin tasarılarınız nasıl? Tencere dibin 
kara... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Tamam, raporu 
şimdi okuyacağım. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Cevap vermeyin Sa
yın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De
vamla) — Evet, «İhracattan doğan gümrük muafi
yetli ithâl hakkının yüzde 50'si firmaya bırakılmıştır» 
demektedir Sayın Fırat önergesinde. Esasen, böyle 
bir uygulama da yoktur. Sayın Fırat herhalde, yapı
lan bir ihracatın toplam FOB değerinin yüzde 50'si 
tutarında yapılacak bir ithalatın gümrük muafiyetini 
kastetmektedir ki, bu ihracatta bu hak tamamen ER
DEMÎR'e ait olmuştur; eğer bunu kastediyorsanız. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Tamam, şimdi 
raporu okuyacağım. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, İSDEMIR'le ilgili 
iddialara gelince : ISDEMIR'in 1984 programında, 
760 bin ton kütük üretimi öngörülmüş olmasına rağ
men, kaliteli cevher ve kömür ithal edilerek üretim 
artışı sağlanması ve üretimin 910 bin tona çıkarılması 
amacıyla, ithal kömürü ile yüzde 64 - 68 tenörlü de
mir cevheri finansmanı sağlayacağı dikkate alınarak, 
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EM - Export Firmasıyla 19.10.1983 tarihli protokol 
ve uygulama protokolları yapılmıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kimin zoruyla? 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (De

vamla) — Anlaşmanın uygulamaya konulmasıyla bir
likte firma, anlaşma ve uygulama protokollarında çe
şitli "konularda yorumlara girerek, anlaşma ve uygu
lama protokollarını kendi lehine uygulatma gayret
lerine girmiştir. Nitekim, firmaya kütük teslim edile
bilmesi için, firmanın öncelikle kömür finansmanını 
sağlaması, istenen. hesapta demir cevherini 1SDE-
MlR'e getirmesi gerekmekte ve gelen demir cevheri 
ve sağlanan kömür finansmanı kadar da bir yıllık 
bir periyotta kütük imal edilerek, mukavelede öngö
rülen fason ücretinin yatırılması karşılığında firmaya 
kütük teslimatı yapılacaktır. Ancak firma, demir cev
herini ISDEMtR'e getirdikten sonra, kömür finans
manını sağlamadan üretim talimatları vermeye başla
mıştır. Teşekkülün ısrarları üzerine, kömür finansma
nını peyderpey yatırmaya başlamışsa da, hiçbir za
man istenen düzeyde nakit akışı sağlanamamıştır. 

Bu arada teşekkülce firmaya kütük teslimi devam 
edilerek, Şubat 1985'e kadar 71 bin 32 ton kütük tes
lim edilmiş olmasına rağmen, karşılığı fason ücreti
nin noksan ödenmesi nedeniyle teşekkül, firmanın 
1985'in Şubat ayında kömür finansmanı olarak gön
dermiş olduğu 2 milyon 750 bin dolar karşılığı 1 mil
yar 253 milyon 100 bin Türk Lirasını fason ücreti 
borcuna mahsup ederek, alacağını tahsil etmiştir. Fir
ma, bu mahsup işlemine itiraz etmiş ve fason ücre
tiyle ilgili faturaları da kabul etmeyerek, teşekküle 
geri göndermiştir. Firma, sebep olarak da, fason 
ücretinden yan ürünlerin değerlerinin düşülmediğini 
göstermiştir. Halbuki, fason ücreti hesaplanırken dü
şüldüğü için, firmanın bu talebi mükerrerliğe ve do
layısıyla ÎSDEMİR'in zararına sebep olacağı için, te
şekkülce, firmanın bu itirazları reddedilmiştir. 

Firma, mukaveledeki mükellefiyetlerinden sade
ce demir cevherini yeterince, zamanında ve fazlasıy
la yerine getirmiş ve dikkati de bu konuya vererek, 
taahhütlerini tam olarak yerine getirdiği imajını ver
me yolunu seçmiştir. 

Gerçekte, firmanın demir cevheri dışında kaliteli 
ithal maden kömürü finansmanını da, tüm masrafları 
da dahil olmak üzere, önceden karşılaması gerekir
ken, bu finansman mükellefiyetini devamlı olarak 
aksatmıştır. Ayrıca firma, kendisine teslim edilecek 
kütükler karşılığında fason ücretini de yatırması ge
rekirken, yatırmamıştır. Bu nedenle de, bir bütün | 
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[ olan mukaveledeki hükümlerin birlikte mütalaası ya-
! pıldığında firma., mükellefiyetlerinden bir kısmını 

tam olarak yerine getirmemiş ve getirmemek için de 
anlaşma ve uygulama protokollarında zorlayıcı yo
rumlara ve yazışmalara girmiştir. Firmanın bu olum
suz tutumu üzerine, esasen mükellefiyetlerinden bir 
kısmını - kömür finansmanı ve fason ücreti ödeme
si gibi - yerine getirmemesi nedeniyle mukavele uy
gulanamamıştır, Teşekkülün, «Mukaveleye uymaya
cağım» demesi gibi bir durum söz konusu değildir. 
Ancak, ticarî örf ve âdetlere riayet etmeyen, devam
lı ihtilaf ve itirazlarda bulunarak, mukavele ve uy
gulama protokollerinden haksız kazanç sağlama ça
balarına giren bir firma ile de ticarî münasebetlerin 
devamı mümkün olamamıştır. Devlet ve teşekkür 
menfaatlerini en iyi bir şekilde koruyabilmek için, 
hukukî ihtilaf düzeyinde bulunan konunun araştırıl
ması bakanlığımca incelemeye aldırtılmıştır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, ERDE-
MtR ile ilgili konu şirket kanunî murakıpları tara
fından incelenmiş ve dört bini aşkın hissedarın oy
larıyla şirket faaliyetleri ibra edilmiş, aklanmış; ge
nel kurul tutanaklarından da anlaşılacağı gibi, bil
hassa bu ihracat Anadolu'nun dört bir köşesinden 
gelen ortakların takdirlerine mazhar olmuştur. Gönül 
isterdi ki, aynı takdiri, önerge sahibi arkadaşlarımız 
da gösterebilseydiler. 

1SDEMİR konusu ise, Yüce Meclisin Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Komisyonunda görüşülmüş ve ku
ruluşun faaliyetleri ibra edilmiştir. Konu, bakanlı
ğımca yaptırılmakta olan tahkikat sonucuna göre, 
Yüce Meclis komisyonlarına tarafımdan tekrar ge
tirilecek ve bütün açıklığı ile tartışılabilecektir. Gö
rüleceği gibi, verilemeyecek hesabımız yoktur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Komisyonda hangi 
şartlarla kabul edildiğini biliyoruz biz sayın bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Bakan, devam edin efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (De
vamla) — Bir şey demiyorum ben Sayın Kuşhan; 
niye öyle diyorsunuz? «İnceleme sonucunda tekrar 
ele alınacaktır» diyorum; «Verilemeyecek hesabımız 
yoktur» diyorum. Bunda bir şey var mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam edin 
efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (De
vamla) — Daha rantabl çalışan, daha kaliteli mal ve 
hizmet üreten bir demir - çelik sektörünü oluştur
manın azim ve çabası içindeyiz. İnanıyoruz ki, ser-
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best pazar ekonomisi kurallarının hâkim olduğu bu 
ortamda, dış rekabete açık, yeni pazarlar ve tekno
lojiler arayişi içerisinde bulunan, bir daha asla hiç 
kimsenin karaborsa ve kara kazanç sağlayamayacağı 
bir sektör meydana gelmektedir. Başarımız tüm mil
letimizin olacaktır. 

Yüce' Meclisi saygılarımla, selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Necati 

Kara'a, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ah
met Sarp söz istemişlerdir. 

Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Kara'a; 
buyurun efendim. (HDP sıralarından alkışlar) 

HDP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN NE
CATİ KARA'A (Kütahya) — Sayıri Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; demdr-çe-
lik hakkında açılması istenen Meclis araştırması öner
gesi hakkında Hür Demokrat Partinin görüşlerini 
belirtmek için huzurunuzdayım. 

Son yıllardaki ihraç mallarımız miktar ve değer 
olarak incelendiğinde, demir - çelik ürünlerinin, özel
likle sanayi ürünleri ihracatı içinde önemli bir pay 
sahibi olduğu görülmektedir. Öte yandan, demir - çe
lik ihracatımızın bir diğer özelliği de, bu malların belli 
ülkelere ihraç edilmekte olduğudur. Gerçekten, de
mir - çelik ürünleri ihracatımızın hemen- hemen tama
mı İran, Irak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği, Mısır ve Çin Halk Cumhuriyetine yapılmakta
dır. 

Demir - çelik ihracatımızın yapıldığı bahse konu 
ülkelerin bir ortak özelliği de, bu ülkelerin hemen 
hemen hepsinin dış ticaretinin devletleştirilmiş olma
sıdır. Yani, başka bir deyişle, bu ülkelerde dışalım
ların devlet eliyle yapılmasıdır. Durumun anılan özel
liğinden dolayı, bu ülkelerle dış ticaret, hükümet düze
yinde temaslarla yapılmakta, resmî heyetlerin karşı
lıklı ziyaretleri sonucunda madde bazında miktar ve 
değerler tespit edilmekte, Iran örneğinde olduğu gibi, 
demir - çelik ürünlerinin fiyatları dahi anlaşmalarla 
belirlenmektedir. 

Türkiye'deki demir - çelik üretimiyle tüketimi ara
sındaki farkm ise, sürekli ithalatla karşılanmakta ol
duğu bilinmektedir. Esasen ülkemiz, demir - çelik üre
timi için de hammadde, yardımcı madde ve enerji ithal 
etmek zorundadır. Maden cevheri, kömür, kütük de
mir, fuel-oil, elektrik enerjisi gibi bir kısım katkı 
maddeleri ise, kısmen veya tamamen döviz ödenerek 
temin edilmektedir. Bundan dolayı demir-çelik ürün
lerinin ülkemiz için katma değeri fevkalade düşüktür. 

Bugün sanayi ürünleri ihracatında, genel olarak 
1 Amerikan Dolarlık ihracat için 0,50 dolarlık itha
lat yapılmak zorunluluğu vardır. Bu durum, demir -
çelik ürünleri için 0,70 - 0,80 dolara kadar çıkmak
tadır. 

Esasen bu çarpık durumdan dolayıdır ki, ülke
miz, demir - çelikte hem ihracat, hem de ithalat ya
pan bir ülke olmak durumundadır. Bu durumun sa
vunulabilmesi, ancak bu işlemden ülkemizin büyük 
döviz kazancı olması halinde mümkündür. Ne yazık 
ki, gerçekte böyle bir kazanç da sözkonusu değildir. 
Zira, bu mallarda ihraç fiyatları, ya Çin Halk Cum
huriyeti örneğinde olduğu gibi, dünya fiyatları se
viyesindedir ya da fiyat yüksek olduğu yerlerde bir 
takas işlemiyle karşılığında yüksek fiyatla mal almak 
mecburiyeti vardır. Iran ve Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetler Birliği bunun örneklerindendir. 

İran'dan dünya piyasa fiyatının yaklaşık iki misli 
fiyatla petrol alarak yüzde 10 fazla fiyatla demir-
çelik ürünü satılabilmesi, acaba ülkemize bir kazanç 
sağlamakta mıdır? 

Bu şartlar altında demir - çelik ihracatı büyük fe
dakârlıklarla uygulanmaktadır. Bugün uygulanan en. 
yüksek vergi iadesi demir - çelikte olup, ayrıca yüzde 2 
kaynak kullanımı ve tonda 20 dolar Destekleme ve 
istikrar Fonu ödenmektedir ihracatçıya. Hal böyle 
iken, Çin Halk Cumhuriyetine yapılacak demir - çe
lik ihracatına ise, bunlara ilave olarak, 6 ila 10 do
lar ek bir teşvik daha verileceği iddialarının doğru
luk derecesini de merak etmekteyiz; bu konu. hükü
metçe açıklanmalıdir. 

İhracata gelince: ihracatımız, aracı şirketler eliy
le yapılmaktadır. Üretim, devlet kuruluşları tarafın
dan yapıldığına ve fiyatlar devletler arasında anlaşma 
ile tespit edildiğine göre, acaba ihracat niçin aracı 
şirketlerce yapılmaktadır? 

Ülkemizde 2 demir - çelik üreticisi kuruluş, üre
tim kapasiteleri ve kadrolarıyla ve mevcut lihracat 
müdürlükleriyle mamullerini ihraç etmekten aciz mi
dirler? Enteresan olan husus; bu 2 kuruluşun son 3 
yılda aracı şirketlerle yaptıkları protokoller incelenir
se, bütün aracıların 10-15 şirket olduğu ve bunların 
kanunî ve idarî imtiyazlarla donatılmış dış ticaret şir
ketleri oldukları; İZDAŞ, ENKA, TEKFEN ve ÇU
KUROVA şirketlerinin başı çektiği görülmektedir. 
Demir - çelik ürünleri ihracatı, devletin hiçbir ihraç 
ürününe tanımadığı büyük teşviklerle yürütüldüğü
ne göre, bu şirketlerin aracılık işlemlerinden sağladık
ları kârlar tamamen devlet kesesinden çıkıyor demek-
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tir. Başka bir deyimle, bu şirketler, ticarî işlemlerin
den dolayı değil, doğrudan kuruluşlardan; dolayısıyla. 
devletten kazanç sağlamakta değil midirler? Esasen 
hükümet politikası da, bahsedilen ülkelerle yapılan 
resmî bağlantıların, hangi miktarının hangi şirket ta
rafından ihraç edileceğini gösterir şekildedir. Yani, 
devlet üretip, devlet satma anlaşmasını yapmaktadır; 
malı teslim edip kazanmak külfeti de şirketlere kal
maktadır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kaymağını şirket
ler yesin. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Hükümetin bu konuda, son 3 yılda verilen teş
vik rakamlarını açıklamasını da rica etmekteyiz. 

Son olarak, Çin Halk Cumhuriyetine yapılacak de
mir - çelik ihracatında, ihraç konusu mallar Türki
ye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 
üretildiği halde, ENKA ve Zihni Denizcilik şirketleri 
aracılığı ile ihraç edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, son derece önemli olan bu 
konuda, Meclis araştırması açılmasına yüce Mec
lisiniz karar verdiği takdirde, 2<büyüık ürdt'ici kuru
luşumuzun aracı dış ticaret şirketleriyle yaptıkları pro
tokoller, dış ticaret şirketlerine ' gelen akreditif be
delleri, alınan teşvikler ve dolayısıyla Hazineden bu 
şirketlere ne kadar kazanç aktarıldığı ortaya çıkmış 
olacaktır. 

6,3 milyar dolar ihracattan gelir elde edilmesi, 2 
milyon ton ihracata yükselinmesi, elbette başarıdır, 
takdire şayandır. Ancak sayın bakan, tüketim ra
porlarını da verseydi, gerçeği öğrenirdik. Zira, bize 
göre demir - çelik tüketiminde de düşme vardır. 

Bu düşüncelerle, Hür Demokrat Parti adına yüce 
Meclisi en derin saygılarla selamlıyor, Meclis araş
tırmasının açılmasından yana olduğumuzu arz ediyo
rum. (HDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara'a. 
Doğru Yol Partisi adına Sayın Sarp; buyurun. 

(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar
bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru 
Yol Partisi Grubu adına huzurunuzda bulunuyorum, 
grubum ve şahsım adına yüce Meclise saygılarımı su
nuyorum. 

Sayın Başkan, Malatya Milletvekili Sayın Ayhan 
Fırat ve 11 arkadaşının, demir - çelik üretimi ve tü-
ketimiyle ilgili Meclis araştırması önergesi üzerinde 
grubumun görüşlerini ifade etmek istiyorum. 

j Anayasamızın 98 inci maddesi* milletvekillerinıin 
ı ve partilerin bir denetim mekanizmasını göstermek

tedir. Bu mekanizma, sözlü soru olabilir, yazılı soru 
önergesi olabilir, Meclis araştırması olabilir, Meclis 
soruşturması olabilir, gensoru olabilir. 

Milletvekillerinin yasama görevi ne kadar mu-
j kaddes ise, denetim görevi de o kadar mukaddestir. 

Biraz evvel sayın bakan, sanki yalnız yasama gö
revi çok önemliymiş gibi, buradan ifade ettiler. Yüce 
Meclise, partimizin iktidar - muhalefet ilişkileri ko
nusundaki görüşünü, bu araştırma önergesi vesilesiyle 
ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yüksek malumunuz olduğu 
üzere, yeryüzünde 156 tane ülke var. Bütün bu ülke-

ı lerde iktidar vardır; ama yalnız 23'ünde muhalefet 
vardır. Bu 23 ülkeye '«Demokrasi ile idare edilen ül-

I keler» diyoruz. Biz de bu ülkelerin arasındayız. Mu
halefetsiz iktidar olmaz, sayın milletvekilleri. Biz Doğ
ru Yol Partisi olarak meşruiyetçiyiz. Milletin hakkı
nı ve hukukunu meşru zeminlerde müdafaa edece-

I ğiz; bu yüce Meclisin çatısı altında müdafaa edece
ğiz, vatan sathında müdafaa edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel 
de arz ettiğim gibi, Meclis araştırması yolu bir de
netim yolu olup, 11 sayın arkadaşımız ciddî iddialar
da bulunmaktadırlar. Firma adı belirtiyorlar, şahıs 
adı belirtiyorlar, bir partinin il başkanının adını be-
lliröiyorlar; cidldî iddialardır 'bunlar sayın rnîilleifcvefcil-
leri. Sayın hükümetimiz çıktı burada müdafaasını yap
tı, tamam; ama doğruyu nasıl bulacağız sayın millet
vekilleri? Ayrıca, kamuoyunda, basında, özellikle ha
yalî ihracat konusunda, reeksport konusunda; yani 
ithalat ve ihracât konusunda ciddî tenkitler vardır. 

j Bu konuların yüce milletimizin gözü önünde, yüce 
j Meclisin çatısı altında, seçeceğimiz komisyon vasıta-
I sıyla incelenmesinde ne sakınca görürsünüz? Biz Doğ

ru Yol Partisi olarak iktidarın yaptığı yanlışlıkları 
söyleyeceğiz; ama meşru şekilde, meşru şartlar altın
da ve meşru zeminlerde söyleyeceğiz. Bu hareket ik
tidarları yanlış yapmaktan korur, sorumluluktan kur
tarır. Onun için diyoruz ki değerli iktidar milletvekil-

I leri ve değerli arkadaşlarım; geliniz bu araştırma öner
gesine «evet» diyelim, her şey alenî olsun, fısıltı gaze
tesi, dedikodu gazetesi dursun ve yüce milletimiz doğ
ruyu yüce Meclis sayesinde öğrensin. 

J Bit nebze de bu konuda özel şekilde görüşümüzü 
ifade etmek istiyorum. Bu konu, esasında döviz ku
runun ithalatta farklı, ihracatta farklı olmasından 

I kaynaklanan bir husustur. Yüksek malumunuz oldu-
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ğu üzere, döviz kuru ithalat için - mesela dolar ola- ı 
rak düşünelim - şu anda dolar olarak 681 liradır; ama 
ihracat için döviz kuru 1 000 lirayı bulmaktadır beye
fendiler. Bu aradaki yüksek fark, bu gibi dediko-' 
duların çıkmasına, reeksport gibi konularda usulsüz
lüklerin, suiistimal iddialarının ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır; aradaki fark oldukça büyüktür. Bu, tabiî 
teşvik tedbirlerinden gelmektedir; ama hükümetin bu 
gibi teşvikleri yavaş yavaş azalttığını ve gerçek kur 
politikası uygulamasına geçeceğini biliyoruz. O ba
kımdan biz Doğru Yol Partisi olarak diyoruz ki, ge
liniz bu araştırmaya evet diyelim ve her şey açığa 
çıksın. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için çok te
şekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; saygılar su
nuyorum. (DYP, HDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarp. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Saffet Sert; 

buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SAFFET SERT (Kon

ya) — Sayın Başkan, yüce Meçisin değer! üyeleri; 
sayın bakanımız da hatıd'a'ttı; ama benim de ha
sırlatmamda yarar görüyorum, Anayasa ve İçtüzük 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve 
denetim yollarını, açıkça tespit etmiş ve 'bu konuda 
yüce Meclise yetiki vermiştir. Muhakkakikİ Meclis 
Araştırması, Meclislerin sağlıklı çalışmalarının bir 
'göstergesi sayılacaktır. Bu tip önergeleri vermek, $a-
yın arkadaşlarımızın elbette en talbiî haklarıdır; an
cak bu araştırma ve genel görüşme önergeleri tama
men kulaktan dolma bilgilerle .alelacele, sadece Mec
lîstin, ilktiidar grubunun yasama ile ilgili faaliyetlerini 
engellemek amacıyla peşpeşe verilir ise, elbetteki 
Anayasamızda belirtilen fonksiyonunu yerine getir
mek mümkün olmayacaktır. 

Muhalefet yapmanın engelleme olmadığını, mu
halefetle mensup sayın üyelerin de bilmesi gerektiği 
inancıyla sözlerime, araştırma önergesi ile ilgili ola
rak devam eıtaıek işitiyorum. 

Türkiye'de demir ve çelik sektörünün, kalkınıma-
mızdaki iltici ve sürükleyici fonksiyonu dolayısıyla, 
özel ve öncelikli bir yeri vardır. Bir taraftan yeni 
yatırımlar yapılırken, diğer taraftan mevcut tesisler 
moldemize edilmekte ve üretilen mala iç ve dış pa
zarlarda müşteri bulunmaktadır. 

Dünyada demir ve çelik üretimi yıllara göre bü
yük iniş ve çıkışlar göstermiştir. Türkiye'ımtizde ise, 
Karabük, İskenderun ve EreğM Enltegre Demir Çe

lik Teslisleri ile özel teşebbüs ark ocaklarının sürekli 
bir aritış göisteren toplam sıvı çelik üretimleri 1981 
yılımda 2 milyon 610 bin ton iken, 1985'te 4 mil
yon 950 bin tona yükselmiştir. 

Sayın balkanın da belirttiği gibi, Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planına göre 1989 yılında sıvı çelik 
üretimi 7,5 milyon ton olarak hedef alınmıştır. Bu 
yıl özel sektör ve kamu olarak çelik üretim/imiz 6,2 
(milyon tona, 1987'de ise 7,8 milyon tona yüksele
cektir. Böylece Beşindi Beş Yıllık Kalkınma Planın
da görülen hedef iki sene önce gerçekleşmiş olacak
tır. Halen dünyada çelik üreten ülkeler arasında 
25 inci sırada bulunan Türkiye, önümüzdeki yıllar
da ilk 20 ülke arasına girecektir. 1979 yılında kara
borsanın kol gezdiği, tahsislerle bir gecede milyo
nerlerim yaratıldığı Türkiye, bugün dünyada çelik 
üretiminde 20 noi sıraya gelecek durumdadır. İşte 
bu, Anavatan iktidarının bir başarısıdır. 

Hükümetimiz işbaşına geldikten sonra, ekonomik 
yapıda temelden değişiklik yapacak idarî, sosyal ve 
ekonomik tedbirler alınmaya başlanmıştır. Temel 
hedef ise, ekonomiyi kendi imkânlarıyla yürütecek 
ve büyümeyi üretim kapasitesine dayandıracak ted
birleri almak olmuştur. 1983 Aralık ayından itibaren 
hükümetin 24 Ocak kararlarından daha geniş bir 
çerçevede uygulamaya koyduğu bu ekonomik is
t/ikrar ve yapısal uyum programı, Türkiye ekono
misine son ilki yılda birçok temel değişiklik getir
miştir. 

Ekonomide serbest piyasa sistemine geçiş hızlan-
dırılimışitır. Bu yapı değişikliğinin bir gereği olarak, 
reel pozitif faiz, değişken kur, KİT fiyatlarının pi
yasaya göre ayarlanması, sübvansiyon ve teşviklerin 
kademeli olarak kaldırılması, ithalat yoluyla iç pi
yasaya yönelik üretimin kalite ve fiyat yönünden re
kabete açılması tedbirleri uygulamaya konulmuştur. 
İthalatta liberasyon ile fiyatların devlet tarafından 
kontrolü yerine, iç piyasada rekabet ile nihaî tüketi
ciye kaliteli ve ucuz mal arzı mümkün olmuş ve 
en önemlisi karaborsanın beli kırılmıştır. Kamu sek
törünün ve devletin ekonomik hayattaki rolü yeni
den tamamlanmıştır. Devlet, ekonomik hayatta mü
dahalecilik yerine, yol gösterici olarak altyapı yatı
rımlarını yapacaktır. Bu görüşten hareketle, KİT' 
leıîin serbest piyasa şartlarına uyabilecek şekilde ça
lışmasını sağlayacak değişiklikler yapılmış, KİT ve 
kamu işletmelerinin rasyonel çalışıra prensiplerine 
kavuşmaları ve toplumun finansman gücünden 
(istifade edebilmesi için halka açılması prensibi 
gefciritoişfcir. 
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Uygulanan iktisadî politikalar neticesinde, sanayi 
sektörünün gayri safî yurt içli hâsıla içindeki payı 
1983 yılında yüzde 28,5 iken, 1984 yılında yüzde 
29,4, 1985 yılında ise yüzde 31,8*e yükselm'iştir. 
Böylece, temel sektörler arasında beklenen yapı
sal değişmenin gerçekleşmesine ait ciddî işaretler 
elde edilmişidir. 

Bkonıomik büyümeye zemin olan sabit sermaye 
yatırımları artış hızı 1981 yılında yüzde 3,4 iken, 
19851te yüzde 5'e yükselm iştir. Toplam yatırımların 
gayri safî milî hâsıla içindeki oranı da yüzde 18,6 
olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, 1984'ün başından itibaren 
ülkemizin dış ticaret politikalarında önemli değişik-
llikller ölmüş, dışa açılmaya önem verilmiştir. Dün
yada korumacılık eğiliminin artmaya 'başladığı bu 
dönemde, hükümet ithalatta büyük ölçüde serbest-
leşmeye ıgfitaıiş, birçok malın gümrük oranları tedri
cen azaltılmış ve ekonominin ihtiyacı alan pek çok 
mal, serbesitçe ithal edilebilir olmuştur. 

tç piyasa uluslararası rekabete açılarak, yeri 
ürünlerin kalite ve standartlarının yükseltilmesi 
amaçlanmış; aynı zamanda, 'tüketicinin kaliteli ve 
ucuz mal alarak, relalhanın artırılmasını sağlayacak 
zemin hazırlanmıştır. Korumacılık politikalarının 
terk edilmesi sayesinde, Türk sanayii uluslararası re
kabete dayanır hale gelme kabilyefcini kazanmış, 
uluslararası rekabete yerimi almış; tenkit edildiği gi
bi, mal darlığı değil, aksine bolluğu ortaya çıkmış, 
ihracat azalmamış artmıştır. 

Dış ticarette atılan' bu cesur adımlar sayesinde, 
Oumlhurilyet hükümetlerinin en büyük rüyası gerçek
leşme yoluna girım'iş, 1980 yılında 2,9 milyar dolar 
olan ihracatımız, 1984 yılında 7,1 rriilyar dolara çık
mıştır, 1985 yılında ise ihracatımız 8 milyar dolar 
olmuşitur. 

İthalatımız 1980 yıhnlda 7,9 milyar dolarlık sevi
yesinden, 1984 yılında 10,7 milyar dolarlık seviye
sine ilerlemıiş, 1985 yılı ithalatı 11,3 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle, son beş se
nede ilhracaitıımıız 2,5 misli artarken, ithalatımızın 
artışı sadece 1,5 kat olmuştur. Son M yılda ihracatı
mız yüzde 40 oranında artarken, ithalatımızdaki ar
tış yüzde 23 civarındadır. Bugün Türkiye, 127 ülke
ye 3 binden fazla değişlik mal ihraç etmektedir. 
Sınai ürünlerin toplam ihracat içindeki payı 1984 
yılında yüzde 72,1 olmuş, bu oran 1985'in ilk 10 
ayında yüzde 78'e yüfcseimitştıir. 
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1983 yılının sonunda, ihracatın ithalatı karşıla
ma oranı yüzde 62 İken, 19851de bu oran yüzde 70'e 
çıkmıştır. ihracattaki bu hızlı artış, ödemeler den
gesindeki zorlukları aşmamıza, borçlarımızı ve faiz
lerimi zamanında ödememize ve üllkemiiızin kredi 
Mbannı yeniden tesis etmesine yardım etrnıiş'tÜr. 

1985 sonunda Türkiyenin, 20 milyar dolar civa
rındaki dış ticaret hacmi, yılda 3 milyar dolara ya
kın görünmeyen gelirleri ile dünyada başarılı ve dik
kat çeken bir ülke olmuştur. 1980 öncesinde en acil ih
tiyaçları için bile döviz bulamayan, 70 sente muhtaç 
Türküye ıekanoım!isine, 'bugün birçok yabancı kuru
luş, son iki yılda önemi miktarlarda kredi vermiş-
t!ir. Bütün bu neticeler, uygulanan ekonomik politi
kaların doğruluğunu da ispat etmişltir. 

Demir - çelik sektöründe uygulamakta olduğu
muz ihracat poMIkası, ihracatçı ve üreticilerimizin 
çabaları neticesinde, 1980 yılından önce demir çe-
llilk ithalatçısı olan ülkemizi, bugün dikkatleri üzerine 
çeken ihracatçı bir ülke durumuna getirmiştir. Tür
kiye genellinde, 1982 yılında 655 bin ton, 1983 yı
lında 859 bin ton, 1984 yılında 1,4 milyon ton ve 
1985 yılında 2 milyon ton demir - çelik ihracatı 
gerçdkleştiritaişitJir. Türkiye, 1985 yılında ihracatını 
artırmada dünyada birinci sırada gelmektedir. 

Ticaretin gerüledliği, ülke pazarlarının iyice ka
pandığı bir dünyada, Türkiye'nin bu başarısı ger
çekten büyüktür. Türkiye artık bir sanayi ülkesi ol
muşitur. Bize bir zamanlar, «Tarım ülkesi» diyen
ler, bilhassa son iki yıllık devrede ulaşılan durum
dan sonra, artık fikirlerini değiştirmişler mutlaka. 
Klasik ihracat malı olarak findik, fıstık, incir, üzüm 
•satan bir memleket, artık yüzde 80 nispetinde sa
nayi malı ihraç elden, rekabetinden korkulur bir ül
ke olmuştur. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Ano
nim Şirketinin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliğine yaptığı 30 810 tonluk ihracat da, yukarı
da baihsetıtiğiiım politikanın bir parçasıdır. Dünya fi
yatlarının 190 ilâ 210 dolar/ton olduğu bir dönem
de 225 dolar/ton fiilya'tla ihracat yapan, bunun kar
şılığında yurda 6 932 250 dolar döviz kazandıran 
ve kendisi de 1 milyar 48 milyon Türk lirası kâr 
sağlayan ERDBMÎR'd kutlamak gerekir. Artık Tür-
kiyeide, böyle bir ihracatı yapandan değil, yapma
yandan hesap sormak gereknıektediir. Bizce, bilinen 
belli kişilerin, kendi menfaatları açısından gündem
de tutmaya çalıştıkları konunun asla budur. Üzücü 
olan, muhalefetin bunlara alet olmasıdır. 

383 — 



T.B.M.M. B : 110 27.5.1986 O : 1 

Ticarette kâr, zararın ortağıdır. Bırakınız yukarı
daki durumu, bir pazara girebilmek ve malını tanı
tabilmek için zarar dahi göze alınabilir. Artık olay
lara geniş açıyla bakılmalıdır. 

Diğer konuya gelince: Sayın balkanımız da izah 
ettiler, İskenderun Dem'ir ve Çeltik İşletmeleri ile 
firma, yapmış oldukları anlaşmanın tatbikatı sıra
sında ihtilafa düşmüşlerdir. Kuruluş, hakkını ara
maktadır; henüz ortada bir zarar söz konusu değil
dir. Yüce Meclisin KIT Komisyonu, kuruluşun faa
liyetlerini ibra etmiişitir. Konu, bakanlıkça da ince
lemeye alınmııştıır. 

Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında, kulaktan 
dolma, asılsız; iddialar hakkında Meolis araştırması
na gerek olmadığını belirtir, saygılarımı sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sert. 
SHP Grubu adına Sayın Ayhan Fırat; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Ma

latya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; j 
ben buraya, vicdanımın sesıini dinleyerek, ANAP > 
izmir 11 Başkanı Atillâ Yurtçu'ya ait bir şirketin, '• 
devletlin sırtından, devletin monopol olarak ürettiği 
yassı mamulleri dünyanın yüzde 33 çelik üreticisi 
Rusya'ya; yani tükettiğinden çok çelik üreten Rus
ya'ya nasıl satıp, nasıl milyarlar kazandığını getiri
yorum. Buna karşılık sayın bakan, konuya girmeden 
'burada, «icraatın tçinlden» programına benzer bir 
programla karşımıza çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlarını, bütün bunları size, ! 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları Türk Anonim Ş'ir- j 
ketinin 1985 Yılı Faaliyet Programından arz edece- j 
ğim. Bunu arz ederken, eğer bunda bir yanlışlık ! 
varsa şirket yöneticilerinin (ki, o yöneticileri 1984 j 
yılında sayın hakan tayin etmiştir, eskilerin hep- j 
dini görevden alıp yerine yandaşlarını göndermişler- j 
dir, ayrıca onların da isimleri vardır, iısıteniirse arz 
ederim) çıkartmış olduğu bu rapordan arz ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 1983 yılında ülkemi
zin ürettiği çelik miktarı 3,8 milyon ton, tükettiği 
4,2 milyon ton idi. 1984 yılında ise üretimi 4,3 mil
yon son (artış yüzde 10), 'tekelin 5,2 mfiılyon ton; 
1985 yılında üretim 4,9 milyon ton, tüketim 5,5 
milyon ton; yani Türkiye, ürettiğinden çok çelik 
tüketen bir ülke. Görülüyor ki, ülfcemiiz ürettiğinden 
çok demiir - çelik tüketiyor. Bazı demir - çelik 
mamullerinin ihtiyacını tam olarak dahiden karşı
layamadığımız içlim,' ithalat yapmak medburiyetlin-
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deyiz; ancak, yine ülkemizde üretilen bazı demir-
çelik ürünlerini de dış ülkelere ihraç etmekteyiz. 

Ayrıca, ihtiyaç duyduğumuz bazı ürünler ithal 
edilirken, bir yandan da dış ülkelere ihraç edilebil
miştir. Esas olan, bir malı tekrar ihraç ederken 
veya başka bir deyişle, ithal ettiğimiz malı ihraç 
ederken, ihraç fiyatlının ithal fiyatının üzerinde ol
masıdır. Aksi halde, ülke kâr değil zarar ediyor. 
Biz bunu' iddia ediyoruz. Biz, bu ülke 2 milyon ton 
çelik ihraç ediyor; ama 2,5 mfilyon ton da çelik 
ithal ediyor, diyoruz. İhraç fiyatıyla ithal fiyatları
na bakın... 

Ülkemizde ERDEMİR (Karadenfe Ereğlisi) 1 
milyon 800 bin ton, ISDEMİR (iskenderun) 2 
'milyon- 200 ibin ton ve Karabük de 600 bin ton 
çelik üretiyor. Bu üç entegre tesisin . yıllık üretimi 
takriben 4,6 milyon ton, özel sektörün ürettiği 
de tümüyle 300 bin ton/yıl. 

Muhterem arkadaşlarım, burada şu anda iki 
konu üzerinde durmak istiyorum. Blir tanesi ISDE-
MlR'le ilgilidir. ISDEMİR, bildiğiniz gibi isken
derun Dem'ir - Çelik işletmeleridir. ISDEMİR, EM-
Eksportla 1983 yılında bir anlaşma yapmış ve 1983' 
ün son ayında bu anlaşma yürürlüğe girmiiştir. Bu 
anlaşmaya ilaveten bir de 1984 yılı başında bir pro
tokol (Yürütme, hızlandırma protokolü) imza etmiş
lerdir. Gaye nedir? ISDEMlR'iri üretimini artır
maktır. Nasıl artıracaktır? Firma, dışarıdan cevher 
ithal edecek, kömür itlhal edecek, ISDEMIR'in üre
tim/i artacak, dolayi'sıyla kâr edecek ve karşılığında 
.da bu firmaya kütük verecektir; fakat, yapılan bi
rindi yıl tatbikatı sonu, verilen 40 küsur bin ton
luk kütlük karşılığı, fason maliyet bedeliyle üretim 
bedeli çıkarılıyor ve ISDEMlR'in bu protokol ge
reği yapılan işten 653 milyon lira zararda olduğu 
tespit ediliyor. Bu iş henüz 45 bin tonda. ISDEMİR' 
in 1984 yılında daha bu firmaya vereceği kütük mik
tarı da 86 bin ton. Yani, tümünü verdiği takdir
de ISDEMlR'in zararı 1 milyar 231 milyon lira 
olacaktır. 1985 yılındaki vecibelerini de yerine ge
tirdiği takdirde, 1985ten mütevellit zarar da 1984 
fiyatlarıyla 2 milyar , olacaktır. 1985 yılı maliyet 
fiyatlarını, 1984 yılına nazaran yüzde 40 zam yapa
rak koyun, 2,8 rn'iyar; 19851i 1984'le birleştirince, 4 
milyar lira bu anlaşmadan mütevellit ISDEMİR 
zarar etti. 

Muhterem arkadaşlar, bunu gören genel müdür
lük itiraz ediyor ve vermiyor; firmaya vermesi ge
reken fason kütük demiri vermiyor. Yönetim haklı, 
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yönetim zararı görüyor; 4 milyar lira zararı görü
yor ve bu vedübesiimi yerine getirmiyor. Ancak, bi
zim üzerimde durduğumuz konu şu: EM - Elksport'la 
ISDBMİR'ıi böyle bir anlaşma yapmaya iten kuv
vet nediir? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — 11 'başkanı. 
1LYAS AKTAŞ, (Samsun) — Sahildi de beye

fendi. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka

daşlarımı, şimdi en muhlimi olan ikindi konuya ge
liyorum: Ülkemiizlkı ilkinoi büyük entegre çelik üre
ten kuruluşu ERDEMİR. Dünya yassı mamul dış 
piyasa fiyaitl'arı son yıllarda bir önceki yıla naza
ran azalarak ıseyre/ttrriiişitir. 1981\ie 380 dolar civa
rımda olan soğuk mamuller, son yıllarda 250 - 300 
dolar araısına düşmüştür. 

Mulhteröm ark'aldaşlarım, bu 250 - 300 dolar 
araisınıdakli bu ınamuMerii etkileyen nedir, Etkileyen, 
çeliğin kaıMitesidir, yassı mamulün kal'iifces'ildiir. ER-
DEMlR'fin üröCtiği mamul dünyada meşhurdur 've 
halkikaiten vasıfları üsttün bir çeliktir. Baikın, ihraca!t 
yaptığımız Rusya'dan ithalat da yapıyoruz. Bizim 
ithalat yaptığımız, Doğu blok'undan getirdiğimiz 
yassı çeliğin vasfı da düşiük'tür. 
• İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Doğru. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Pek!i, «doğru» 
diyorum sayın arka vasıfsız çeliği ithal edeceğim, 
vasıflı çeliği İhraç edeceğim. Nasıl edeceğim? O hal
de, vasıflı çeliğin fiyatı çok yüksek olmalı; ama ha
yır, aksi; Doğu Blokundan ithal ettiğin vasıfsız çeli
ğin daha altında vasıflı çeliği satıyorsun, bu mudur 
milliyetçilik? (SHP sıralarından • «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Ortakları var, 
ortakları... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, dinleyin, daha anlatacağım. Bakın bir şey 
sormak istiyorum. Suudî Arabistan'a petrol satabi
lir misiniz, Brezilya'ya kahve satabilir misiniz, Hindis
tan'a çay satabilir misiniz? (ANAP sıralarından «Sa
tarız satarız» sesleri) Nasıl satarsınız; ancak onun 
ürettiğinden daha kalitelisini daha ucuza vererek sa
tarsınız. 

Siz Rusya'ya mal satıyorsunuz, en kaliteli malı 
satıyorsunuz. Türkiye'de... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Siz ne anlarsınız, 
bırakın bu işlere biz karar verelim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Dinle arkadaşım, 
öğrenirsin. 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bakın, dünyada 

üretimde bir şey vardır. Dünya çelik üretiminin yüz
de 60'ı, hiç olmazsa yüzde 50'si yassı mamuldür. Yas
sı mamul olarak Türkiye'de üretilen yalnız 1,5 milyon 
tondur; Türkiye'nin ihtiyacı da, geçen sene 2 milyon 
250 bin ton olmuştur. Açığı nereden karşılayacak? Dı
şarıdan. Ama, bir bakıyorsunuz, Türkiye'de üretilen 
vasıflı çelik dışarıdan ithal ettiğinin daha altında bir 
fiyatla satılıyor. Nasıl satılıyor? Yönetim kurulu ka
rar alıyor arkadaşlarım; Yönetim kuruluna götürülen 
270 dolardan satılması yönündeki teklif reddediliyor. 
Reddedildiği halde ikinci bir teklif getirilip çıkartılı
yor; «270 dolardan satacağım» dendiği halde, 225 do
lardan satılıyor; ülkenin zararına, milletin zararına, 
840 milyon devlet zarar ediyor. 

Firma nasıl kâr ediyor, şimdi onu izah edeceğim: 
Bakın arkadaşlarım, firmanın yönetim kurulun

daki kişilerin isimlerini okuyorum: Celal Kurtuluş, 
Sencer tmer, Atilla Baybora, Nuri Gökalp, Orhan Ka-
bibay, Mustafa Sezer, Muharrem Taşçıoğlu, Cemal 
Yılmabaşar, Zonguldak vetolu ANAP adayı Servet 
Taşdelen. Servet Taşdelen bu hileli ihracatı görünce, 
- namuslu insan - bir gün önce yönetim kurulu üyeli
ğinden istifa ediyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Namuslular öy-
To yapar. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bakın dinleyin ar
kadaşlarım, ERDEMİR Genel Müdürlüğü İZDAŞ 
aracılığı ile Rusya'ya sıcak haddelenmiş mamul ihra
catı konusunu, idare meclisinin 17.5.1985 tarihli 461 
sayılı toplantısına getirmiş ve bu toplantıda «Tonu 
270 dolardan Sovyet Rusya'ya 30 810 ton mamul ih
racı» konusu görüşülmüş. Ancak, gümrük rriuafiyet-
li hammadde ve yardımcı malzeme ithal hakkı - gün
lük hakkı gibi bir şey söylediler sayın bakan - ER
DEM İR'e, diğer teşviklerin ise İZDAŞ'a bırakılması 
mevzubahis olduğu için, 270 dolarlık teklif idare mec
lisinde beşe dört reddedilmiş. Buraya dikkat edin lüt
fen. Bu ret kararından sonra, ret oyu veren üyenin 
biri Avusturalya'ya görevli gidiyor. Bunu takiben; ya
ni teklifin reddinden 23 gün sonra, o üye gider git
mez, yönetim kurulu tekrar 10.6.1985 tarihli bir takrir 
ile toplantıya çağırılmış; ancak 12.6.1985 günü yurt 

| dışına giden üyenin yokluğu, yine daha önce ret oyu 
veren bir üyenin hastasının olması nedeniyle toplan
tıya iştirak edememesi, yine daha önce ret oyu veren 
ve biraz önce söylediğim diğer bir üyenin - 11.6.1985'-
de gündemi görünce bunun çıkacağını anlıyor, istifa 
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ediyor - istifa etmiş olması nedeniyle altı kişi toplanı
yor. Eskiden «evet» diyen dört kişi yine «evet» diyor; 
«hayır» diyen iki kişi yine «hayır» diyor; dörde iki 
karar alıyorlar. 15 gün önce beşe dört; beş kişiden 
üçü gelmeyince, dörde iki karar alıyorlar. Bunun, bu 
kararın neresinde hüsnüniyet var? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Devletin satışı 
böyle olur işte. 

AYHAN FİRAT (Devamla) - Ancak, ERDE-
MİR için çok daha avantajlı durumda bulunan bi
rinci teklif; daha avantajlı olduğu halde onu kabul 
etmeyen bu yönetim, bu defa ithal hakkının da yüzde. 
50'sini İZDAŞ'a bırakıyor. Yağma Hasan'ın böreği; 
ye... (SHP sıralarında «Ye, ye» sesleri) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Devlet böyle ye
nir. 

AYHAN FİRAT (Devamla) — Bu toplantıda alı
nan 3710 sayılı kararda 31 bin ton sıcak haddelenmiş 
demir, yönetim kurulu raporunun 52 nci sayfasında
ki kararı gereğince, tonu 270 dolar ve gümrük muaf i-
yetli ithal hakkı yüzde 50 oranında ERDEMİR'e, 
diğer yüzde 50'si de İZDAŞ'a verilmiştir. 

Bir önceki toplantıda reddedilen teklifte, tüm güm
rük muafiyeti i ithal hakkı ERDEMİR'e verilirken, da
ha kötü bir teklif bu şekilde kabul edilmiş oluyor. 

Yukarıda da arz ettiğim gibi, zamanlama çok iyi 
yapılmıştır. Toplantıdan bir gün önce, kararın çıka
cağını anlayan yeni yönetim kurulu üyesin Sayın Taş-
delen'in, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olma
sı bile onları düşündürmüyor. Bu ihracatta ERDBMİR 
aleyhine, İZDAŞ lehine bir tertip apaçıktır. 

Kararın alınmasından sonra ret oyu veren iki yö
netim kurulu üyesi Sayın Baybora ve Sayın Sezer, 
teşviklerden doğacak alacakların İZDAŞ'a bırakılma
sına karşı çıkmışlardır. İki yönetim kurulu üyesi; «Bu, 
ERDEMİR'in, devletin hakkıdır» diye bas bas bağırı
yor. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yakında onları 
da görevden atarlar. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Baybora ge
çen senenin sonunda atıldı, belki öbürü de atılmış
tır. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın efen
dim. 

Devam edin Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Devamla) - «1 380 045 000 — 

Türk. Lirası İZDAŞ'a çıkar sağlanmıştır» diyor. Kim?.. 
Yönetim kurulu diyor. Rapordan aynen okuyorum... 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — İZDAŞ'ın İz
mir ortağı. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Kulaktan dolma» 
diyenlere oku. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Peki. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — İZDAŞ'ın or

tağı kim? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Düşündürücü bir 
nokta da var: Yönetim kurulu kararı gereğince, 
270 dolar olan ihracat fiyatı bir tarafa bırakılarak, 
Sovyet Rusya'ya yapılan bu ihracat için akreditifin 
225 -dolardan açıldığı, döviz alım bordrolarında ve 
gümrük çıkış beyannamelerinde ton fiyatının yine 225 
dolar olduğu anlaşılmıştır. Buna göre İZDAŞ firma
sının ERDEMİR'den 270 dolar FOB bedelle aldığı 
malı, 225 dolar karşılığı sattığı anlaşılıyor. Bu durum
da ton başına 45 dolar olmak üzere, 840 milyon Türk 
Lirası karşılığı 1 milyon 350 bin dolar devletin zara
rı olmuştur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyon ne almışlar, komisyon?.. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Onlara Ödeteceğiz. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Onu da söyleye

ceğim. 
3710 sayılı kararda mamulün FOB değeri 270 do

lar karşılığı ihraç edileceği kaydedilmiş, fakat 225 
dolar karşılığı ihraç edilerek Yönetim Kurulunun al
dığı 270 dolar kararına firma uymamış. Yönetim Ku
rulunda «evet» oyu kullanan o dört kişi niye buna 
sahip çıkmamışlardır? 

Muhterem arkadaşlarım, İZDAŞ yalnız vergi iade
si yoluyla ton başına 80 dolar almıştır, ayrıca başka 
şeyleri de vardır. Yönetim Kurulunun raporundaki 
iddiasına göre İZDAŞ, teşviklerden 1 milyar 380 mil
yon 045 bin lira almıştır. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Atilla Yurt
çu kim, oraya ortak mıdır? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Oraya onu kim almış? 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyelim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, İZDAŞ firması. Atilla Yurtçu'nun ortağı 
olduğu bir firmadır. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Hangi parti
nin İzmir il başkanıdır? 

AYHAN FIRAT (Devamla) •-• ANAP İl Başka
nıdır. 
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Bu firma, son üç sene içerisinde görülmemiş bo- l 
yutlarda kâr etmiş ve bu arada kendisine bir de Suudi I 
Arabistanlıyı ortak edinmiştir. Ayrıca tslam Kalkın
ma Bankasından da 20 milyon dolarlık kredi alabil
miştir. Yine ERDEMÎR'in, ÎZDAŞ firması gibi, EN-
KA, RAM, TEKFEN, BORUSAN ile yaptığı müş
terek çalışmalar neticesinde bu şekilde ihracat bağlan- I 
ularının olup olmadığı araştırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, çok mühim bir konuyu da
ha arz ediyorum : Daha önce bu firmalar ihracat yap
mış, ton başına yüzde 1,5 vermiş; yani 270 dolardan 
ihraç ettiği zaman, tonunu 5 dolara ihraç ettirmiş. I 
Çünkü, bu monopoldür; yani, ERDEMlR'in üretti- I 
ği yassı çelik, vasıflı çelik mamullerini Türkiye'de 
başka üreten yoktur. Bunu daha öncede ihraç etmiş- j 
lerdir. Ton başına 80 dolar vererek, niye birden bire I 
değiştirmişlerdir? Bunu sormak hakkımız değil mi
dir? 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Yoksulluğa ihracat 
örtüsü bu. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Şimdi, aşağıdaki 
suallerimin cevaplandırılmasını istiyorum : I 

Türkiye'den yurt dışına yapılan demir - çelik ürün
leri ihracatı içerisinde bu derece düşük bir bedelle ya
pılan başka ihracat var mıdır? Dünya borsalarında, o I 
tarihte bu mamulün ihraç fiyatı nedir? ERDEMÎR'in 
kitabında, 9 uncu sayfada, ihraç fiyatını kendisi res- | 
men vermiş; 270, 300, 310 dolar civarında. 

ERDEMlR'in yönetim kurulu üyelerinden Sayın 
îmer, Sayın Kabibay ve Sayın Sezer'in, şirket genel 
kurulunda konuşturulmama nedenleri nelerdir? İşte 
gazetede yer almıştır; durumu açıklayacakları için, 
orada söz hakkı tanınmamıştır. j 

Ereğli Demir Çelik'in 27 Mart 1986 günü Anka
ra'da yapılan genel kurul toplantısı, daha önceki yıl- j 
larda basına açık yapıldığı halde, bu sene basına ka- j 
palı yapılmasının nedeni nedir? J 

ÎZDAŞ 1985 yılında üretimini yüzde 20 artırıp, I 
yüzde 110 temettü dağıtmıştır; 4 bin kişinin ortak ol
duğu ERDEMÎR de yüzde 11 temettü dağıtmış, işte, 
devlet müessesesinden alıp, bir başka tarafa verirsen, 1 
öbürü yüzde 110 dağıtırken, bu yüzde 11 dağıtır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de şunları söylemek 
istiyorum: Türkiye'de ERDEMİR'den başka yassı 
mamul imal eden yoktur. ERDEMÎR 1,5 milyon ton 
yassı mamul imal eder, Türkiye'nin ihtiyacı 2 - 2 , 5 
milyon tondur, kalanını dışarıdan ithal eder. } 

Yassı mamul sanayii teşvik edilmelidir. Neden? J 
Çünkü, yassı mamul sanayinin temelidir ve kaliteli I 

I yassı mamul teşvik edilmelidir; biraz sonra arz ede
ceğim. 

Yassı mamul makine imalinde kullanılır, boru 
imalinde kullanılır, dayanıiklı tüketim mallarında kul
lanılır, otomotiv sanayiinde kullanılır, traktörde kulla
nılır, buhar sanayiinde kullanılır, gemi sanayiinde 
kullanılır, zırhlı araç sanayiinde kullanılır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bir de devletin 
I soyulmasında kullanılır. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Blilhassa son ikisi, 
gemi ve zırhlı araç için ERDEMlR'in çeliği bulun-

I maz derecede değerli mamullerdir; ama Rusya'dan 
ithal ettiğiniz?.. Dünya üretimi 719 milyon ton, Rus
ya'nın ürtetjimi 215 milyon ton arkadaşlar; siz kime 
mal satıyorsunuz? Değerli malı yok pahasına vermez
sen satamazsın ve oradan da vergli iadesi alacaksın:.. 

Arkadaşlar, bir şey daha arz edeyim : ERDEMÎR, 
sanayi kalkınsın diye, Türkiye'nin iç ihtiyacı için pi
yasaya yassı mamul verir. Bazı açıkgözler --Balkın, is
tirham ediyorum, üzerine ,gfidin sayın milletıvekillerii-
dahilî piyasadan 50 bin ton mal toplamış, ihraç etmiş
lerdir. Bundan ERDEMÎR'in de haberi yoktur. Bu, 
Türk Halkına verilmiş malzemeyi içeriden toplayıp, 
ihraç ediip ton başına 80 dolar vergi iadesi almışlar-

J dır veya menfaat terriin etmişlerdir. Bu, kanayan ya-
j radır. Yalnız hayalî ihracat mı?, İşte size hayalî ih-
I r.acat.. 

IBAŞKAN — Sayın Fırat, grup adına konuşma 
süreniz doldu; önergeniz üzerinde, adınıza konuşabi
lirsiniz 'efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Hayır ©fendim, 
hemen bitiriyorum o halde. 

İşte bütün bu yukarıda belirttiğim, gerek ERDE-
MtR'e, gerekse ISDEMlR'e ait hususların açıklığa 

I kavuşturulması ve ülkemizde demir - çelik üretimi, 
j tüketimi, ithalat ve ihracatıyla ilgili tüm bilgi ve bel

gelerin bir genel değerlendirmeye tabi tutulmalarına 
1 mutlak ihtiyaç vardır. Bu da, yüce Meclisin >olaya el 

koymasıyla mümkündür. İşte bu amaçla, yöneticiile-
nin varsa sorumluluklarının tespit edildhiLmıesi ve dev
letin sırtından şirketlerin, holdinglerin, partililerin mil-

I yarlar kazanmasına mani olunabilmesi; tüyü bitme -
I rniş yetlimiin hakkının korunabilmesi için, Anayasamı

zın 98 indi ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince bu konuları kapsayacak ve neticesini bir 

I raporla yüce Meclise sunacak bir Meclis araştırma
sına behemahal ihtiyaç vardır. Bunda millet yararı, 

I ülke yararı, kamu yararı vardır. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş). — 
ANAP zararı vardır. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — O nedenle Mec
lis araştırması açılması için sayın arkadaşlarınla ve 
sayın milletvekillerine rlica ediyorum, istürham ediyo
rum. Böylece bir hakikat ortaya cılksın. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Fırat, önerge üzerinde kim konuşacak efen

dim? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Kuşihan ko

nuşacak efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kuşihan. (SHP sı

ralarından alkışlar) 
Sayın Kuşihan, süreniz 10 dakikadır efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyülk Mill'öt Meclislinin saygı/değer üyeleri; bu
gün kürsüye mutadın öteslinde olarak, koltuğumda 
dosyalar olduğu halde geldim. Çünkü, yaklaşık ola-
ralk 2,5 aydır üzerinde çalıştığım; fakat bir türlü bir 
ya'kaya vardıraımadığım bir mesele, buraida hükümet 
üyesi sayın bakan tarafından allanıdırıla pullandırıla an
latılırken, ben sanki o 2,5 ay gece sabahlara kadar 
'boşu boşuna uykusuz kalmışım diye kendi kendime 
kahırlandım durdum. (ANAP sıralarından «Öyle ol
du» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, her zaman ifade ederiz ve 
her zaman da ifade edeceğiz; gerçekleri bazı şeylerle 
kesinlikle saklamak mümkün değlildir. Gerçeklerin üze
rine ancak objektif olarak gMersenîz bir sonuç alma
nız mümkün olabilir ve dolayısıyla buıgün ben de siz
leri, gerçekler üzerine objektif olarak gitmeniz için 
göreve davet ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, hliç kimse hayalle iştigal et
mesin. Sayın bakanın veya sayın ANAP sözcüsünün 
ifade buyurdukları gibi biz, hiçbir şeye sathî açıdan 
bakmadık ve hiçbir şeye de uzaktan bakarak mesele
yi gündeme gelinmedik. Bu önergeyi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kürsüsüne getirirken, konunun ne ka
dar önemli olduğunu ve dolayısıyla konunun ne kadar 
ciddiyetle tetkik edilmesi gerektiğinin idraki içerisin
de getirdik. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Ayhan Fırat Beyefen
di arkadaşım size birçok gerçekleri çok açık bir şekil
de ve çok "acı bir dille ifade etti; Temenni ve tahmin 
ediyorum ki, herhalde bunlardan bîr parçacık olsun 
esinlenmiş olmanız gerekir ve yine temenni ve tahmin 
ediyorum ki, -başka şeklimi de düşünemiyorum- bu 

kadar millî bir meselenin üzerine Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ciddî (boyutlarda gidebilme imkânını, 
parmaklarınızın vereceği kararla önlemiş olmazsınız. 

Türküye Büyük Millelt Meclisli bu işin üzerine git
melidir. Türkiye Büyülk Millet Mecllisinin bu işin üze
rine gidip, meseleyi objektif boyutlarda kamuoyuna 
maletmediği, kamuoyuna vazetmediği ve hâlâ blir 
sürü suiistimallerden, bir sürü menfaat çatışmaların
dan sonra, ortalıkta kahraman diye dolaşan kimsele
rin gerçek hüvliyötinin ortaya konulmasını sağlamak 
gerekir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, meseleye kim bakma
mış ki, meseleyi klim irdelememiş, kim eleştirmemiş, 
kim araşihrmamış ki?.. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetim yapan Kamu îktiisiadî Teşebbüsleri Ko
misyonunun raporlarını lütfedip temin ediniz ve ko
misyonun üyesi olmayan milletvekilleri lütfen tetkik 
buyurunuz; Romen rakamı ile XXI inci ve XIX uncu 
sahifede ISDEMİR ile ilgili 14 üncü temenni var
dır. Başbakanlık adına denetleme yapan ve kendile
rine adım kadar güvendiğim, kamuyu son derece sa
yan ve seven, memleketine milletine bağlılığından ke
sinlikle şüphe etmediğim o kamu görevlilerinin, gece
sini gündüzüne katarak yaptıkları araştırma sonunda 
hazırladıkları raporlar da getirdikleri temennilerdir sa
yın milletvekiilleri. Bu temenniyi lütfen tetkik buyu
runuz; orada göreceksiniz ki, iskenderun Demir Çe
lik İşlatımeleriyle belirli bir firma arasında yapılmış 
olan ihracata yönelik anlaşmanın çok ilginç bir safa
hatı vardır. 

Olay, ilk evvelâ bu firmanın Demir Çelik İşletme
leri Genel Müdürlüğüne müracaatı ile gündeme ge
lir; «ıBen kalitesi ve evsafı yüksek demir cevheri, ka-
lltesiı ve evsafı, kalorisi yüksek kömür ithal edeceğim 
ve bunu size takdim edeceğim. Siz, İskenderun De
mir ve Çelik İşletmeleri Fabrikanızı yüzde 100 kapa-
silteyle çalıştıramıyoırsunuz, dolayısıyla ben slize bura
yı yüzde 100 kapasiteyle çalıştırabileceğiniz bir duru
ma getireceğim. Çünkü cevher, kömür, kalifiye işçi 
temin edemiiyorsunıız, firma olarak ben size bunları 
terrtin edeceğimi. Zira, ben de meseleye millî açıdan 
bakıyorum; siz de kazanacaksınız, ben de kazanaca
ğım» dliye teklifte bulunulmuştur. 

Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, bir
çok pplittikacının, hiç de hakkı olmaması gereken bo
yutlarda kendisini suçladığı, gerçekten meseleye millî 
açıdan bakan yöneticileri bu işi tetkik edip ve teklifli 
yapanlara «Hayır» demişlerdür. Biraz önce Sayın Ay
han Fırat'ın bir nebze başka bir konu nedeniyle, baş-

- 388 — 



T.B.M.M. B : 110 27.5.1986 O : 1 

ka bir müesseseyle ilgili açıklamalarında görevini terk 
edip ayrılan yönetim kurulu üyeleri, burada da aynı 
görüntüyü vermiş, burada da meseleye millî açıdan 
bakmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, evvela konu reddedilmiştir. 
Kaldı kli, hadiseyi ben çok üstünkörü ve ana hatla
rıyla anlatiiyomım. Detay bilgileri lütfediniz isteyiniz 
ve bu önergeyi kabul ediniz, gerçekler neyse ortaya 
çiksm. Biz, kimseyi itham etmek peşinde değiliz, kim-
sieriin yuvasını yıkmak bize bir şey kazandırmaz; ama 
Wiz meseleye müllî açıdan bakıyoruz. Bu memleketin, 
bu milletin, tüyü bitmemiş yetimlerinin hakkını artık 
ıbir başkasına gasp ettirmemek kararımız olmalıdır, 
azmimiz olmalıdır; bunu da yapmak mecburiyetinde
yiz. (ANAP sıralarından «Biz yaparız, sen merak et
me» sesileri) 

Sayın milletvekilleri, meselenin tam üzerindeyim. 
Yapılmış olan görüşmelerden sonra, Demir Çelik İş
letmeleri Genel Müdürlüğü bu teklifi reddeder. On
dan sonra bir müddet geçer, görüşmeler devam eder. 
Aslında meseleyi tetkik ettiğinizde göreceksiniz, o fir
ma da meseleye millî açıdan bakmaktadır, elbetteki 
kendi menfaatini de koruyacaktır. «Ben, ithala yöne
lik demlir imal ettirmek istiyorum, sizde atıl kapasite 
vardır. Bende ihraç imkânları vardır, ekenomik mo
deliniz de buna müsaittir, geliniz bu işi beraber yapa
lım» der. En sonunda tekrar ikindi bir teklif gelir, 
gizli bir el devreye glirer ve Demir Çelik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, hiç istemeden -neden istemediğini 
biraz sonraki birkaç cümlemde size izah edeceğim- bu 
İşe «evet» demek mecburiyetinde kalır ve firma dün
ya üzerinde bunların istediği kalitede, o evsafta de
mir cevheri ve kömür aramaya başlar. Belirli yerler
deki evsafı ve özellikleri bilinen kömür madenleri ve 
demir cevherleri kendilerine teklif edilmiştir; fakat 
oralardan ithal edilemez. Meseleye başka olaylar gi
rer. Meseleye giiren bütün bu başka olayları öğren
mek istiyorsanız, lütfen öğreniniz, millî bir mesele
dir. öğreniniz kii, önergenin açılması yönünde oy ve
riniz. Meseleye oradan girilir ve arkasından Kuzey 
Afrika'dan kömür ve demir cevheri temün edilir ve 
özel seremonilerden geçtikten sonra Kuzey Afrika' 
dan demir cevheri ve kömür gelir, imalat başlar, belir
li miktarda teslimat da yapılır; ama arkasından işin 
içine tekrar bir el glirer ve teşkilatın; yanıi İSDEMÎR' 
in meseleye -çok millî bakan yöneticileri rahatsızdır
lar, huzursuzdurlar. Onların bildiği, fakat bizim şu 
anda tespit etmek için üzerinde durmamız gereken be
lirli ellerin etkisi, kertdilerini rahatsız etmiştir. Açık 

açık milletin, memleketin, devletin zararı vardır. Evet, 
bir firma kazanacaktır; ama ISDEMİR «Bu parayı 
ben kazanmalıyım, yüzde 100 kapas/iteye çıkacak 
güçteyim, elimde imlkânlarım vardır, ben devlet ola
rak yapamadığım şeyi bir firma yapamaz» diye fer-

' yat eder; ama feryadını bir yere dinletemez, en so
nunda o da seslimi kesmek medburiyetiinıde kalır ve en 
sonunda, ihtilafa intikal ettiği takdirde ödemesi gere
ken ceza akçelerim" .sineye çekmek suretiyle sözleşme
yi iptal etme, yerine getirmeme g'ibi bir yöntemi se
çer. Çünkü, devletin bu şekilde kazanacağı para, söz
leşmeden mütevellit ödeyecekleri ceza miktarının çok 
çok üstündedir ve olaya'yine millî açıdan bakmakta
dırlar. 

Sayın milletvekilleri, hangi dille anlatalım, hangi 
dille söyleyelikn bilemiyorum. Bu kadar açık ve bu 
kadar net; «Böylesine mukaddes günler» diyorsunuz, 
«Ağzımızın orucuyla bilmem ne yapıyoruz» diyorsu
nuz; tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını gaspeden in
sanlara karşı sizleri göreve davet ediyorum. Böylesi
ne mukaddes günlerde geliniz, bu önergenin kabulü 
yönünde oy kullanınız ve araştırmayı açınız, görü
nüz daha size neler vereceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süremiz doldu; lüt
fen toparlayın. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekJilleri, sizlere arz edeceğimiz, doğ
ru olduğundan kesinlikle, imanımız ğifoii, adımız gibi 
emin olduğumuz bir sürü dokümanımız, bir sürü bil
gimiz var; ama, milletvekillerinin çalışmasını bir nok
tada engellediği kanaatlini samlimiiyetle taşıdığım İç
tüzüğümüzün .imkân vermemös'i nedeniyle sizlere sun
maya mecbur olduğumun kesin idrakinde olduğum 
bilgileri sunamıyorum. 

Sizden istirham ediyorum, lütfen oylarınızı müs
pet yönde kullanınız, lütfen bu önergeyi kabul edi
niz, araştırmanın açılmasına müsaade ediniz; bu se
kilide birçok gerçeği, .birçok hakikati tespit etme ola
nağını bulduğunuzu göreceksiniz. Lütfen, parti pen
ceresinden bakmanın ötesine bir defa olsun geçiniz. 
İstirham ediyorum; tüyü bitmemiş yet/imler hakkına 
isıtirham ediyorum. 

iBu araştırma önergesini kabul etmediğiniz takdir
de, öyle zannediyorum ki, Türkiye Büyük Millet Mec: 

lisinin meselelerin üstüne gitme cesareti olmadığı yö
nünde veya en azından meseleye partizanca bakıldığı 
yönümde adınıza şatiıbe konacaktır; üzülüyorum. O ba
kımdan, mutlaka kabul ediniz diyor, yüce Meclisi en-
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gin saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
DBVUET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, cevap hakkımız var mı? 
BAŞKAN — Yok efendim. 
Sayın üyeliler, Meclis araştırması önergesi üzerin

deki öngörüşmieler tamamlanmıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündeme kaldığımız yerden 
devam etmek ve saat 21.30'da toplanmak üzere birleşi
me ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 

»>••<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Sa iti : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin ERYURT 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz KÖYMEN (Giresun), Mehmet Zeki UZUN (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110 
uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere devaim ediyoruz. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nunu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 sayılı Ka
nunlarda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu ik
tisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayı
sı : 445) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 
Banfkalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 sayılı Kanunlar
da Bıazı Değlş'ilkllıkler Yapılması ve Kamu İktisadî Te-
şeibibüısleninıin özelteşitir'ilımesi Hakkında Kanun Ta
sarısının göıriüışıMelerinıe kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

'Komisyon ve hükümet yerlerimi almışlardır. 
Geçten biirleşlimde, tasarının tümü üzerindeki görüş-

(1) 445 Sıra Sayılı Basmayan, 22.5.1986 tarihli 
109 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

meler tamamlanmış ve maddelere geçilmesi kabul edil-
• misti. 

Simidi, 1 inci maddeyi okutuyorum : 
1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hız* 
landınlması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Ko
nut Kanunu, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 
2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleş

tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ IBÖLÜM 
14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Banlkaisı Kanunu ile ilgili değişıiklfikler 
MADDE 1. — 1211 sayılı Türk'iye Cumhuriyet 

ıMerlkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Kanunla de
ğişik 4 ünoü maddesinin I numaralı paragrafının baş
lığı ve (a) bendi, II numaralı paragrafının (ıb) bendi 
değiştirilmiş, II numaralı paragrafa (d) bendi ilave 
edilmliş,- III numaralı paragrafın da (a) bendi aşağı
daki şekilde değiişt'irilmiştlir. 
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«I — Banlkanın temel görevleri bu Kanun hü
kümlerine göre ve ekbnoımik gelişmeye yardım et
mek; 'amacıyla; 

a) Para ve kredi politikasını, kalkınma planları 
ve yıllık programlar göz önünde bulundurularak eko
nominin gereklerine göre ve fiyat istikrarını sağlaya
cak bür tarzda yürütmek; 

II — Bankanın temel yetkileri : 
ıb) Banka, para - kredi konularında karar alma 

ve bu Kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde 
Hükümete öneride bulunma yetkisini haizdir. 

d) Banka, meri mevzuatla kendisine verilen yet
ki ve görev alanına giren hususlara illişlkin yapmış ol
duğu her türlü düzenlemelere bankaların uygun hare
ket edip etmediklerini denetleme yetkisini haizdir. 

III — Bankanın başlıca müşavirlik görevleri : 
a) Hükümete, gerektiğinde, para ve krediye iliş

kin tedbirlerin alınması hususunda bu Kanunla ken
disine verilen yeitkiiler çerçevesinde görüş vermek.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğru Yol Parti
si Grulbu adına Sayın Cafer Tayyar Sadıklar; buyu
run efendim. 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Balkan, çok değerli 
arkadaşlarım; Merkez Bankası Kanunuyla ilgili gö-
rüşlerimtizi, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde 
geçen akşam burada arz etmiştim. Ancak, bu çok 
önemli kanunun müzakerelerinin -belki de şanssızlığı-
geceye rastlaması ve değerli arkadaşlarımın burada 
bulunmayışı itibariyle, gereken önem yerine getirile
ni iyor. 

O celsede küsaca, Merkez Bankası Kanunu gibi 
bir kanunda değişiklik yapılacaksa, bunun ayrı bir 
kanunla yapılması gerektJiğini, diğer kanunlarla birleş-
tMimemesin'in daha uygun olacağını, Merkez Banka
sı Kanununda bazı değişikliklerin yapılması gerekti
ğini; fakat, topluca ele alınması gibi hususlar üzerin
de itina ile durmaya çalıştım. Şimdi 1 inci madde mü-
nasöbeıtfıyle bu ısrarlarımın nedeni daha da bariz ola
rak ortaya çıktı. 

Aslında Merkez Bankasına, 1 linçi madde ile daha 
öncesine kıyasla, para kriedi politikasında daha etkin 
bazı roller verilmek isleniyor. Ayrıca, bankalar üze
rimde bir demetim yetkisi de tanınıyor. Bunlar aslın
da yapılması lazım gelen şeylerdi ve istikamet ola
rak da yerimde değişikliklerdir. Ancak hatırlayacaksı
nız, bundan blir süre önce burada, Hazine teşkilatı
nın kanununu da kabul ettik. O kanunun 2 ne i mad-
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des'iyle Hazineye, para - kredi konusunda verdiğimiz 
yetkiyi bir daha hatırlayalım. 

Hazine ve Dıştiearet Müsteşarlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanunun görevle ilgili 2 nci mad
desi, «Hazine, para - kredi, nakit hareketleriyle, dev
letin iç ve dış borç işlemlerini yapmak göreviyle yü
kümlüdür» denmektedir. Yani Hazine, para - kredi 
nakit hareketleriyle görevlendirilmiştir. Burada ise, 
«Merkez Bankası para - kredi poİMkasını yürütecek
tir» diyoruz. Ayrıca, bankanın temel yetkilileriyle il
gili olarak da, «Banka, para - kredi konularında ka
rar alma yetkisini haizdir» hükmünü getiriyoruz. Şim
di bu ikli yetkiyi yan yana koyalım. Bu takdirde pa
ra - kredi politikasını kim tespit edecektir? Para - kre
di politikasının yürütücüsü kim olacaktır? Bu sualin 
cevabını hükümetten istiyorum. Bunun altını çizmek
teki maksadım, bizatihi bu hükümlerle bugünden ya
rın içlin bazı ihtilafların temelini' alümış olmamızdır ar
kadaşlarım. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Düzeltiriz, 
düzeltiriz... 

iBAŞKAN — Dinleyelim efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) - -

Efendim, düzeltime imkânı hazır elimizde varken, ni-
çlin bunun üzerine bugünden gitmiyoruz? Uyarıları
mızı lütfen dinleyiniz. Bu konularda yıllarca hizmet 
verdik, yararlı olur diye sizlere de fikirlerimizi arz 
etmeye çalışıyoruz. 

'Bu esaslı farkın üzerinde bilhassa durmak istiyo
rum. O günkü konuşmamda da arz ettim; Merkez 
Bankası, para basma konusundaki yetkilerini hükü
metlin etklisi olmadan kullanması gerekir, Merkez ban
kasının hükümetin kasası olmaması gerekir. Kasası 
olduğu zaman işte bugünkü gibi, 730 milyarı da alır
lar ve emisyon biribuçuk trilyona çıktığı zaman, «Na
sıl olmuş?» derler. Bunun sebebi, Merkez Bankasının 
yeterli yetkiye sahip olmamasından kaynaklanıyor. 

Bu maddenin düzenlenmesi münasebetiyle daha 
önemli bazı yetkilerin veyahut kesin yetkilerin veril
mesi veyahut da Hazinen'in bu yetkisinin bir, anlamda 
kısıtlanması gerekir. Bu iki yetlki bir arada bulundu
ğu müddetçe, Hazine bastıracak ve Merkez Bankası 
para basmak zorunda kalacaktır. Bu bir kehanet de
ğildir; yarın izleyeceğimiz uygulamanın şimdiden bir 
tahminidir ve bu tahmini hepiniz (b yapab'i!irsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, onun için diyoruz ki, gelin, 
Merkez Bankası Kanununu ayrıca ele alalım, Mer
kez Bankası Kanununun değişecek daha önemıHi mad-
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deleni var, onlan değiştirenim. Bu maddelerden biri, 
Merkez Bankası Kanununun 1 inci ve 8 inci madde
leridir. 

'Merkez Bankası Kanununun 1 inci maddesinde, 
«Merkez Bankası anonim şirket olarak kurulmuştur» 
der ve bu kanunda hükmü bulunmayan hususlarda da 
özel hükümlere atıfta bulunur. 

Merkez Bankası Kanununun 8 inci maddesinde, 
«Merkez Bankasının hisselerinin yüzde 5İtinden daha 
aşağısı Hazinenin elinde olamaz» yani «Yüzde 51'in
den fazlası Hazinenin elinde olması gerekir» der. 

'Bu iki maddeyi birleştirdiğimiz zaman, Demok-
les"in kılıcı daima Haz nenin ellinde olacaktır. O gün 
de arz ettiğim gibi, Hazineden gelecek olan bir me
mur, bir tek parmak kaldırmak suretiyle Merkez Ban
kasını kökünden yerinden alabilecektir. 

Merkez Bankası Kanunu daha ilk şekliyle yapıl
dığı sıralarda, bunun üzerinde büyük çalışmalar ya
pan ve titiz gayretler gösteren eski cumhurbaşkanla-
rnmızdan ve o zamanın İktlisat Balkanı ile bu konuyu 
tamamen uzmanlık seviyesinde tartışmak imkânım ol
du. Kendilerine, bu maddenin nasıl ve hangi maksat
la tedvin edildiğini sordum. Bu konudaki ifadesi şöy
ledir : «O zaman gelen Hollandalı uzmanlar, Merkez 
'Bankasını Hazinenin tasallutundan kurtarmak için, 
Hazinenin hissesin in behemalhal yüzde 25 seviyelerin
de tutulması gerektiğini öğütlediler. Biz de bu tavsi
yeler üzerine,. Merkez Bankasının hisselleri arasında, 
o günkü kanunda ancak yüzde 251i öngördük, Hazi
nenin hissesi olarak. Böylece 1970'lere kadar Mer
kez Bankası, 1970lerden sonrasına kıyasla daha is
tikrarlı bir gidiş sağlayalbilmliştir.» 

1970te ne oldu? 1970'te bugün uygulanan -Şim
di değiştirdiğimiz- 1211 sayılı Kanun yürürlüğe gir- J 
di. Onun 8 indi maddesinde yüzde 51 'den fazla hisse j 
Hazineye verildi. Sonuçta Merkez Bankası başkanları 
blir biri ardınca değişmeye başladı ve çok acı örnek
ler de yaşamdı. 

kavuşturulmuş, bir anlamda da bu yola itilmiştir. 1 
inci madde üzerindeki önerim bu itibarla budur. 

Burada bir anlamda zabıtlara konuşuyoruz; çün
kü hükümet ve değerli laırkadaşılarımız bu çok önemli 
konuya yeterince lilgi göstermiyorlar. Sayın arkadaş
larım, bir gün bu zabıtlar sizin işinize yarayacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP şuralarından al-
kuşilar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Sadıklar. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Memdüh 

Yaşa, Sayın Cahit Tutum. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok.. 
Soru sormak isteyen üyelerin tespit İşlemi bit

miştir. 
Buyurun, Sayın Yaşa. 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — 'Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz komisyona ait mikro
fondan konuşayım? 

BAŞKAN — Yerinizden lütfen konuşun, İçtü
züğümüz böyle emrediyor. Biliyorsunuz, bor mikro
fon koydurmuştum, onu da kaldırdık 'Sayın Yaşa; ye
rinizden lütfen söyleyin. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — O za
man, sorumu geri alayım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen oradan söyleyin, bana söy
leyeceksiniz. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Efen
dim, ben maddenin ıslahı maksadıyla konuşuyorum. 
Eğer anlayışım yanlışsa sualimi ©eri almaya da ama
deyim. Sormak istediğim husus maddenin son fık
rası... 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, bir dakikanızı rica edi
yorum. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — O za
man buradan konuşayım Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Sayın Yaşa, komisyon mikrofonun
dan konuşma olmaz. Bu sorudur. Soru, İçtüzüğümü
ze göre bulunduğunuz yerden sorulur; kaide budur; 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Vazgeç
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vazgeçebilirsiniz. Usulümüzü boz
mamız mümkün değil. Zatı âlinize bu suhuleti gös
terdiğim zaman, başkalarına da aynı şeyi yapmam 
lazım; tabiî o zaman komisyonun yerini işgal eıfcmı!§ 
oluruz, o benim yetkim dahilinde değil; affedersiniz. 

Sayın Cahit Tutum, buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ka

nunun başlığı kanun tekniğine uygun değil. Bu baş-

Gelin şimdi Merkez Bankasına bir istikrar sağla
yalım, Merkez Bankası teşkilatını güçlendirelim ve 
Merkez Bankasını Hazinenin kasası olmaktan kurta
ralım. Bu ise 1 ve 8 inci maddelerin değişikliği ite sağ-
îanabillir; ama sadece bu maddeleri değiştirerek gali
ba kendimizi oyalıyoruz. Para - kredi konusunda da
ha fazla yetkiler vermiş gözüküyoruz; ama -İlerideki 
maddelerde arız etmek imkânım olursa arz edeceğim-
bu yetkiler orada düzenlenen maddelerle çok, ama 
çok tehlikeli şekilde elden alınmıştır. Merkez Bankası 
yeni yeni emisyon yapma imkânlarına b'ir anlamda 
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lığı ıbu şekilde acaba muhafaza etmeyi düşünüyor- I 
lar mı? Bir dizi, birbiriyle ilişkili almayan -ifadeler- I 
1© ıbüyük ıbiır başlık yapıılımış. Bu başlık böyle mı I 
muhafaza edilecek, yoksa kanun'lar hem numaraları, I 
hem de ıtaırilhleri bakımından böyle bir teknik kul- I 
lanılarak mı düzeM-ecektıir? Bunu sormak istiyor- I 
dum. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
Sayın Bakan, buyurun efendim. I 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA BDREM (İzmir) — Biz aynen 
muhafaza edilmesi (taraftarıyız. Zaten komisyonda I 
dia değişiklik yapıldı ve tahmin ediyorum son şek- I 
lini de allıdı. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. I 
Değerlıi arkadaşlarım, 1 inci maddeyi oylarınıza I 

sunacağım : 1 inci maddeyi «kabul edenler... Etme- I 
yenler... Kabul edilmiştir. I 

2 nci maddeyi okutuyorum : I 

MADDE 2. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet I 
Merkez Bankası Kanununun 41 imci maddesinin II I 
nci paragrafının ikindi fıkrası aşağıdaki şekilde değiş- I 
tıiriıkniştir. I 

«Banka, her nevi Devlet iç borçlanma senetleri- I 
nim malî servislimi, özel kanunlaıra veya bunlara daya- I 
nan kararlara göre kambiyo denetlemesini ve duş ti- I 
caret rejimi tatbikatını veya benzeri işlemleri yap- I 
maJkla görevlendirilebilir. Bu sıfatla yaptığı liışlem- I 
lerden dolayı üçüncü şahıslar tarafından Bankaya so- I 
rumluluk'tevcih edilemez.» I 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. I 
Yok. 

Soru sarmak isteyen?.. I 
Buyurun Sayın Kuşhan. I 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, gö

rüşmekte olduğumuz yasanın 2 nci maddesinde birta- I 
kim şeyler sıralanırken «ve» kelimesi kullanulması >ge- I 
rekirken «veya» kelimesi kullanılmış. 'Sayın 'bakan- I 
dan öğrenmek istiyorum : Acaba bu «veya» ta'bki I 
özel bir maksada yönelik alarak mı kullanılmıştır? I 

Teşekkür ederim. 1 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
'Sayın Bakan, birinci satırda «özel kanunlara j 

veya bunlara dayanan kararlara göre» deniyor; ora- I 
daki «veya» «ve» mi demek istiyor Sayın Kuş- I 
han? 1 

DEVLET BAKAM VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, 
«veya» doğrudur. Daha evvelki kanunun bu mad-. 
desinde hiçbir değişiklik yapılmadı. Ancak, «iç borç
lanma tahvilleriydi eski kanunda, şimdi «iç borçlan
ma senetleri» oldu. Bunun dışında madde, eski ka
nun maddesinin aynısıdır, orada da «veya» olarak 
geçmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Değerli arkadaşlarım, 2 nci maddeyi oylarınıza 

sunuyorum1: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

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

Merkez Bankası Kanununun 48 inci maddesinin son 
cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

«Bu madde gereğince bankalara verilecek avans
ların toplamı 45 inci maddede yazılı senet ve vesika
ların nominal değerleri toplamını geçemez.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?...: 

FENNİ İSLUMYBLİ .(Balıkesir) — Sayın Başkan, 
grup adına söz istiyorum. 

HDP Grubu adına Sayın îslimyeli, buyurun. 
Sayın İslimyeli, süreniz 10 dakikadır. 
HDP GRUBU ADINA FENNİ ÎSLİMYELİ 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
genel görüşmede arz ettiğim veçhile, bu kanun ta
sarısı Merkez Bankasının özellikle yetkilerini geniş
letmek maksadını gütmektedir ve açık piyasa işlem
lerine mütedair müdahalelerini daha genişletmek 
maksadını muhafaza etmektedir. 

Bu madde dikkatle tetkik edildiği zaman görül
mektedir ki, fevkalade munis bir ifade ile yazıl
mış olmasına rağmen, Merkez Bankasının plasman
larını genişletmek maksadım istihdaf etmektedir ve 
Merkez Bankasının plasmanlarına konulan sınırları 
büyük ölçüde genişletmektedir. 

1970 tarihinde çıkartılmış olan 1211 sayılı Ka
nunun 48 inci maddesi, «Devlet tahvilleri ile borsa-
de kayıtlı sağlam tahviller karşılığında, Merkez Ban
kasının portföyünün nominal değerinin üçteb'iri nis
petinde avans verebileceğine» amirdir. Şu halde, 
Merkez Bankasının tahvil mukabili avansı bir sı
nırla tahdit edilmiştir; Portföyünün üçtebki ölçü
sünde avans verebilecek. Niçin bir sınırlama kon
muştur? Bilindiği veçhile Merkez Bankaları özellik
le para ve tahvil piyasasını düzenlemekle kalmaz-
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lar, aynı zamanda para ve kredi piyasasını düzen
lemek suretiyle fiyatlarda istikrarı sağlayacak ted
birleri alan önemli kuruluşlar olarak karşımıza çı
karlar. 

Şimdi, burada bu sınır fevkalade geniş şekilde 
hudutsuz bir hale getirilmektedir. Nitekim, bu mad
dede tetkik edildiği zaman görülmektedir ki, ban
kalara verilecek olan a'vansiar, senetler ve vesikalar 
nominal değerinin toplamı ölçüsünde verilecektir; 
yani üçtebiri ölçüsünde verilmesi lazım gelen avans, 
(Merkez Bankasın-m, portföyünün üçtebiri ölçüsün
de vermesi lazım gelen avans miktarı, şimdi port
föyünün limiti içinde mütalaa edilmektedir. Bu, doğ
rudan doğruya, açık olarak söylemek lazım gelirse, 
bir emisyondur ve Merkez Bankasının emisyondaki 
sınırlarını ortadan kaldırır. Emisyonların genişleme
sine müsait ve müstald olan bir ortamı da berabe
rinde getirir. Merkez Bankasının, özellikle 1983'ten 
bu yana emisyon miktarımın nasıl süratle genişle
diğini ve genişleyen emisyon miktarının enflasyona 
nasıl tesir ettiğini ve müsebbibi olduğunu hep bera
ber bilmekteyiz. 1983 yılında 730 milyar civarında 
olan emisyon miktarı bugün bıirbuçuk trilyonu aş
mıştır. 

Şu halde hükümet, birbuçuk trilyonu aşan bir 
emisyon hacmini daha fazla genişletmek temayülü 
içindedir. Bu temayül içinde olduğundan dolayıdır 
ki, bankalara verilen tahvil mukabili avans limit
leri de genişletilmek istenmektedir. Kanaatimce bu 
fevkalade tehlikeli bir yoldur. Devamlı tedavüle bank
not çıkarmak suretiyle Türkiye'de kamunun finans
man ihtiyacını karşılamak mümkün değildir. 

©u itibarla, limitsiz bir şekilde emisyonu tahrik 
eden bu maddenin karşısında olduğumuzu ifade et
mek istiyorum, Teşekkürlerimizi sunuyorum. (HDP 
sıralarından alkışlar); 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslimyeli. 
Gruplar adına konuşmak isteyen başka arkadaşı

mız var mı? Yok. 
Şahısları adına konuşimaik isteyen?... Yok. 
iSayın Sadiklar soru sormak istiyorlar. 
Buyurun efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkanım, sayın hükümetten, bu madde ka
bul edildikten sonra, Merkez Bankasının hangi li
mite kadar yeni emisyon yapma imkânını kazandı
ğını ve bunun ne miktara ulaşacağı hakkındaki tah
minlerini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (tamir) — Sayın Baş
kan, buradaki tahdit, açık piyasa işlemleriyle ala
kalı olarak Merkez Bankasına verilen görevin gere
ğidir. Bu yönüyle buradaki genişletmeyi, hükümetin 
veya Hazinenin kulılanalbileceği bir imkân olarak ele 
almamak lazımdır. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Emisyon dedim efendim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Müsaade 
ederseniz söyleyeceğim. 

Arkadaşların verdiği bilgiye göre, Merkez Ban
kasına burada 50 milyarlık hacme kadar ilave bir im
kân vermeyi sağlıyor; bu miktarla tahdltiidir. Tabiî 
elindeki senetlerin miktarı arttıkça bu imkân da be
lirli ölçülerde artabilir. Bugünkü durumda 50 mil
yarlık bir imkân veriyor.: 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
FENNİ İSLİM YELİ (Balıkesir) — Soru sorabi

lir miyiz efendim? 
BAŞKAN — Sorun efendim. Soruyu tahdit et

memiştim; sorun efendim, 
Başka soru sormak isteyen?... Yolk. 
ıSoru sorma işlemi bitmiştir efendim. 
Buyurun Sayın İslimyeli.' 

FENNİ İSLÜMYİEILI .(Balıkesir) — Sayın Baş- • 
bakan Yardımcımız, «Bu maddedeki sınıriarın geniş
letilmesiyle Hazineye yeni bir imkân getirilmediğimi» 
İfade etmektedir, yanlış anlamadıysam. .Halbuki 48 imci 
madde, devlet tahvilleriyle, borsada kote edilen sağlam 
tahvillerden bahseder. Şu halde, devlet tahvilleri muka
bilinde verilecek avans miktarı da genişletilmekte
dir bu suretle bankada. Bankalar marifetiyle bunla
rın tekrar Hazine bonoları alımında kullanılması 
mümkündür; bu avansların Hazine bonosu alımında 
kullanılması mümkündür. Bu görüşe iştirak ederler
ini? 

Teşeklkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun iSayın Balkan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSIMET KAYA ERDEM (fzmir() — Burada
ki imkân, tabiî bankalara tahsis edilen bir imkân
dır. 

FENNÎ ÎSLtM YELİ .(Balıkesir) — Bankalar Ha
zine bonosu alımında kullanacaklar bu imkânı... 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bankalar, 
kredi işlemleri, Hazine bonosu gibi her türlü işlemi 
yaparlar. Yalnız, bankaların mevcut plasmanları içe
risinde Hazine bonoları alma imkânı çok daha az
dır, Şimdi, bugün için yedibuçük trilyonluk bir kre
di hacmi içerisinde, Hazine bonoları olarak aldıkla
rı miktarı buna oranladığımız zaman, yüzde 1 ilâ 
2*yi geçmeyecek oranlardadır; yani yüzde 99'u da
ha çok diğer plasmanlara yatıyor. Buradaki 50 mil
yarı dolayısıyla Hazineye gelecek diye düşünmek 
mümkündür gayet tabiî. Bankaya açılan bir kredi 
banka arzu ederse Hazine plasman bonosu olabilir; 
ama bu 50 milyarlık bir limiti, yedibuçük trilyon
luk plasman içinde Hazineye verilecek bir imkân 
olarak düşünmek kanaatımca doğru değildir. Bura
dan belirli ıbir miktarı alabilir; ama bunun bu mak
sat için yapıldığım değerlendirmek kanaatımca doğ
ru değildir. 

Arz eder, teşekkür edenim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Değerli arkadaşlarım, 3 üncü maddeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 
üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Kanunla de
ğişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

«Açık piyasa işlemleri 
Madde 52. — I — Banka, para arzını ve ekono

minin likiditesini düzenlemek amacıyla kendi nam ve 
hesabıma;! 

a) 45 inci maddenin (a) ve (b) bendinde yazılı 
şartları havi senetleri, 

b) Her nevi Devlet içi borçlanma senetlerini, ka
mu idare ve müesseseleri tahvillerini, 

c) Ödenmiş sermayesi en az 500 milyon Türk 
Lirası olan anonim şkıketlerin; borsada kayıtlı ta'h-
vdıllerinıi ve Sermaye Piyasası Kurulunca 'ihraç izni 
verilen borç senetlerini, 

d) Banka mevduat sertifikalarını, 
e) Vadelerine en çok 120 gün kalmış gelir ortak

lığı senetlerini ve kâr - zarar ortaklığı belgelerini, 
•alıp satabilir. 
£) 'Banka ayrıca, vadeleri dikkate alınmaksızın 

yukarıda ısözü ©dilen senetleri, geri satma anlaşma
sı imzalayarak satın alabilir veya gani 'alma anlaşma
sı imzalayarak satabilir. Anlaşma süresi 91 günü aşa

maz, sürenin başlangıç ıtarihıi 'alım. veya satım tari
hidir. 

(c) bendinde yazılı sermaye miktarları, toptan eş
ya 'genel endekslerindekıi değişmeler; açık piyasa iş
lemlerine dahil edilecek veya işlem dışı bııraikıılacak 
senet türleri ise ekonomik gelişmeler göz önünde tu
tularak Banka Meclisince yeniden belirlenebilir. 

Açık piyasa işlemleri, Hazineye, kamu idare ve 
müesseselerine veya diğer kurum ve müesseselere kre
di yardımı 'amacıyla yapılamaz ve 'vadesi 12 ayı aşan 
senetler (f) (bendindeki işlemler hariç) açık piyasa 
istemline dahil edilemez. 

Yukarıdaki fıkralar, gereğince yapılacak işlemlere 
ilişkin esas ve şartlar Banka Meclisince tayin ve tes
pit olunur, 

Banka, bu madde kapsamına giren işlemlerle ilgi
li kurum ve kuruluşları; bankalar >ve 2499 sayılı Ser
maye Piyasası Kanununa göre 'belirlenen aracı ku-
ruımlar aırasından işlemin özeliğini göz önünde bu
lundurarak tespit etmeye yetkilidir. 

IBanka para piyasasının işleyişiyle ilgili düzenleyi
ci (tedbirler alabilir. 

II - Bankanın Hazinenin malî ajanı olarak ya
pabileceği işlemler : 

•Banka, Hazinece gerekli provizyonların tesis edil
mesi hallinde Hazine adına her nevi Devlet iç borç
lanma senelerinin tanzim alış ve satışlarını yapabi
lir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Cafer Tayyar Sadıklar 
söz isıtemişlerdir; buyurun Sayın Sadıklar. 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Sadıklar. 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; Merkez Bankasının açık piyasa işlem
leri yapması 'gereği üzerinde yıllarca durulmuş ve 
1211 sayılı Kanunda da bu müesseseleştirilmiştir. Bir 
anlamda, maalesef bugüne kadar Merkez Bankası 
açık piyasa işlemlerine 'tevessül etmemiştir. 

Aslında maddeyi tetkik ettiğiniz zaman çok. iyi 
anlaşılacağı gibi, «Banka, para 'arzını ve ekono'minin 
likiditesini düzenlemek amacıyla bu işlemlere teves
sül eder» der; yani banka avans verir, borç senedi 
alır ve bazı senetleri kabul eder. Bunun karşılığında 
ise para basar. O zaman piyasadakıi para miktarı 
artar. Eğer ekonominin ihtiyacı bu işlemi yapmayı 
gerekli kılıyorsa bunu yapar; yani bunu, para arzını 
ayarlamak maksadıyla yapar. Yoksa asıl maksat se
netleri almak, vesaireyi satmak değildir, buradaki 
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önemli olan husus, -ekonominin likiditesini 'tanzim et-
ımıeıkıfir. 

x Şimdi, tok ımerkez bankasının elinde <bu yetkile-
lay piyasaya girmesini, 'bazı senetleri aılıp satmasını, 
bazı sertifikaları alıp «atmasını sağlıyoruz, bu imkân 
yeniliyor. Yapılan, bir anlamda yerlinde bir istemdir. 

Şimdli, bir merkez bankasının ellinde bu yetkile
nin Olması gerekir; ancak, bağımsız >bir merkez (ban
kasının ölıine ıbu yetkileri verdiğimiz zaman ne lolur? 
Sonuçta yeni ©misyon olur ve yeni enflasyon olur 
arkadaşlar. Yadnız, ıburadaıki maddede bu tehlikeyi 
hükümet de sezmiş olacak !kıi, şöyle diyor : «Açık 
piyasa işlemleri, hazineye, kamu idare ve müessese
lerine veya diğer kurum ve müesseselere kredi yardımı 
amacıyla yapılamaz...» 

Madde burada 'bir hüküm getiriyor; ama bunun 
müeyyidesi hiçbir şekilde bedii değil, hiçbir müeyyi
desi yok. Bunu koymakla ıbu maddeyle bir anlamda 
ne yapılabileceğini de teyit ©diyorlar; yani lüzumsuz 
derecede Hazineye para verilebilir, piyasaya fazla 
paıra çıkarılabilir, bazı müesseseler kuırtarıl'aıbilıir ve 
dolaylı olarak «Bu tehlike vardır» diyor. 

Şimdi, sayın hükümetten soruyorum : Bu mad
deyi, ıbu tehlikeyi doğuracak şekilde kullanmamak 
için ne yapacaksınız veyahut buradaki bu müeyyide
yi nasıl işleteceksiniz? Siz zorlandığınız zaman, Mer
kez Bankası zorlandığı zaman, para 'basmamak ve 
eline • gelen senetleri ve sertifikaları kabul etmemek 
içlin ne yapacak? 

Bunun yanında, 'bumdan sonra gelecek olan üçün
cü bölümdeki hususla ilgili bir sualim var. Özelleş-
ıtinme konusu müesseseleştirıiiiyor... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen dinle
yelim, çok rica edenim, hatibin sözünü anlayamıyo
rum. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Efendim, konu çok teknik olduğu için arkadaşlar 
fazla önem yenmiyorlar; ama bu maddeyle bugün
den yarını ipotek altona alıyoruz. Büyük tehlikeler 
doğuran bir maddedir ıbu, doğuracaktır da. Eğer 
Merkez Bankası kâfi derecede bağımsız olmazsa, 'bu
günkü enlfılasyonu tutamayacaksınız ve tutarnamanı-
zın sebebi de bu madde olacaktır. 

Özelleştirme için, bazı müesseselere yeni hisse 
senetleri çıkartacaksınız; 'bu madde gereğince Mer
kez Bankası bunları satın alacak mı, almayacak mı 
sayın bakan? Bunu da bu vesileyle öğrenmek isti
yorum. 

Şimdilik arzım bu kadar, teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Fenni 

tsuimyeli; ıbuyurun efendim. 
HDP GRUBU ADINA FENNİ İSLİM YEDİ (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 
madde ile Merkez Bankası, devletin her nevi tah
vilini ve senetlerini alıp satabilecektir. 1970 yılında 
çıkan 1211 sayılı Kanuna göre, Mer'kez Bankası mün
hasıran bık yul vadeli devlet tahvillerini alıp satıyor
du. Bu tasarı şayet kanunlaşır ise, Merkez Bankası, 
altı ay vadeli Hazine 'bonolarını da alıp satacak tır. 
Bu ne demektir? Bu, açık olarak söylemek lazım 
gelir ise, açık finansman yollarına başvurmaktır. Bu 
ne demektir? Kamunun finans ihtiyacı için Merkez 
Bankasının vasıta kılınması demektir. Bu ne demek
tir? Bu, .emisyon demektir; hu, netice itibariyle enf
lasyon demektir. 

Bir noktayı daha vurgulamakta fayda mülahaza 
ediyorum : Açık finansman yollarıyla ve bonoların 
alınıp satılması suretiyle Merkez Bankasının, özel
likle tasarruf piyasasına müdahale etmesi, özel sek
töre gitmesi lazım gelen kredi kaynaklarını kamuya 
doğru kaydırır. Bir noktada böyle bir politika, ANAP' 
in, ekonomik politikasına da ters düşer; çünkü ANAP, 
özel sektör marifetiyle kalkınmayı öngören ve bu 
modeli getiren hir iktidardır. Halbuki, kaynakları siz 
büyük ölçüde kamuya tahsis ederseniz, özel sektörün 
alabileceği 'bir 'kaynaktan ve özellikte özel sektöre 
tahsis edilebilecek 'bir kredi kaynağından vazgeçiyor
sunuz demektir. Şu hailde, kanaatimce, sizin progra
mınıza fevkalade ters düşen ve özellikle enflasyonu 
tahrik eden bir yeni uygulama karşısındayız, 

Bu itibarla, meselenin fevkalade hassasiyetle in
celenmesi lazım geldiği görüşünü muhafaza etmek 
ve aynı zamanda 'bu noktada hükümetin, özellikle 
tasarruf piyasasına kamu finansmanı için fevkalade 
sağlıksız olan bu yola müracaat edlmesıini önleyecek 
tedbirlerin de beraberinde getirilmesi lazım geldiğini 
ifade etmek zarureti içindeyiz. 

Size, 'bu görüşle saygılarımı sunuyorum. (HDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tslimyeli. 
Şahısları adına söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Yok. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz cevap vermek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; tasarının, Merkez Ban
kamızın açık piyasa işlemleriyle alakalı olan bu mad
desi, hakikaten çok teknik bir madde olması sebe
biyle, bazı yanlış anlamalara meydan verdiği kanaa
tindeyim. 

1. Bir kere şu kesinlikle ortadadır : Merkez Ban
kası, hisse senedi alıp satamaz; yani Merkez Ban
kasının ne eski kanununda, ne de yeni kanun tasa
rısında hisse senedi alıp satma imkânı yoktur. 

2. Devlet tahvillerinin alınıp satılma işlemleriyle 
ilgili hüküm eski kanunda da yardır, yeni tasarıda 
da vardır; burada bir değişiklik yapılmamıştır. Eski 
kanun «Devlet iç istikrazı, kamu müessese ve idare
lerinin tahvillerini alıp satabilir» der. Bu tasarının 
ilgili maddesi ise «Her nevi devlet iç borçlanma se
netleri» diyerek, buradaki tahvil ve bonoyu bir arada 
tutmuştur; değişiklik ancak bundan ibarettir. Bunun 
ötesinde, Merkez Bankası eski kanunuyla yeni kanun 
tasarısı arasında bu konularda herhangi bir farklılık 
yoktur, arz ederim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Garantisi ne olacak? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Sa-
dıklar'ın bahsettiği «Bu işlemler, Hazine ve kamu 
idare ve müesseselerine kredi yardımı amacıyla ya
pılamaz» şeklindeki hüküm, zaten Merkez Bankası 
Kanununun 52 nci maddesinde mevcuttur; yani eski 
kanunda evvelce var olan hükme, aynen yeni kanun 
tasarısında da, açık piyasa işlemleriyle alakalı bö
lümde yer verilmiştir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Bu nasıl işleyecek?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Kanunun 
çıktığı tarihten itibaren bugüne kadar, geçmiş hükü
metler bu bahsettiğimiz mevzuda gerekli imkânları o 
ölçülerde kullanmışlardır ve zaten hiçbir zaman da 
Merkez Bankası, (bu kanunun aımîir hükmü gareğ)kıoe 
aksini yapamaz. Bu, hükümetimiz tarafından getiri
len yeni bir hüküm değildir. O bakımdan bence, bu 
konularda geçmiş hükümetlerin bugüne kadar yaptık
larına, ANAP iktidarı olarak biz çok daha dikkatle, 
çok daha hassas olarak riayet ediyor ve aşırı bir para 
politikası uygulamıyoruz. Zaten uyguladığımız takdir

de fiyat artışlarını kontrol altına almamız mümkün 
değildir. 

Bu bakımdan, bu hususu kanunlara konulacak 
hükümlerle halletmek mümkün değildir; bunun, hü
kümetlerin ekonomi politikası içinde halledilmesi la
zım geldiği kanaatindeyim. 

Arz ederim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
İkrar ettiniz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Efendim, 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

5 inoi maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Kanunla de
ğişik 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ceza müeyyideleri 

Madde 68. — I - a) Kanunun 43- ve 44 üncü 
maddelerinde gösterilen zorunluluk ve yükümlülük
leri yerine getirmeyen bankalar ve sorumlu organları 
ile bu Kanunun 40 inci maddesinin II nci paragrafı
nın (a) bendi uyarınca umumî disponibilite ve mev
duat karşılıkları için tespit edilen oranları süresi için
de tesis etmeyen veya noksan tesis eden bankalar 
hakkında Bankalar Kanununun 79 uncu maddesinin 
ikinci fflcrası, 

b) 4 üncü maddenin II nci paragrafının (d) ben
di, 40 inci maddenin II nci paragrafının (c) ve (d) 
bentleri ile 52 nci maddeye göre yapılan düzenleme
lere uymayan bankalar, kurum ve kuruluşlar hakkın
da Bankalar Kanununun 79 uncu maddesinin dör
düncü fıkrası, 

c) Bu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine ay
kırı hareket edenler hakkında ise Bankalar Kanunu
nun 83 üncü maddesi, 

uygulanır. 

II -. Yukarıdaikıi fıkralarda 'belintiılen hükümler do
layısıyla kovuşturma yapılması, Bankaca Kanuna 
aykırılığın tespiti halinde bankanın talebi üzerine, 
diğer hallerde bankanın görüşü alınarak Başbakan
lık tarafından Cumhuriyet savcılığına müzekkere ya
zılmasına bağlıdır. Bu takdirde Bankalar Kanununun 
87 ve 88 inci maddeleri uygulanır.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

5 inci madde üzerinde soru sormak isteyen?.. Yok. 
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5 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
25.4.1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu 

ile ilgili değişiklikler 
MADDE 6. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 

3 üncü maddesinin 7 nci fıkrası ile 33 üncü madde
sinin birinci fıkrasındaki «bu Kanunun 32 nci mad
desi» ibareleri «bu Kanunun 32 nci maddesinin bi
rinci fıkrası» şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 

63 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

«Türk Ticaret Kanunu gereğince denetleme ku
rulu bulunmayan bankalarda yapılacak denetim usu
lü, Bakanlıkça tespit olunur. Bu denetçilerin özlük 
haklarına ilişkin ödemeler görevlendirildikleri banka
lar tarafından tabi oldukları mevzuat çerçevesinde 
yapılır.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

7 nci madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Türkiye Cumhuriyet Mer

kez Bankası Kanunu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 
3238 sayılı Kanunlarda Bazı Değişiklikler Yapılması 
ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Cevdet Karakurt I 
Zonguldak Diyarbakır I 

Hikmet Bicentürk Mümtaz Güler I 
İçel Uşak 

Rıza Tekin 
Siirt 

MADDE 7. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun I 
63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İdarî denetim i 
Madde 63. — 1. Mevduat toplayan bütün ban- i 

kalara bakanlık bir yönetim kurulu üyesi ve bir de
netçi atayabilir. Bu şekilde atanan yönetim kurulu j 

I üyesi için 22 nci maddenin birinci fıkrasındaki şart 
I aranmaz. Denetçi, bu Kanun ve Türk Ticaret Ka-
I nununun hükümlerine göre denetimlerini yapar.» 
I «2. Türk Ticaret Kanunu gereğince denetlemje 
I kurulu bulunmayan bankalarda yapılacak denetim 
I usulü, bakanlıkça tespit olunur. Atanan yönetim ku

rulu üyesi ve denetçilerin özlük haklarına ilişkin öde
meler görevlendirildikleri bankalar tarafından tabi 
oldukları mevzuat çerçevesinde yapılır.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
! CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

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

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi, önergede gösterilen değişik şekliy
le oylarınıza sunuyorum: 7 nci maddeyi değişik şek
liyle kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci mad
de kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 

66 ncı'maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Bankaların tasarruf mevduatı tutarı üzerin
den, tarifesi ile tahsil zaman ve şekilleri Bakanlığın 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunacak 
primlerden», 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 

67 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«2. Sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatının 
tanımını yapmaya, miktarını ve buna ilişkin sair hu
susları düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 
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9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
2983, 2985 ve 3238 Sayılı Kanunlarla ilgili 

Değişiklikler 

MADDE 10. — 2983 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin (k) bendinin sonuna «Devlet garantili 
veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü men
kul kıymetler çıkarmak» ibaresi ilave edilmiş ve bu 
maıdde ile, 2985 sayılı Kanunun 3 üncü, 3238 sayılı 
Kanunun 12 nci maddelerine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Fon bakiyelerinin tamamen veya kısmen Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankası dışında nemalandı-
rılmasına ait esas ve usuller Bakanlar Kurulunca dü
zenlenir.» 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubu adına S'aiym Cafer Tayyar Sadıklar söz 
istemişleridir. Sayın Sadıklar, buyurun efendim. 

Sayın Sadıklar, süreniz 10 dakikadır efendim. 
DYP ORUBU ADINA CAFER TAYYAR SA

DIKLAR '(Çanakkale) — Sayın Başkan, değerli ,ar-
kadaşlanm; >mar uzatım çok kısa olacak. 

Değerlli aıkadaşlarım, tümü üzerindeki arzım sıra
sında da üzerinde durdum. Şimdiye kadar bütçe dışı
na çıkardığı fonların miktarını tam olarak hüküme
tin de bildiği kanısında değilim; bir hesaba göre büt
çenin yarısını geçtli. Şimdi bunlar, normal1 olarak ço
ğunlukla "Merkez Bankasında dururken, bu maddede
ki 'hükümle 'hükümet, istediği miktardaki bir bölümü
nü alacak ve istediği bankaya yatıracak. Bunun so
nuçlarını çok dikkatli düşünmeye mecburuz. Oradan 
bir 100 milyar veya 200 milyarı alıp bir bankaya ya
tırması veya herhangi bir harikadan bu meblağı geri 
çökmesi 'halini düşünmeye mecburuz. Bu, öyle li'kli ta
rafı keskin bir kılıçtır ki, bugün size yardımcı gibi 
görünür; fakat yarın ekonomi için çok 'büyük tehli
keler arz eder. 

Evvelce de arz ettim, daha Öncede buna benzer şey
ler olmuş ve bu yüzden de bazı bakanlar mahkûm 
edilmliştlir; bunları lütfen 'hatırlayalım. 

Ayrıca, 'Merkez Bankasına yatırılan fonlar, bir 
anlamda piyasadan para çekilmesi manasına geliyor 
ki, bu da emisyonda bir azalma meydana getirir. Şim
di, siz bunlardan bir miktarını alıp, ticarî bankalara 
aktardığınız zaman bu, etkisini kaybedeceği gibi, 

emisyonu da olumsuz yönde etkileyecek ve ayrıca, 
Merkez Bankasının para politikası konusundaki elas
tikiyetini de bir anlamda kaybettirecektir. 

Bu hususları göz önünde tutarak, diğer arkadaş-
larımlıa birlikte, bu maddenin kanun tasarısından çı
karılması konusunda bir önerge hazırladık, tasviple
rinize sunacağız. 

Saygılar arz ederim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Sayın Türkân Turgut Arılkan söz istemişlerdir. 
Soru sormak isteyen arkadaşları tespit ediyorum : 
Sayın Arıkan, buyurunuz efendim. 

Sayın îs'l'im'yeli, Sayın özcan, 'Sayın 'Barış Can. 
Süremiz 5 dakika efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edtirne)' — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 2983 sayılı Kanu
nun 10 uncu maddesinin (k) bendinin sonuna «Dev
let garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her 
türlü menkul kıymetler çıkarmak» ibaresi eklemiyor. 

2983 sayılı Kanunun «Kapfsam» maddesine bakı
yorum; «Kapsam» maddesinde tahvil çıkarma yet
kisi yok, sadece gelir ortaklığı senedi ve kamu ikti
sadî kuruluşları ve iktisadî devlet teşökküHera için his
se senedli çıkarılması ve işletme hakkı verilmesine 
dair 'hükümleri, kapsıyor. Eğer bu maddeyi kabul ede
cekseniz, «Kapsam» maddesinin de düzeltilmesi ge
rekir. 

Yüce Meclisin dikkatlerine- sunmak istedim. 
Ben önerge vermiyorum, nasıl olsa reddediyorsu

nuz, sliz düzeltirseniz mesele 'hallolur. 
Saygılar sunarım. 
BAŞIKAN — Teşekkür ederimi Sayın Arıkan. 
Soru sormak için, (Sayın Fenni Mimyeli; buyurun 

efendim. 

FENNÎ İSLÎMYELÎ '((Balıkesir) — Sayın Baş
kan, madde metnimin sonunda; «Fon bakiyesinin ta
mamen veya kısmen Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası dışında nemalandırılacağına müteallik esas
lar Bakanlar Kurulunca düzenlenir» dliye bir hüküm 
konmuş. 

Öğrenmek istediğim şey, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası dışında nemalandırma keyfiyetidir. Bu, 
şüphesiz başka bankalara yatırmak suretiyle de olur, 
(X) şirketimin tahvillerini almak suretiiyle de olur. Tef
sirim doğru mudur? (X) şirketinin tahvilleri de alı
nacak mıdır?. Onu öğrenmek işitiyorum; çünkü Mer
kez Bankası dışında diğer bankalarda, millî bankalar
da nemalandırılır hükmü getirilmemiş; doğrudan doğ
ruya nemalandırma keyfiyeti getirilmiş. Takdir ed'er-
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rulunca düzenletilir» hükmü getiriliyor. Ben Sayın 
Islinıyeri'den farklı biçimde bir soru soruyorum. 
Yanıi, anladığımız şekliyle hükümetler, KİT'ler satı
şında çıkarılacak menkul değerleri Merkez Bankası 
aracılığı ile satmaya hazırlanıyor, öte yandan bu sa
tışlardan elde edilecek gdirlerin Merkez Bankasında 
fonda kalmasına tahammül edemiyor... Bu madde
den bu çıkıyor. Bu gelirlerim Bakanlar Kurulu ta
raflından nemalandırılaoağını da madde olarak tasa
rıya koyuyor. 

Hükümetten sormak lazımdır ve soruyoruz : Hü
kümet devletin malını satıyor, hâsılatını Merkez Ban
kasından saklıyor. Hükümet neyi, kime ne hakla sat
maktadır? Bu nemalanıdırılmıanın usul ve kıstasları 
nedir? (Bunları öğrenmek İstiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

siniz k'i, 'böyle bir hüküm, bir hükümet elinde yalnız 
diğer bankalarda kullanılabilir; ama bir başka hü
kümetin elinde (X) bankasının tahvilleri alınmak içlin 
kullanılabilir; (X) şlirlketinin tahvillerini almak imkânı 
da meydana çıkabilir. Böyle arılamak mümkün mü
dür?. Onu öğrenmek itiyorum. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın îslimyelıi. 
'Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir)'— Konut Fo
nu, Kamu Ortaklığı Fonu ve Savunma Fonları için 
"toplanan paralar Merkez Bankasında veya bankalar
da değedendirıilmek üzere toplanılmaz. Bu paralar, 
Meclisten çıkan kanuna göre belirli maksatlar için 
kullanılacaktır. Bunda, kullanma esastır. - 400 milyar 
lira toplanan Konut Fonu parası tamamen o yıl içe
llisinde kullanılacaktır. Mesela, on - onbeş mıilyar li
ralık bakiye 'bir para onbeş gün, "bir ay için dursa 
dahi Merkez Bankası, statüsü gereğince kendisine 
yatırılan bu paralara faiz bile veremez. Bu bakımdan, 
bu paraların onbeş gün için, bir ay için bankalara, 
devlet tahvili veya bonosuna yatırılarak, boş dura
cağına, değerlendirilmesi... Çünkü, bu paralar muh
telif kaynaklardan geliyor, bir sosyal amaç için kul
lanılıyor. Boş durmaması için yapılan bu tür değer
lendirmeler esas değildir; esas olan kullanmaktır ve 
o maksatla da kullanılıyor. Değerlendirme kısa bir 
dönem İçin bankalara veya devlet tahviline olacaktır. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Ba
kan, bu hususlar yalnız Savunma Fonu için mi ge
çerli? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Hepsi için; 
Savunma, Kamu Ortaklığı ve Konut Fonu için ge-
çerlıi., 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Misal ola
rak yalnız Savunma Fonunu verdiniz de... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Hayır, mi
sal olarak baştan, Kamu Ortaklığı ve Konut Fonunu 
da verdim efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Barış Can, buyurun efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sıinop) — Sayın Başkanım, 10 

uncu madde ile «Fon bakiyelerinin tamamen veya 
kısmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dışında 
nemalandırılmasma ait esas ve usuller Bakanlar Ku-

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Söz ko
nusu KİT satışlarındaın (toplanan fonlar burada (söz 
konusu maddede) yer almamaktadır. Buradaki, Ko
nut Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu, Savunma Fonu gibi 
konulardır. KİT'lerin satışından elde edilen para büt
çeye veya belidi yer olarak devletin edin© geçecektir. 
Merkez Bankasına yatacak diye burada belinli bir 
konu söz konusu değildir. Bu bakımdan, söylenilen 
konuyla şu getirilen madldenin bir ilgisi yoktur. 

Arz ederim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ama efendim, 'amaç 

değişmiyor ki; amaç aynı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET (KAYA ERDEM (İzmir) — Aynı olur 
mu efendim? Başka başka şeyler, 

ÖMER KOŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 
de soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Başka soru sormak 'isteyen var mı? 
Sayın Muzaffer Yıldırım. 

Soru soracakların tespiti (işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Kuşihan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 
bakandan öğrenmek işitiyorum. 

Sayın milletvelkıiHerıinden biri de sordu; fakat sa
yın bakan verdikleri cevapta, bana göre, Sayın Fenni 
îslimyelıi Beyefendinin sorusunu cevaplandım adı. 

«Merkez Bankası 'dışında diğer bankalarda veya 
sair yerlerde kullandırılacaktır, değerlendirilecektir» 
diye bir dbare vardır maddemin son fıkrasında. Bu 
diğer bankaların dışındakıi herhangi bir şirketin his
se senetleri veya benzeri şeylerde kullandığı takdirde, 
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'bunu önleyici bir hüküm yasada var mıdır? Yani, 
'bugünkü hükümet olmasa ıblLe, yasalların devamlılığı 
esas olduğuna göre, bir başka hükümet 'bunu, Fenni 
îslıimyeli 'Beyefendinin dediği gibi kutanırsa, 'bunun 
müeyyidesi ne olacaktır? Onu öğrenmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederini. 
Buyurun 'Sayın ©akan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-

CIS 1İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bu gali
lerin, 'bankalar ve devlet tahvili dışında, 'bahsedildiği 
şekilde, kullanılması mümkün değildir. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Kullanıl
mayacağı nerede yazıyor Sayın 'Balkan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, 
Konut Fonunun parasının Tnereye, ne için kullanıla
cağı kanunla belirlendi; onun dışında kullanılması 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın hakan. 
Buyurun Sayın Yıldırım. 
MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın 

Başkan, kanun (tasarısının elimizdeki metninde, «Tür
kiye Cumhuriyet Merkez 'Bankası dışında memalan-
dırılımasına ait esas ve usuller» diyor. Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası dışındaki «bankalarda» ke
limesi burada geçmiyor. Acaba Sayın (Bakanın elin
deki 'düad'bilmiiş şeklinde var mı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Hayır, yok. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — O hafide, 
Merkez Bankası dışındaki 'bankalarda kullanılmaya
cağına göre, nerelerde kullanılacak, nerelere aktarı
lacak? iBirindi sualim hu. 

'ikinci husus da, demin bir arkadaşımın sorusu 
üzerine sayın balkan, hu miktarların, kısa bir süre 
için (on-onbeş gün) tahvile çevirmek suretiyle veya 
haşka 'bir şekilde kullanılabileceğini söylediler. Mad
de metninde böyle kusa bir süreden ıba'lısedikniyoır. 
Mademki kısa 'bir süre için kulilanıilacaktır; madde 
metminde «Kısa süreyle (on-onheş gün ıiçin) nema-
landıalaoakta» şeklinde 'bir hükmün yer alması la
zımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilıleri; burada bahsedilen' fon
lar, Konut Fonu veya Kamu Ortaklığı Fonu veya 
Savunma Fonu... Konut Fonunun topladığı paraları 

değerlendirmesi esasından hareket edilmez. Mesela 
Konut Fonunun topladığı paraları, kanunda gösteri-
iien yerlerde kredi olarak kullanması mecburîdir. Top
lanan paraları nemalandırmak esas değildir. Nerede 
kullanılacağını kanun tasrih etmiş : Toplu konut kre
disi verecek, ferdî kredi verecek; binlerce vatandaş 
kredi için sırada bekliyor. Zaten bu para ancak ora
lara yetişiyor. Mesela şu : 10 milyar liranın 'burada 
bir ay kalmasının Konut Fonuna getireceği imkân 
belki 3 tmİilyon lira olacak. 

DOĞAN KASAROĞLU (Istanbu'l) — Nerede 
kalacak Sayın Bakan? Kalacağı yer önemli. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Ziraat Ban
kasına bırakılacak. 

DOĞAN 'KASAROĞLU (İstanbul) — Yalnız 
devlet bankasına mı yatırılacak? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA EDREM (İzmir) — Efendim, 
devlet 'tahviline yatırılacak, Hazine 'bonosuna yatı
rılacak. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Özel ban
kaya verilmeyecek mi efendim? 

H. BARrŞ CAN '(Sinop) — Yatırım yok değil 
mi efendim? 

DEVLET BAKANI ,VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, 
yapamaz; çünkü bunun bir kanunu var. Kanun, hü
kümetlere şu maksatla toplanan paraları, şu maksat 
için sarf edin diyor. Artık bundan sonra çıkıp da 
(X) şirketinin hisse senedini buraya yatıracak bir hü
kümeti, şu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
olarak kabul edemezsiniz. Bunu, bu şekilde değer
lendirmeniz lazım. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Yarın hatırlatırız efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmiir) — Gayet ta
biî hatırlatın. Bunun ©sası 'budur. Bu, kısa bir müd
det içıin değerlendirilecek bir paradır. 

Burada getirilen hüküm, devletin lüks madde it-
I halatından (viski, sigara, vesaire) bir nevi fon ke

sintisi olarak aldığı paralarla teşekkül ettirilen bir 
Konut Fonunun; akaj-yakıt satışlarından alınan ke
sintilerden oluşan bir fonun, bu maksatlar için 'top
lanan -10 milyar da olsa- paranın Merkez Bankasın
da onbeş gün için, bir ay için hiç faizsiz değarLen-
dirilmeyip, buna bir miktar -5 milyon olur, 10 mil
yon olur- faiz 'geliri ilave etmek ve üç kişiye, dört 
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kişiiye daha fazla konut 'kredisi verebilmek bakımın
dan düşünülen ve getirilen bir hükümdür. Kusura 
batomayın ben, hu şekilde bir anlam çıkarılarak, mad
denin tamamen değişlik bir biçimde 'tefsirini anlaya
madım. Maksat budur ye bunum dışında da bir kul
lanma söz konusu olamaz kanaatıindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, bu madde üzeninde verilmiş 

bir önerge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 445 sıra sayılı Kanun tasarı

sının 10 uncu maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Doğan Kasaroğiu Mazjhar Haznedar 
İstanbul Ordu 

Musa Öğün 
Kars 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 

• PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET İBAİKANI VE BAŞBAKAN YARDİM
CİSİ ÎSMET KAYA ERDEM (tamir) — Katılmıyo
ruz. 

(BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
CAJFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkanım, kürsüde arz etmiştim; ilave edece
ğim Ibir husus yok. 

IBAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... İKalbull. edilmemiştir. 

110 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeden sonra 11 inci madde olarak 
yeni bir maddenin' eklenmesine dair 'bir önerige var
dır; okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük .Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısına aşağıdaki 

maddenin Üçüncü Bölümü madde 10'dan sonra 11 
inci madde olarak ilave edilmesini saygılarımızla arz 
ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Kâmil T. Coşkuuoğlu 
Ankara 

Rıza Tdkin 
. Siirt 

Fahir S ahun is 
'Bursa 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Madde 11. — Çeşitli kanun ve kararnamelere da
yanılarak Ikurülmuş fonlar arasında aktarma yapma
ya, Hazine ve .Dışticaret Müsteşarlığının bağlı oldu
ğu bakanın teklifi üzerine, Başbakan yetkilidir. 

Başbakan bu yetkiyi kısmen veya tamamen Ha
zine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu baka
na devredebilir. 

IBAŞKAN — Komisyon ve hükümet önerigeye 
katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNÖER (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan, 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ISMİET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — O zaman Ibu önergeyi, yeni bir mad
de halinde tekrar müzakereye açıyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, aley
hinde söz .istiyorum. 

BAŞKAN — Normalde zaten söz hakkınız var 
Sayın Kuşhan. 

Gruplar ve şahısları adına başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Sayın Ömer Kuşhan, şahsınız adına buyurun efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say
gıdeğer millletlvekillleri; dünyada, bütün canlı uzvi
yetlerin veya sosyal yapılı kuruluşların, yaşayıp (geliş
meye ve yeni yeni şeyler üretip, yeni şekiller alma
ya temayülü vardır, özelliği vardır. Dolayısıyla, par
lamentodaki teşriî hayatımızı da bu çerçeve içinde 
değerlendirdiğirriizde, son zamanlarda, özellikle Ana
vatan iktidarının geliştirmiş olduğu yepyeni Ibir sis
temle karşı karşıya olduğumuzu vurgulamak istiyo
rum. 
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Sayın milletvekilleri, sizlerden bir şeyi öğrenmek 
is'Üiyorum. İBir yasa önerisi, ilk evvela hükümetçe ve
ya milletvekilleri tarafından hazırlanıp, Meclis Baş
kanlığına sunulur. Meclis Başkanlığı ilgili komisyona 
havale eder; ilgili komisyonda bütün partilerin tem
silcileri vardır. Komisyonlarda yapılması gereken de
ğişikliler, yapılması gereken öneriler yapılır; değişti
rilir ve ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna gelir. Genel Kurul ise, komisyonlar
dan gelen tasarı ve tekliflere, miMötvekillerinin nihaî 
şekli vermek için 'yapacakları müdahalelerle veya ya
pacakları değişiklik önerileriyle son şekli verir. 

(Sayın milletvekilleri, hana öyle geliyor ki ve 'de 
olaylar öylesine gelişmeye başladı ki, Anavatan ik
tidarı, getirmiş oldukları yasa tekliflerine, tasarılarına, 
gerek komisyonlarda, gerekse hazırlanışı esnasında 
ilave edilmesine cesaret edemedikleri bazı madde 
önerilerini burada bir önerge ile dahil ettirme gibi 
bir yöntem geliştirmeye başladılar. Şu anda önerilmiş 
olan yasa maddesi de aynı şekilde mütalaa edilmesi 
gereken bir maddedir. 

ÎLHAN AŞKIN ıflBursa) — Genel Kurul 'günde
mine hâkimdir. 

'ÖMER KUŞHAN '(Devaımla) — Sayın milletve
killeri, elbetteki Genel Kurul gündemine hâkimdir, 
elbetteki Genel Kurul istediği şeyi yapabilir; ama 
bu, hüsnüniyet çerçevesinde kalmak kaydıyla yapıl- ı 
dığt takdirde meşrudur, Anayasa, yasalar ve İçtüzük 
çerçevesinde kalındığı takdirde meşrudur; yoksa, | 
meşruiyeti tartışmalı olur. 

(öyle zannediyorum ki, bugün parmak sayısıyla 
mani olamadığımız veya 'şekiHeridiremediğimiz veya- < 
hut da yönlendİremediğimlz şeyleri, yarın Anayasa 
'Mahkemesinde veya kamuoyunda tartışmak suretiy
le gerçek platforma oturtma imkânı olacaktır. Bu 
nedenlerle ben, özellikle iktidar partisi milletvekille
rine bu konulara (biraz daha objektif olarak bakma- I 
larını öneriyor, hepinize saygılar sunuyorum. I 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
önerge üzerinde başka söz isteyen?.. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Şahısım adına söz isttiyorurn Sayın Başkan. 1 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz evvel sa
yın bakan 10 uncu madde münasebetiyle «Biz bu pa
raları belirli bir maksat için topluyoruz ve o maksat 
için kredi olarak kullanacağız» dedi. (ANAP sıra
larından «Öyle söylemedi» sesleri) Dedi efendim ve | 
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| ayrıca, «'Başka bir şey içtin kullanmayacağız» da de
di. Bir dakika sonra ise verilen bu önergeyi kabul 
ediyor ve Ibu fondan diğer fona aktarma yetkisini 
alıyor. Bu tezadı burada ifade etmek için huzuru
nuza geldim. 

Saygılar sunarım efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Başka söz isteyen?.. / 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN '(Edirne) — iz

ninizle Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önergenin ni
ye verildiğini doğrusu ben pek anlayamadım. Çün
kü biz zaten bütçe kanunuyla, fonlar arasında aktar
ma yapma yetkisini, Hazine ve Dışticaret Müsteşar
lığının bağlı bulunduğu bakana vermiştik. Neden 

i ibunu tekrar buraya getiriyorlar bilemiyorum. 

Geçenlerde bir fonda 'şöyle bir durum söz ko
nusu oldu : «Böyle bir fon yok» dediler, halbuki 
ben Resmî Gazetede kendi dönemlerinde kurulmuş 
olan fonu buldum ve kendilerine söyledim. Herhal
de yaptıkları, işlerin farkında değiller. Bütçede çıkar
dılar, şimdi yeriiden getiriyorlar; üç ay sonra yeniden 
gelirse şaşmayalım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (tzmir) — Sayın Baş
kan... 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bahsedilen fonlar arasın
da aktarma yapma yetkisi; yani Kamu Ortaklığı 
Fonu ile Toplu Konıit Fonu arasında aktarma ya
pılması hususu kanunla, Kamu Ortaklığı Kuruluna 
verilmiştir; yani bu yetikti vardır. 

Öte yandan, bütün fonlar arasında aktarma yap
ma yetkisi, Sayın Arıkan'ın da söylediği gibi, Hazine 
ve 'Dışticaret 'Müsteşarlığının bağlı olduğu bakana 
verilmiştir. IBiz burada ne getiriyoruz? Sayın Arıkan' 
in ifade ettiği ıgitei, getirilen öneriye daha evvelkileri 
unutarak veya şaşkınlıkla değil, hükümet olarak bi
lerek iştirak ediyoruz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Yani bilerek hata yapıyorsunuz. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Hayır, hata 
değil; söyleyeceğim. 

Fonlar arasında aktarma yapıma yetkisini Başba
kan alıyor. Çok önemli; »bir fondan diğer "(bir fona 
aktarma yapma yetkisini bakana vermiyor, bu yet
kiyi hükümetin başına vererek yetki sınırını daral
tıyoruz. Onun için bu, 'bilerek iştirak ettiğimiz bir 
önergedir; doğrudur ve çok önem verdiğimiz bir ko
nuda bakan olarak benim yetkim değil, Başbakanın 
iştiraki ile ve malumatı ile yapılsın diye getirilen bir 
hükümdür. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yasayı siz hazır
lamadınız'mı Sayın Bakan? Bu değişikliği komisyon
da niye teklif etmediniz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Arkadaş
lar bu fon konusunda böyle bir önerge verdiler, ben 
de bu maksat için doğru buldum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge, 11 inci mad
de olarak kabul edilmiş ve tasarıda yer almıştır. 

11 inci maddeyi 12 nci madde olarak okutuyo
rum : 

'DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
'2499 sayılı Kanunla ilgili değişiklik 

MADDE 12. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Ka
nununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Anonim ortaklıkların çıkaracakları tahlillerle il
gili usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.» 

(BAŞKAN — (Değerli arkadaşlarım, 12 nci mad
de üzerinde söz alan arkadaşlarımın isimlerini oku
yorum : 

Gruplar adına söz isteniimemıiştir. 
Şahısları adına Sayın Reşit Ülker, Sayın Türkân 

Arıkan ve Sayın Hüseyin Aydemir söz istemişlerdir. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — SÖz istemimden vaz 

geçtim Sayın Başkan. 
M. BARIŞ CAN ı(ISinop) — Sayın Başkan, söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Barış Can, grup adına mı söz 

istiyorsunuz efendim? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — 'Şahsım adına veya 

grup adına Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yetki belgeniz var mıydı Sayın 
Barış Can? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Olması lazım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — «Var» diyorsunuz, peki. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, buyu

run Sayın Barış Can. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

ilave ettiğiniz madde 11 değil mi? 
BAŞKAN — Şimdi 11 inci maddeyi 12 nci mad

de olarak ele alıyoruz. 
CAIHİT TUTUM {Balıkesir) — 12 nci madde 13 

oluyor değil mi efendim? 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir ilave madde ka
bul edilince eski Tl inci madde şimdi 12 nci madde 
oldu efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 11 inci madde 12 
oldu; 12 ise 13 oluyor değil mi efendim? 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim,- öyle olacak. 
Grup adına Sayın Barış Can, buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına söz 

istenen madde, sonraki madde efendim. 
BAŞKAN — öyleyse vazgeçtiniz. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurun efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde ile 
Türk Ticaret Kanununun 422 nci ve 2499 sayılı Ka
nunun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası değiştirili
yor. 2499 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrası aynen şöyle : «Hisse senetleri halka satılan 
anonim ortaklıklar in çıkarabilecekleri toplam tahvil 
tutarı, genel kurulca onaylanan son bilançodaki çı
karılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile bilanço
da görülen yedek akçelerin toplamından, varsa, za
rarlarının indirilmesinden sonra kalan miktarı geçe
mez.» 

Demek ki, çıkarılacak tahvil miktarı için bir sınır 
konmuş; bu da genelde öz sermaye ile sınırlı oluyor. 
Bunun yapılmasının nedeni, istetmelerde borç-öz ser
maye oranını dengede tutmaktır ve üçüncü şahısların 
haklarını bir ölçüde korumaktır; amaç budur. Şim
di getirilen bu madde ile bu tamamen kaldırılıyor; 
dolayısıyla örtülü bir şekilde Türk Ticaret Yasası da 
değiştirilmiş oluyor; 422 ndi maddesi .değiştirilmiş .olu
yor. Böylece Bakanlar Kuruluna bu yetki veriliyor. 

Son yıllarda ve özellikle enflasyonun etkisiyle, 
gerçekten .işletmelerin tahvil ihracında bu maddeler 

1 yüzünden birtakım zorluklar çıktı. 
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Şimdi, soruyorum 'hükümete. Acaba (getirilen Ibu 
maddeyle bu sınırda düşülme. veya yükseltme mi ya-.. 
pıLacaktır? Bu düzeltme hangi yönde .olacaktır? Çün
kü çok önemlidir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
IBAŞKAN. — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Hüseyin Aydemir, 'buyurun. 
•HÜSBYİ'N AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 

13 ünıdü madde için söz istiyorum. 
BAŞKAN — 13 üncü madde için söz istiyorsu

nuz. 
12 nci madde üzerindeb aşka söz isteyen var mı? 
(HÜSEYİN AYDEMİR tfizmir) — Sayın Başkan, 

13 üncü ımadde üzeri n'de söz istiyorum. 
ÖAŞIKİA'N — Eferidim, esıki l'l inci madde; yani 

şimdiki 12 nci maddeyi görüşüyoruz. Zatı âliniz, 
«13 üncü madde» diyorsunuz, ona daha gelmedik. 

12 nci madde üzerinde başka söz isteyen1 var mı? 
Yok. 

12 nci madde üzerinde Verilmiş önergeler vardır; 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
445 sayılı Kanun tasarısında komisyon metninin 

12 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türkân Turgut Arıkan Vural Arıkan 

Edirne İzmir 

Nuri Korkmaz Fikret Ertan 
Adana İzmir 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Türkiye Büyük Millet .Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 

Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 sayılı Kanunlar
da Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu iktisadî 
Teşebbüslerinin Özelileştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının, «'2499 sayılı Kanunla tllgili Değişiklik» 
'başlığını taşıyan 12 nci madldesıiyle teklif edilen yeni 
düzenlemeden amaç, halen halka açık anonim ortak
lıklarında «ödenmiş sermaye veya ihtiyat akçeleri» 
ile diğer anonim ortaklıklarda ise sadece «ödenmiş 
sermayeleri» ile sınırlı olan «tahvil ihraç» miktarları
nın, Bakanlar Kurulunca, gerektiğinde artırılmasına 
imkân yaratılmasıdır. 

IBu hükümle; bir yandan, sermaye piyasasının ge
liştirilmesi, diğer yandan, ekonominin teşvik edilmek 
istenen sektörlerine sermaye piyasası kaynaklarından 

daha ucuz finansman imkanı sağlanması amaçlamak
tadır. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Plan ve 
ıBüL'çe Komisyonunca kalbuil edilen metin, hu amacı 
yeterince ifade edememekte ve anonim ortaklıkların 
tahvil ihracında kanunların genel olarak tespit ettiği 
usul ve esasların yeniden düzenleneceği gibi, değişik 
ve yanlış anlamlara yol açalbilecek mahiyette 'görül
mektedir. 

IBu nedenle, Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul 
edilen 12 nci madde metninin aşağıdaki şekilde yeni
den düzenlenmesini teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Ali Tanrı yar 
Zonguldak İstanbul 

Timur Çınar Mümtaz Güler 
Manisa Uşak 

Rıza Tekin 
Siirt 

DÖRDÜNCÜ 'BÖLÜM 
2499 Sayılı Kanunla İlgili Değişiklik 

MADDE 12. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Ka
nununun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«IBu maddede ve Türk Ticaret Kanununun 422 
ci maddesinde tespit edilmiş olan, anonim ortaklık
ların çıkarabilecekleri tahvil miktarına dair sınırlar, 
gerektiğinde, Bakanlar Kurulunca, genel olarak veya 
sektörler itibariyle artırılabilir.» 

IBAŞKAN — Şimdi aykırılık sırasına göre tekrar 
okutuyorum : 

Edirne Milletjvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar
kadaşlarının önergesi: 

445 sayılı Kanun tasarısında komisyon metninin 
12 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

IBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

'PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) -*- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET (BAKAM VE iBAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmı
yoruz. 

IBAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul! edilmemiştir. 
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İkinci önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili 'Pertev Aşçıoğlu ve arka

daşlarının önergesi : 
(Plan ve Bütçe 'Komisyonunca kalbül edilen 12 nci 

madde metninin aşağıdaki şekilde yeniden düzen-
lenımesini teklif ederiz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
2499 sayılı Kanunla ilgili değişiklik 

MADDE 12. — 2499 sayılı Sermaye Piyasası Ka
nununun 13 ündü maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

'«'Bu maddede ve Türk Ticaret Kanununun 422 
nci maddesinde tespit edilmiş olan, anonim ortak
lıkları çıkarabilecekleri tahvil miktarına dair sınır
lar, gerektiğinde, Balkanlar Kurutanca, genel olarak 
veya sektörler itibariyle artırılabilir.» 

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

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BALKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BARBAKAN YARDIM

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

IBIAŞKAN — Önergeyi oyUarınıza sunuyorum : 
önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

12 nci maddeyi, önerge istikametindeki değişik 
.şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 'Et
meyenler.. Önergedeki değişik şekliyle 12 nci madde 
kalbül edilmiştir. 

ti 3 üncü 'maddeyi okutuyorum : 

BESİNCİ İBÖUÜM 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi ile 

ilgili (hükümler 
(MADDE 13. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin 

özelleştirilmesine Bakanlar Kurulunca; müessese, 
bağlı ortaklık, illetime ve işletme birimterinin özel-
ıleştirilımes'ine ise Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ku
rulu .(Kamu Ortaklığı Kurulu)nca karar verilir. Ka
mu Ortaklığı Kurulu ayrıca bu kuruluşlara ait işti-
•raklerdeki kamu paylarının satışı ve devri konuların
da da yetkilidir. 

Bu karar üzerine Kamu Ortaklığı Kurulu; teşek
kül, kuruluş, m'üesisese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme 
ve işletme Mrimilerinden hangilerinin, mevcut ve çı
karılacak hisse senetlerinin, varlıklarının tamamının 
veya bir kısmının satılmasına, kiralanmasına, işletme 
hakkı verilmesine, devredilmesi veya tasfiyesine ka

rar vermeye ve bu konularda her türlü düzenleme 
yapmaya yetkilidir. 

Yukarıdaki hülkme göre özleştirilmesine karar 
verilen Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortak
lıklar doğrudan doğruya, müessese, işletme ve işlet
me birimleri ise önce anonim ortaklık haline getiril
dikten sonra hiçbir işleme gerek kalmaksızın bağlı 
(bulunduğu Bakanlıkla ilişkisi kesilerek Başbakanlığa 
(bağlanmış sayılır. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 13 üncü mad
de üzerinde söz isteyen arkadaşlarımı okuyorum: 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Ayhan Fırat. Şahısları adına; Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Türkân Arikan, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, ben de 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, sizi de kaydedelim 
efendim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Ayhan Fırat; buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat
ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; size 
önce 1982 - 1985 yılları arasında Türkiye'de KİT'le
rin çalıştırdığı kişi başına düşen kârları hakkında bir
kaç misal vermek istiyorum: 

Makina Kimya Endüstrisi 1982 yılında çalıştır
dığı işçi başına 206 bin lira kâr ederken, bu kâr daha 
sonraki yıllarda 658 bin liraya çıkmıştır. 

Sümerbank, 50 bin lira zarar ederken, 354 bin li-. 
ra kâra geçmiştir. 

SEKA'da zarar üçte bir oranına düşmüştür. 

Çimento Sanayii, 1982 yılında 109 bin lira zarar 
etmişken, 1985'te kişi başına 1,5 milyon lira kâr et
meye başlamıştır. 

Demir - Çelik, 538 bin lira zarar ederken, 71 bin 
lira kâr etmeye başlamıştır. 

Etibank, 161 bin lira kârdan 3 milyon 767 bin li
raya çıkmıştır. 

Bakır İşletmeleri, kârdan zarara düşmüştür. 
Kömür İşletmeleri, o beğenmediğiniz, devlet işle

temez dediğiniz Kömür İşletmeleri, 203 bin lira kâr
dan, 1985 yılında 1 milyon 421 bin liraya çıkmıştır. 

TEK 1,6 milyondan, kişi başına 4,5 milyona çık
mıştır. 

TPAO'nun, 4 milyondan kişi başına 25 milyona 
çıkmıştır kârı. 
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Petrol Ofisi 623 bin liradan 2 milyon liraya çık
mıştır. 

Petkim 386 bin liradan 286 bin liraya düşmüştür. 
Gübre Sanayii, 211 bin liradan 363 bin liraya çık

mıştır. 
Şeker Şirketi, 124 bin liradan 831 bin liraya çık

mıştır. 
Et-Balık Kurumu kişi başına 226 bin lira zarar 

ederken; kişi başına 222 bin lira kâra geçmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisi, 200 bin lira zarar eder

ken, 1 milyon 369 bin lira kâra geçmiştir. 
Süt Endüstrisi Kurumu 300 bin lira zarardan 20 

bin lira kâra geçmiştir. 
Çay-Kur, kâr. 
Yem Sanayii 129 bin lira kârdan 1 milyon 300 

bin lira kâra geçmiştir. 
Demiryolları 100 bin lira kârdan, 300 küsur bin li

ra kâra geçmiştir. 
PTT, 244 bin lira kârdan 2,5 milyon lira kâra 

geçmiştir, çalıştırdığı kişi başına. 70 bin kişi çalışır, 
ona göre hesap edin. 

Türk Havayolları 95 misli geliştirmiştir; 56 bin ic
radan, kişi başına kârı 4 milyon 900 küsur bin liraya 
çıkmıştır. 

Denizcilik Bankası, 258 bin liradan 1 milyon 600 
bin liraya çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu müesseseler kâ
ra geçti. Nasıl geçti? Verimliliği mi artırdınız? Mües
sesede ne gibi tedbir aldınız? Üretimi mi artırdınız? 
Hayır, devamlı zam yaptınız ve zamlarla KİT'leri 
anormal kâr eder hale getirdiniz. 

Bakın arkadaşlarım : 1986 yılında KİT'lerin yatı
rımı 1,8 trilyon lira olacak; kârları da 1,2 trilyon lira 
olacak. Daha önce söylenmişti, «Atatürk'ün kurduğu 
bu kuruluşlar» denmişti; Sümerbank ile başladı, arka
sından Etibank kuruldu; 1950 yılında sizin gibi liberal 
ekonomiyi savunan bir hükümet geldi, KİT'leri sata
caktı; fakat üstüne Petkim'i getirdi, TPAO'yu getirdi, 
İGSAŞ'ı getirdi, şunu getirdi, bunu getirdi... KİT'ler 
yalnız Türkiye'de değil; Fransa, Almanya* ve İngilte
re'de var. 

KİT'lerin bir özelliği vardır : Aramalı üretirler ve 
denge unsurudurlar. Sizin «Ortadirek» dediğiniz fakir 
halkı, yıktığınız halkı korumak amacı vardır; sosyal 
amaçlı yapıları vardır. Nedir KİT'lerin kâr usulü? 
Yatırımının üçte birini kâr eder; Fransa'da da böy
ledir. KİT'ler 1,8 trilyon lira yatırım yapacaksa, 600 
milyar lira kâr etmelidir; ama sizin getirdiğiniz sis
teme göre, 1,2 trilyon lira kâr ediyor; yani bugün hal-

j kın cebinden haksız yere yüzde 100 daha fazla para 
alıyorsunuz; halkı fakirleştirip KİT'leri zenginleştiri-
yorsunuz. Şimdi bu KİT'leri, halkın bugünkü yoksul
laşması pahasına özel sektöre satmak için, «Tam fır
sat» diyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Çimento Sanayiini ele 
alalım : 1985 yılında Türkiye'de çimento üretimi düş
müştür; açın devlet istatistiklerine bakın. Fakat ne 
gariptir ki; 1982 yılında daha çok üreten çimento sa-

[ nayii, çalıştırdığı kişi başına. 109 bin lira zarar eder-
j ken, 1985 yılında üretim düştüğü halde, çalıştırdığa 

kişi başına 1,5 milyon lira kâr ediyor. Bu kimden çı
kıyor? 

B. DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Za
rar ettirenler kabahat işlemiş. 

! AYHAN FIRAT (Devamla) — Kâr ediyor arka-
î daşım, kâr... 

Muhterem arkadaşlarım, üretim düşüyor... Bu na
sıl ekonomidir? Tersine ekonomi. Üretim düşüyor, 
kâr 6 misline çıkıyor; 6 misli de değil, zarardan, ça
lıştırdığı kişi başına 1,5 milyon lira kâra çıkıyor. 

Gübre fabrikalarına gelince : Siz iktidara gelme-
j den önce Türkiye'de 8,5 milyon ton gübre kullanılır-
I di; açın istatistiklere bakın, 7,5 milyon tona düşmüş

tür; fakat Gübre Sanayiinin kârına bakın, çalıştır
dığı kişi başına 211 bin lira kâr ederken, bu kâr 363 
bin liraya çıkmıştır. Yani, bu paraları köylünün ce
binden haksız yere alıp, üç-beş tane mevcut gübre 

ı fabrikatörünün cebine koyuyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın size bir misal vere
yim : Bugün Türkiye'de ürettiğiniz traktörü satamı
yorsunuz, ürettiğiniz traktörler fabrikalarda bekliyor. 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu traktörü satamadığı 
için Burdur'daki fabrika kapandı. Böyle olduğu hal
de, Ziraî Donatım Kurumu 1982'de, çalıştırdığı kişi 
başına 465 bin lira kâr ederken, 1985'te, çalıştırdığı 
kişi başına kârı 4 milyon 822 bin liraya çıkmıştır. Bu 
kimden çıktı? Türk köylüsünden çıktı, Türk çiftçisin-

j den çıktı. 

Arkadaşlarım, Türk Hava Yolları çalıştırdığı ki
şi başına 56 bin lira kâr ederken, bu kâr 95 misli 
artarak, çalıştırdığı kişi başına 4 milyon 900 küsur 
bin liraya geldi. 

Şimdi soruyorum : Bu fiyat politikasıyla siz, KİT'
leri kârlı hale getirdiniz, şimdi de özel sektöre dev
redeceksiniz. Peki, devlet bu imkânlarını kaydedince, 
fakir Türk köylüsüne, fakir Türk halkına, geri kal
mış yörelere hangi hizmeti, hangi gelirle gölürecek-

ı siniz; size soruyorum? 
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Muhterem arkadaşlarım, sizin bir tek felsefeniz ı 
vardır, o da serbest piyasa ekonomisi. Dinleyin, ba
kın sizin serbest piyasa ekonominiz nedir? Üreten 
ürettiğini dilediği fiyatla satabilir, sizin prensibiniz 
bu. Kim satabilir? Bir Mercedes otobüsü taksitle 
110 milyona satabilir size göre. Aynı otobüsü peşin 
fiyatla da 60 milyona satabilir. Yine size göre bir 
çamaşır makinesi 300 küsur bine satılır. Bir buzdola
bı 300 bine satılır; sizin serbest piyasa ekonomisi 
prensibine göre. Neden? Çünkü, üretici dilediği fiyatı 
üstüne koyar anlayışından. Ama, yurt dışına satma
ya gelince, bir doları 600 liradan değil, bin liradan he
sap edersiniz ve ihraç ettiği için ona ayrıca ihracat 
primi de verirsiniz ve bunu yurt dışına sattırmaya kal- j 
karfsiniz. Bundan kim zarar ediyor? Ülke kaynakla
rını kaybediyor; kaynak sarfediyorsunuz. Ülke kay- j 
nakları harap olup gidiyor farkında değilsiniz... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, süreniz doldu, lütfen 
toparlayın. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, serbest* piyasa ekonomisi I 
deyip gidiyorsunuz. Madem ki üreten ürettiğini is
tediği fiyatla satar diyorsunuz, o halde o fabrikada 
çalışan işçileri niye 28 bin lira asgari ücretle bağlıyor
sunuz, çalıştırıyorsunuz? Onları da serbest bıraksanı-
za. Niye devlet memurunu katsayı ile inim inim in
letiyorsunuz? Serbest bıraksanıza; devlet memuru da 
elinin emeğini, alın terinin karşılığını alsın. Madem ki 
üreten ürettiğini dilediği fiyata satar da, niye Türk 
köylüsünün buğdayını 50 lira ile 57 lira arasında elin
den aldınız? Üç ay sonra, buğday tüccarın eline geç
tikten sonra fiyatı 90 liraya çıktı. 207 liradan aldınız 
pamuğu. Bugün Adana'da tüccar Çukobirlik'e 350 ] 
liradan pamuk veriyor. Üretici köylünün alın terinin | 
karşılığını niye ona vermiyorsunuz da aracı tüccara 
veriyorsunuz? Sizin serbest piyasa ekonominiz yal
nız tüccar ve sanayici için midir; alın teri için değil 
midir? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, ko
nuyla, ne ilgisi var efendim? 

BAŞKAN — Sayın Fırat, süreniz doldu, lütfen 
toparlayın efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bitiriyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, bir soru soruyorum... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, ne 

ilgisi var efendim? j 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Dinle arkadaşım ! 

dinle; öğrenirsin, dinle. j 
BAŞKAN — Sayın Fırat, toparlayın lütfen. j 
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Arkadaşlar, bir 
sorum var; hemen bitiriyorum. Sorum şu : Siz KİT'
leri satmaya kalkıyorsunuz. Peki, satın arkadaşlarım. 
Biz gelince geri alacağız, bunu Yüce Mecliste söylü
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) Yal
nız bir tek sorum var; siz nasıl bir hükümetsiniz ki, 
zarar eden Güney Sanayii iki sene önce devletin mil-
yarlarıyla satın aldınız, nasıl hükümetsiniz ki, iki se
ne sonrayı göremiyorsunuz? 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımızdan Sa

yın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurunuz. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet progra
mının 38 inci sayfasından, KİT'lerle ilgili iki parag
rafı öncelikle okumak istiyorum1: «Hükümetimiz 
ilke olarak, vatandaşlarımızın kendi güçleriyle veya 
makul teşvik ted'birlerüyle gerçekleştirebilecekleri ya
tırımlara, devletin doğrudan kaynak tahsis etmesini 
doğru bulmamaktadır. Bu şekilde mütalaa edilebile
cek mevcut kamu iktisadî teşebbüslerinin tedricen 
millete devredilmesini uygun buluyoruz.» 

İkinci bir paragraf : «Kamu iktisadî teşebbüs
lerine bağlı bazı işletmelerden başlayarak, bu işlet
melerin anonim şirket haline getirilip hisse senetle
rinin halka satışının sağlanması. Bu hususun realize 
edilebilmesinde sermaye piyasasının geliştirilmesi için, 
alacağımız genel tedbirlerle birlikte, menkul değer
lerin satışını teşvik edecek vergi düzenlemelerinin 
önemli rolü olacaktır.» 

Şimdi, hükümet programında KİT'lerin satışıyla 
ilgili maddeler var. Ancak, bunlar getirilirken, bu
günkü kanunda getirildiği gibi topyelkun bir devir 
işlemi söz Jconusu olmamış. Bir, tedricen var; bir 
de birtakım vergi teşviki eriyle sermaye piyasasının 
geliştirilme'si yoluyla var. Halbuki, burada getirilen 
maddeyle, bütün kamu iktisadî teşebbüsleri, bağlı 
kuruluşları, işletme ve işletme birimleri için, bü
tün yetkiler doğrudan doğruya Kamu Ortaklığı Ku
ruluna 'veriliyor. Yani, yetkiler, olduğu gibi, tek bir 
elde toplanıyor. Birinci nokta bu. 

(Burada bizim üzerinde durmak istediğimiz nok
talardan bazLİarı var ki, getirilen teklifte bunları bu
lamıyoruz. (A'NAP sıralarından gürültüler) 
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Sayın Başkanım, miltetivekillerini lütfen ikaz ede- I 
bilir misiniz acaba? Hem benim dikkatim dağılıyor, I 
hem de çok. önemli bir konuyu görüşüyoruz. I 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim, siz devam I 
edin. I 

TÜRKÂN TURGUT ARIKA'N (Devamla) — 
700 bine yakın işçi bu kuruluşlarda çalışıyor. Bun- I 
ların durumları ne oacak'tır? (ANAP sıralarından I 
gürültüler) I 

İBAŞKAN — Müsaade edin, lütfen müdahale et- I 
meyiniz. I 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Bu Kanunda bunlarla ilgili herhangi bir hüküm I 
yok. Satış halinde, deVir halinde vesaire; bu kuru- I 
kışlarda bilfiil çalışan kişilere (işçilere ve memurla- I 
ra) rüçhan hakkı tanınacak mıdır? Bunun ilkeler' I 
ne olacaktır, şartları ne olacaktır? Bu da beliden- I 

- memiş. I 

Tekeli önlemek söz konusu olduğuna göre, bir I 
kişi veya gruplar için hisse senetlerinin en çok sa- I 
tın alınalbülme miktarı ne olacaktır? Getirilen tasa- I 
rıda bunlarla (ilgili hiçbir hüküm yok. Yabancıların I 
satın almasıyla ilgili hiçbir hükme rastlamıyoruz; I 
yabancılar, ne şartlarla, ne ölçülerde satın alabile- I 
çekler? Herhangi bir yabancı kurum veya kişi, tek 
bir KİT'in yüzde SO ŝini satın alabilecek midir? Bu I 
konuda herhangi bir hüküm söz konusu edilme- I 
miştıir. I 

Burada bir noktayı özellikle vurgulamak istiyo- I 
rum. KİT'lerin değerlemesinin yabancı bir kuruluşa I 
yaptırıldığını biliyoruz ve bunun için de milyarların 
ödendiğini gazetelerden öğreniyoruz. 

Değerleme konusu, gerçekten işletme biliminde I 
çok önemîi konulardan birisidir. Bir değerlemeye gö- I 
re o KİT'in değerini 100 milyar lira gö'steröbilirsi
niz, başka bir değerlemeye göre o KİT'in değeri- I 
ni rahatlıkla 200 milyar liraya çıkarabilirsiniz. Bu j 
konuda, acaba hangi yöntemler uygulanmıştır; uygu- { 
lanan yöntemler, Türik toplumunun yapısına, örf ve I 
âdetlerine, çalışma sistemine uygun mudur? Bun- I 
lar hakkında Yüce Meclislin hiçbir bilgisi yoktur. . 

Biraz önce konuşan arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
özellikle son iki yıldır yapılan aşırı zamlarla, çalış- j 
tırdıktarı kişi başına kârlar çok yüksek düzeylere 
çıkmıştır; yani KİT'lerin kârlı hale gelm'esine bu top
lum katkıda bulunmuştur. Peki, bunları satarken j 
bu topluma hiç bilgi vermeyecek miyiz? Mademki 
bunlar, bütçeden yapılan transferlerle, yatırımlarla j 
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vesaireyle bu KİT'lere yıllardan beri katkıda bulu
nuyorlar; neden topluma bunların satışı konusunda 
bilgi vermeikten kaçınıyoruz? En önemlisi, tek bir 
kuruluşa (Kamun Ortaklığı Kuruluna) bütün KİT' 
lerin; bağlı ortaklıkları, işletmeleri ve işletme -birim
lerinin satışı, devri; her şeyi konusunda yetkiyi geti
rip veriyoruz. Halbuki bumdan önceki kanun hük
mündeki kararnamede, Koordinasyon Kurulu bu ka
rarı alıyor? Neden Koordinasyon Kurulu yetkili, 
yeterli görülmüyor da, Kamu Ortaklığı Kuruluna 
bu yetkiyi veriyoruz? Üstelik, Kamu Ortaklığı Ku
rulu bu kararı aldıktan sonra bütün KİT'ler oto-
matikman Başbakanlığa bağlanıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Mec
lise getirilen tasarılarda son bir yıl içinde çok önem
li bir uygulama var: Bütün yetkiler, bütün malî 
kaynaklar tek bir elde toplanmaya başlanıyor; bu 
da Sayın Başbakandır. Bu durum Anayasamıza ay
kırıdır. Tek adam idaresine gitmekteyiz. Bu konu
yu Yüce Meclislin dikkatlerine özellikle sunuyorum. 
Bunun için bir önerge veriyoruz. Önergede şu yön-
Üemi uyguluyoruz: 

KİT'lerin satışına belirli ölçüler içinde - bir kıs
mının satışına-ben de karşı değilim - aynen sizler 
gibi taraftarım. Ancak bunun da bir yöntemi, usu-
iü olması gerekir. Getirdiğimiz önlem şu: Devlet 
Planlama Teşkilatı... 

İBAŞKAN — Sayın Arıkan, önergenizde zaten 
bu hususu açıklıyorsunuz. Süreniz de geçti; önerge
nizi de okuyacağız zaten efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Peki Sayın Başkan. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkürler ederim efendim. 
Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun efendim. (Al

kışlar) 
iSayın Aydemir, süreniz 5 dakika efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Baş

kanım, 40 dakika alması gerekir. 
İBAŞKAN — Konuşmanız grup adına değildir, 

şahsınız adınadır; bu nedenle 5 dakikadır efen
dim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, pek değerli arkadaşlarım; iktisadî devlet ku
ruluşlarınım özelleştirilmesi konusundaki düşüncele
rimi arz etmek için yüksek huzurunuzdayım. Bu ve
sileyle en derin hürmetlerimi arz ederim. 

İktisadî devlet kuruluşları, devletsin, ekonomi ala
nında ticarî esaslara göre faaliyette bulunmak üze-



T. B. M. M. B : 110 27 . 5 .1986 O : 2 

re kurmuş olduğu ekonomik teşebbüslerdir. Bunlar, ' 
hükmî şahsiyeti haiz, sermayesinin yarıdan fazlası 
veya tamamı devlet tarafından karşılanan, memleke
tin ekonomik gelişmesi ve kalkınması sorumluluğu
nu üzerine almış, ticarî hukuk esaslarına göre faali
yette bulunan, ekonomik kuruluşlardır. Bu kadar 
'önemli bir fonksiyonu olan ekonomik kuruluşların, 
(bilhassa gelişmekte olan ülkeler ekonomisinde kal
kınmanın Vazgeçilmez aracı olarak büyük b;iı yer 
yaptığını görüyoruz; sadece gelişmekte olan ülke
ler için değil, gelişen ekonomilerde de, gelişmiş ül
kelerde de iktisadî devlet teşekkülleri vazgeçilmez, 
büyük bir kalkınma aracı olarak kabul edilmiş ve 
devletin ekonomik alana yapmış olduğu müdahale 
ilerle o ülke ekonomileri gelişmiştir, kalkınmıştır. 

Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde, Sümer-
baktan SEKA'ya, Demiryollarından Havayollarına, 
azot sanayiinden demir - çelik sanayiine, Emlak Kre
di Bankasından Ziraat Bankasına kadar aklınıza han
gi • ekonomik varlık, teşebbüs, fabrika gelirse, hep
si, devletin bu alandaki gücünü, sermayesini ortaya 
koyarak yarattığı ekonomik eserlerdir; bunlar «İk
tisadî devlet kuruluşları» adını almaktadırlar. 

Memleket sanayiinde ve ekonomisinde bu kadar 
önemli yeri olan bir teşebbüsü ortadan kaldırmak 
için, özelleştirmek için, satmak için, hiçbir ilgisi ol
madığı halde, Merkez Bankası ve Bankalar Kanu
nuna bir madde ekleyerek, üç madde ile bu kurum
ları özelleştirelim demek, memleket ekonomisinde 
50 yıldır çok önemli yeri olan büyük müesseselerin 
ciddiyetini kaale almamak anlamına gelmektedir. 

1985 yılı içerisinde iktisadî devlet teşekküllerinin 
toplam 1 trilyon 800 milyar liralık yatırım yaptığını 
görüyoruz. 

Kalkınma demek, yatırım demektir. Yatırım ol
madan kalkınma olmaz. Yatırımı da en güçlü şekilde 
gerçekleştirecek olan, sosyal adalet ilkeleri içinde den
geli kalkınmayı gerçekleştirecek olan bu kabil te
şebbüslerdir. Bu teşebbüsler Amerika'da da vardır, 
Fransa'da da vardır, Almanya'da da vardır; Fran
sa'da Renault tesisleri, Almanya'da Volkswagen te
sisleri ve her ülkedeki uçak şirketleri tamamen bu 
iktisadî devlet teşekkülier'iın'e benzer kurultışilarla or
taya getirilmiş ve yapılmış teşebbüslerdir. Hiç biri 
sinde de bu teşebbüslerin özelleştirilmesi veyahut da 
ortadan kaldırılması düşünülmemiştir, düşünülme
mektedir de. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Tersi tersi... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Eğer biz 
yatırım istiyorsak, ekonomik kalkınmamızı en üst 
derecelere ulaştırmak Ve memleketin ekonomisini 
geliştirmek istiyorsak; mevcut potansiyelimizi değer
lendirecek anonim şirketler kurarak, bu anonim şir
ketlere az veya çok devletin ortak olmasını temin 
edip, Fransa'da olduğu gibi, bu anonim şiriketler 
kanalıyla vilayetlerimizdeki mevcut ziraî potansiye
li ve turizm potansiyellimizi kalkınmaya ve yatırıma 
yöneltecek teşebbüslere girişmeliyiz. Binaenaleyh, her 
bölgede, Fransa'da olduğu gibi, kurulacak anonim 
kalkınma .şirketlerine devlet az veya çok iştirak ede
rek, bu şirketleri halka açsa ve hisse senetlerini ya
tırıma yöneltecek bu şirketlerde toplayarak, yeni yeni 
eserler yapmaya teşebbüs etse ve bankalarda biri-
ten, nemalandırılmayan, kaynak bulamayan mevdu
atlar böylece yatırıma yönetilmiş olur, bunlar ka-
nalize edilir ve memlekette yeni bir hareket doğar; 
mutluluk, refah ve saadet böylece gerçekleşir. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, konuşma süreıiız 
doldu, lütfen konuşmanızı toparlayınız efenJJm. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Devlet, bu 
kadar önemli bir işi; anonim ortaklıklar' kurarak, 
hisse senetlerini toplayıp, tasarrufları teşvik edip, 
değerlendirilmesi gereken bir işi yapacağı yerde, 
mevcut yapılmış tesisleri anonim şirket haline çevi
rerek, bunların hisse senetlerini tasarruf sahiplerine 
açmak suretiyle hazırı mevcudu elden çıkarmaya ça
lışıyor ki, bu hiçbir suretle - benim anlayışıma gö
re - tasvip edilebilecek bir yöntem değildir. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen toparlayı
nız efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, toparlıyorum, teşekkür ederim efendim. 

Kaldı ki, (Çok önemli husus) 1984 yılında mev
cut iktidar, iktisadî devlet teşebbüslerini organize 
eden, düzenleyen yeni bir kanun kuvvetinde karar
name çıkardı; 233 sayılı Kanun Kuvvetinde Karar
name ile iktisadî devlet teşekküllerinin kuruluşunu, 
bakanlar kurulunun yetkisine verdi, Halbuki, iktisa
dî devlet teşekkülleri belirli bir fon aktarmayı icap 
ettirdiğinden, paraya müteallik olduğu için, sadece 
yasama yetkisini kullanan Meclisin, ancak kanunla 
bu teşekkülleri kurma hakkı vardır. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, «toparlıyorum» de
diniz efendim; lütfen. 

HÜSEYİN AYDEMİİIR (Devamla) — Binaena
leyh, mevcut kanun kuvvetinde kararname henüz bu
raya gelmeden, Meclisin yetlkisinde, bulunan yaşama 
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Meclisinin kanunla halletmesi gereken bir konuyu 
alıp da Bakanlar Kurulunun yetkisine vermek, Ana
yasaya aykırıdır. Zaten bu konuda önergemiz de 
vardır ve bu konu birkaç maddeyle haledilecek bir 
konu da değildir. 

Esasen, geneli üzerindeki konuşma hakkımız 10 
dakika iken 5 dakika ile kısıtlandığı için, maruzatı
ma burada son veriyorum ve kanunun ehemmiyetini 
yüce takdirlerinize arz ediyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Sayın Barış Oan, buyurun ©fendim. 
<H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz yasa ta
sarısının tümü üzerinde grubum adına yaptığım 
konuşmada, yasayı enine boyuna irdelemiş ve siz
lere sunmaya çalışmıştım. O araştırma ileride, ileriye 
sürülmek ve araştırma zorunluluğu ve gereğini his
seden kişiler tarafından bir araç, bir malzeme ola
rak zabıtlarda kalacaktır; yakın gelecekte ne kadar 
haklı olduğumuzu, sizler de göreceksiniz sevgili ar
kadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, Kamu iktisadî Teşebbüsleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8.6.1984 
'tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış ve 65 
maddeyi içermektedir. Düşününüz ki, Bakanlar Ku
rulunda kararlaştırılarak, üzerinden iki yılı aşkın bir 
süre geçen bu çerçeve kararname yüce kurula su
nulmadan, her zaman olduğu gibi, hükümetin hukuk 
mantığı, hukuk anlayışii ve hukuk yanlışlığına uygun 
bir tarzda bu önümüze sunulan 445 sayılı Yasa ta-

« sarısı, âdeta yamalı bir bohçaya benzeyen; yani 
bir öğretmenin, bir tarafta talebesıiınin adını söyler
ken, diğer taraftan da numarasıyla bitap etmesi gi
bi, «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 
veya Bankalar Kanunu; 2983, 2985, 3238» diyerek 
başlığında bile herhangi bir hukuk tekniği bulunma
yan, özünde ve niteliğinde sadece KİT'lerin satılma
sına ilişkin çerçeve kararnamenin 38 inci maddesini 
bu yamalı bohçada bir 16 ncı maddeye sığdırarak, * 
«233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci 
maddesi ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hü
kümleri uygulanmaz» biçiminde hiç alışılagelmemiş 
bir huikuk tekniğiyle huzurunuza getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, şu kararname ile 
kamu iktisadî teşebbüslerinin gerçek biçimde tartışıl
ması, ve gerçek biçimde değerlendirmesini yapmak 
mümkündür. Biraz önceki sözcüler de bu konuya 
kısmen değindiler, öncelikle sizlere şunu sormak zo
rundayız: Aradan iki yıl geçmesine rağmen, çerçeve 
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kararname niteliğinde olan bu kararname acaba 
niçin yüce kurula sunulmamış ve enine boyuna bu 
konunun burada tartışılmak lüzumu hissedilmemiş
tir? Sayın milletvekilleri, bunun sebebi bir anlam
da şudur; tasarının tümü üzerinde yaptığım konuş
mamda da belirttim, şimdi de yineliyorum. Bunun 
en önemli gerekçesi, yasalaşması için hükümetin cid
dî bir biçimde hazırlığı yoktur. Bu bir. 

İkincisi ve en önemlisi, 30 Nisan tarihinde Sa
yın Başbakan Yardımcısının «)Ben henüz bilmiyo
rum» demesine rağmen, bu milletin hazinesinden 
ödenen ve füzi'bilit bir duruma getirilen Morgan Tu-
rust Raporunun 30 Nisanda gelmesinden sonra, alel
acele yüce kurula sunulmasından ibarettir; bu ka
dar basittir. Yani, şu kararname tartışılmıyor, dört -
beş yasa bir yamalı bohça gibi sadece 16 ncı mad
dede yapılan bir düzenleme ile huzurumuza getirili
yor,! 

Sayın mületvekilleri, biz, tümü üzerinde yaptığı
mız konuşmalarda belirttik, şimdi yine açıklıyoruz. 
Bu böyle «Barajı, köprüyü sattırırım» meselesine 
benzemez; o da farklı bir olaydı. Aslında o, iç istik
razın, iç borçlanmanın, devletin verimli olan yatı
rımlarında kamulajını ciddî biçimde sergileyen bir 
olaydı; yani «Gelir getiren birtakım unsurları sa
tıyorum» şeklinde iç istikraza gitmekti. Bu, o gü
nün koşullarında değişik biçimde tartışıldı, geriye 
dönmek istemiyorum; ama bu KİT'ler sorunu öyle 
değil, 65 yıllık bir birikimin sorunudur. Bu, hepi
mizin malıdır; mutlaka düzeltilecek, mutlaka revize 
edilecek yanları da vardır, buna da katılıyorum yani, 
«Tamamen dört başı mamur, teknolojisi günün ko
şullarına uygun» diye bir iddiamız da yok; ancak, 
bunların satılması öyle köprüye, baraja falan ben
zemiyor. Söyledik; ama siz bugünkü düzenleme ile 
19 madde olarak bunları satma çabalarına girişiyor
sunuz; ama Merideki sosyaldemokrat iktidarlar, ina
nın, bunları bir madde ile ve şu şekilde «Aldım» di
yerek, milletin .malını, tekrar millete vereceklerdir. 

İBBRATt ERDOĞAN (Samsun) — Gücünüz ye
terse. 

tH. BARIŞ OAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sizin daha baş
kanınız belli değil. 

H. BARIŞ OAN (Devamla) — Biz o yolu al
dık, darısı başınıza; öbür gün kongre yapıyoruz. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 
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H. BARIŞ CAN (Devamla) — Partileşme süre
cinin darısı sizlin de başınıza, siz de yaşarsınız; uma
rım, dilerim sayın arkadaşlarım. 

IBAŞKAN — Lütfen devam ed.'n efendim. 
HÜSEYİ'N AVN.L SAĞESEN (Ordu) — Daha 

onlar partileşmedi, dernekleşmeye çalışıyorlar. 
IH. BARIŞ CAN (Devamla) — Biz yaşıyoruz o 

süreci, dilerim siz de yaşarsınız, seneye sizleri de 
alkışlarız kongrenizde; Allah size de nasip etsin. 

Sayın milletivekilleri, şimdi şöyle kabaca kakı
yorum, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname bir 
bulmaca gibi. Bugün düzenlenen biçimi ile sanıyo
rum onbir - oniki madde oldu; evvela anonim şir
ket olacaklar. Sonra diğer bir ımaddeyıle, teşebbüsler 
hariç, devlete ait hisselerin tamamı bedel almadan 
toplu konuta devredilecelk. Burada, Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası ve diğer kanunlardaki 
şartlar aranmayacak; anonim şirkete böyle dönüşe
cekler, sonra Başbakanlığa bağlanacaklar. Yani, şe
matik olarak, inanın çalıştım ve içinden çıkamadım. 
Varsa bileniniz, gelsin tartışalım. 

Sonra, değişik bir biçimde kamu payının satıl
masına başlanılıyor, 14 üncü maddede «Devlet pa
yı yüzde 50'nln altına düşünde ye kadar satılacak. 
Bu süreç devam ederken kuruluşun iç ve dış borç 
üzerindeki devlet garantisi devam edecek» diye 'be
lirtiliyor. Böyle devam ediliyor. Hukuk tekniği ola
rak bir türlü Çözmek mümkün değil. 

BAŞİKAN — Sayın Barış Can, süreniz doldu efen
dim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Sayın arkadaşlarım, inanınız bu konuda gerçek
ten kanun hükmünde kararnamenin enine boyuna 
tartışılmadan, kamu iktisadî teşebbüslerinin yeri, 
önemi, sakıncaları, yararlan gerçek biçimde tartışıl
madan, böyle, konuşmamın başında 'belirttiğim gi
bi, yamalı bohçaya benzeyen bir yasayla bir düzen
leme getirilmek istenmektedir. 

Şimdi «fon kalıntıları» diyorum, Sayın Başbakan 
Yardımcısı şöyle diyorlar: «Nemalandırılacaktır, ne 
dügisi var canım?» Bu, KİT'lerin satışıyla bağlantılı 
değil midir Sayın Başbakan Yardımcısı; o maddeyi 
niçin getirdiniz oraya? Değil mi yani?... Şimdi, bir-
bifim'izi kandırmayalım, onunla bağlantılı. Bayram 
değil, seyran değil, niye değiştirdiniz? Daha geçen 
gün burada sizinle Merkez Bankası Yasasını tartış
tık. Onun için getiriyorsunuz; bunlar birbirini ta
mamlayan maddeler. Bakın, sorumuzu bile gerçek 

anlamda, doğruları yansıtır biçimde cevaplandırmı
yorsunuz; teessüf ederim. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen bağlayın efen
dim, lütfen bağlayın. 

H. BARIŞ CAN ıtfDevamla) — Şimdi, siz belirt
tiniz «Bizim ideolojik yapımız budur. Biz halkın 
huzuruna çıktık, dedik ki, ey Türk Milleti biz bun
ları satacağız ve buna göne milletten oy istedik, oy 
verdiler» dediniz. Tabiî hepimiz için bu, 6 Kasımın 
öncesindeki tombala koşullarındaki olaydı. Şimdi, 
bugün deyin de, bakın millet ne diyor. 

. Şimdi efendim, madem dediniz, millet de .oy ver
di, ben soruyorum1: Elinizde Hazineden milyarlara 
baliğ olan bir fizibilite etüdü vardır, bunu saklama
yınız. Buna dayanılarak alelacele 15 günde bu tasa
rıyı sevk ettiniz; Morgan yatırımı, Morgan Turust 
Raporunu lütfen burada açıklayınız; ekonomik yön
den bilîgilendirilerim, bakalım ekonomiye ne getiri
yor, ne götürüyor KİT'lerin satışı? 

Arkadaşlar, bu millî servet, hepimizin malı; ya
rın hepimiz bunu (yani hesap sorma lafını yanlış 
anlamayın, o biçimde söylemiyorum.) bir anlamda 
vebalini taşırız. Bakın ben anlattım, siz de çıkın 
hükümet olarak anlatın; bunun hukukî yapısını, işle
yişini anlatın; ekonomik olarak ne getiriyor, ne gö
türüyor, bunları açıklayın. 

Sayın arkadaşlarım, benıim bu konuda söyleye
ceklerim bundan ibarettir, takdir yüce kurulun ola
caktır. ! 

Saygıyla yüce kurulu selamlıyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barış Can. 
HÜSEYİN AVNir SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, bir, ilci cümlelik bir söz İstiyorum. 
HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayım Nal'bantoğlu şahıs adına ko

nuşmalar bitti. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Konuşa

cakları siz tespit etm'iştihıiz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın- Nalbantoğlu, İçtüzüğe göre 
iki kişiden fazlasına söz vermiyorum. Onun için, 
mümkün değil efendim. İsminiz yazılmış; ama diğer 
arkadaşlarım, söz aldıkları için size sıra gelmedi. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, on
ları okutuyorum: 

CAHİT TUTUM (Balıkes'ir) — Sayın Başkan, 
soruları ne zaman soracağız?... 

BAŞKAN — Soru sormak istiyor musunuz?... 
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CAHIT -TUTÖM (Balıkesir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum'dan başka sorusu 

olan?... 
Sayın Sağesen, Sayın Bayezit. 
Soru soracakların tespiti işlemi bitmiştir. 
'Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

.benim sorularım dört adettir; kısaca arz ediyorum. 
' 13 üncü maddenin birinci fıkrasında «Toplu Ko

nut ve Kamu Ortaklığı Kurulu» dedikten sonra 
bir parantez açıyor, «Kamu Ortaklığı Kurulu» di
yor. Bir kurulun iki ismi olur mu efendim? Bu na-
s;l hukuk mantığı, bu nasıl hukuk tekniği? Bir baş
ka kanundaki ismi burada kısaltmaya mı kalkıyor
lar? 

2. Hükümet yetkilileri çeşitli zamanlarda, KİT' 
lere bakış açılarını, çeşitli .vesilelerle dile getirmiş
lerdir. Sorum şudur: Zamla beslenen ve kâra geçmiş 
gözüken KİT'leri, hâlâ ekonominin kamburu olarak 
görüyorlar mı? Bu terim onlara aittir; KİT'leri Türk 
ekonomisinin kamburu olarak ilan eden bu iktidar
dır. KİT'ler kâra geçmişse, bu dutumda KİT'leri hâ
lâ ekonominin kamburu olarak kabul ediyorlar mı? 

3J Özelleştirme, salt ekonomi felsefelerinin ge
reğini yerine getirmek için başvurdukları bir yön
tem midir? Eğer böyle ise, özelleştirme kararı, ik
tidar değişikliğinde b'lr başka iktidar için kamulaş
tırma kararına davetiye çıkarmak mıdır? Türkiye' 
de, hiç olmazsa !bu denli önemli bir konuda, KİT'ler 
konusunda asgarî müşterek aranmaz nr.ydı; yani 
«Benim felsefem gereği bunu yapıyorum» demek, 
bir başka iktidara, büyük ekonomik depremler pa
hasına, aynı mantıkla, KİT'lerin kamulaştırılması 
düşüncesine bir tür davetiyle, tahrik anlamına mı 
gelmektedir? Neden bir ortak nokta, bir asgarî müş
terek aranmamaktadır Türkiye açısından? 

4. Kıstasların ne olacağı meçhul, sadece bir çer
çeve yetkisi alınmaktadır; tıpkı 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesindeki yet
ki gibi. O hükmü kaldırıyor, yeni bir düzenleme ile 
yetki istiyor bu madde. Bu yetkinin nasıl kullanılacağı 
hususunda Türk kamuoyuna, yüce Meclise en ufak 
bir bilgi verilmiyor. Sorun şu: Burada kıstaslar ne j 
olacaktır? Özelleştirmede, yeni üretim kapasitesi ya- j 
ratma, devletin ihtiyacı olan fonları besleme veya j 
hisse senetlerinde işletmelerde çalışanlara, yurt dışın- ' 
daki işçilere, küçük tasarruf sahiplerine Öncelik tanı- > 
ma gibi en ufak bir kıstas belirtilmemektedir. Bunun • 

nedeni nedir? Bunları açıklamalarını istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu, ilgili 
kanunda her ikisi için getirilmiş olan bir kuruldur. 
Bunun, Kamu Ortaklığı Kurulu olarak da görevleri 
kanunda zikredildiği için, ikisinin farklı şeyler olduğu 
manası çıkmasın diye, «Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Kurulu» dendikten sonra, parantez içinde «Ka
mu Ortaklığı Kurulu» olarak yazılmıştır. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri, zamanında bir eko
nomik hizmet görmüşlerdir. Biz, hükümet olarak, par
ti olarak, devletin temel hizmetinin, altyapı hizmet
lerinin - yol, su, elektrik, okul, hastane gibi - önce
likle yapılması lazım geldiği kanaatindeyiz. Devletin 
kendi imkânları, kaynakları, yukarıda arz ettiğim alt
yapı hizmetlerine dahi yetişmiyor. Hepiniz vatan sat
hında dolaşıyorsunuz, herkes sizlerden yol istiyor, 
su istiyor; bunlar dururken, devletin bir çimento fab
rikası kurması lazım gelip gelmediği konusunun, biz, 
özel sektörü teşvikle yapılabileceği kanaatindeyiz; 
yani bu tür ihtiyaçları özel sektör karşılayacak. Dev
let, çimento fabrikasına yatıracağı parayı, köyün yo
luna, suyuna, hastanesine yatırsın. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Sonra ne 
olacak; o kaynaklar bittikten sonra ne olacak? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen dinle
yelim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu, bir 
değerlendirmedir. Eğer siz, kaynaklarınızı bu tarafa 
aktardığınız takdirde, öbür tarafta temel hizmetleri
nizi eksik yaparsınız. Biz bu anlayışla hareket ederek, 
tercihimizi bu yönde kullanıyoruz ve bu şekilde de 
değerlendiriyoruz. Bu yönüyle de üçüncü sorunun ce
vabı; bizim «Bunu özelleştireceğiz» derken değerlen
dirmemiz bu açıdandır. 

Devletin kaynağa ihtiyacı vardır ve bu kaynağı 
da öncelikle. bu altyapılara vermesi lazımdır. Özel 
sektörün teşvikle yapabileceği yerlere devlet kaynak 
yatırmasın. Çünkü, bunları devlet iyi işletemez, kay
nak zayi eder. Belirli ölçülerde verimli olması için, 
diğer taraftan daha fazla kaynak yaratılabileceği ka
naatindeyiz ve zaten devletin imkânları da mahduttur; 
oraya vereceğini öbür tarafa vermesi lazımdır. 
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Kanunda özelleştirmeyle alakalı kıstaslar detaylı 
olarak gösterilmez, gösterilmemesi lazım; aksi tak
dirde kendi kendinizi bağlarsınız. Kamu Ortaklığı Ku
rulu bir müesseseyi özelleştirme kararı verip, hisse 
senetlerini vatandaşa satarken, bütün bu bahsedilen 
kıstaslar, esaslar; kime ne miktar satacağı - bir diğer 
arkadaşımız sormuştu - çalışanların ne kadar alacağı, 
tahdit nedir, ne şekildedir; bütün bunlar kanunda 
gösterilmez. Bunu da bu vesileyle arz etmek iste
dim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Buyurun Sayın Sağesen. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Efendim, 
Lozan'da Türk Delegasyonu Başkanı rahmetli İsmet 
Paşaya, İngiliz Delegasyonu Başkanı Lord Curzon 
kapitülasyonlarla ilgili tekliflerini sunar. Paşadan sert 
reaksiyon alan Lord Curzon «Bunları yazıp diğer 
cebime koyuyorum, günü geldiğinde tek tek çıkara
cağım» der. 

Hükümet, elini bir türlü çekmediği milletin cebiy
le, Lord Curzon'un cebini karıştırarak, o günlerde is
tenenleri hep birden çıkartıp, Lord Curzon'un söyle
diklerine «Evet» anlamını mı taşıyor bu kanun? Bu 
birinci sualim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Anlayamadık. 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Bunu da 

anlayaımazsanız ne diyeyim. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — ikincisi, 

«KİT'lerin satışından elde ettiklerimizi yol, su, elek
trik, hastane ve benzeri hizmetlere yatıracağız» diyor
lar. Peki, bu kaynaklar bittikten sonra, sizden sonra 
gelecekler hangi kaynakları bu işte kullanacaklar? Bu 
konuda ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Sayın Bakan, buyurun lütfen. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Birinci so
runuzun cevabı, daha evvel Sayın Tutum'un sorduğu 
soruya verdiğim cevapta var. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — O cevap
tan çıkardım soruyu, sayın bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bu konuda 
ilave edecek bir sözüm yok. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Zabıt
larda var. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — KİT'lerden 
aldığımız paralarla su ve yol gibi hizmetler götüre
ceğiz şeklinde, dikkat ederseniz, hiçbir açıklama yap
madım. Şunu söyledim: «Devletin temel hizmet yap
ması lazım; yol, su, vesaire, kaynakları buraya aktar
ması lazım. Mahdut kaynaklarını elektriğe, hastaneye 
veya diğer hizmetlerin altyapılarına vermesi lazım; 
bu hizmetlerin yerine bir çimento fabrikası kurmak 
için parasını yatırmaması lazım. Yatıracağı parayı git
sin, devletin birinci öncelikli yoluna versin» dedim. 
Bunlar, zaten hükümet programımızda yer almıştır; 
geri kalmış yörelerde ve kalkınmada öncelikli yöre
lerde ve buralarda, özel sektörün bu gibi yatırımla
rı yapması mümkün olamayan yerlerde devlet, ilk 
imkânda elden çıkarmak kaydıyla, KIT kurar; bu ko
nunun tek istisnası budur. 

Bizim inancımıza göre, devlet ticaret yapamaz. 
Devlet, ticaret yaparak kaynaklarını zayi etmesin, (Ki, 
zaten oraya vereceği kaynak da yoktur) eğer devle
tin çimento fabrikasına yatıracak parası varsa, gitsin 
köy yolu yapsın, elektrik getirsin veya hastane yap
sın. Bizim görüşümüz budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Bu kay

naklardan gelen paranın nereye gideceği de meçhul. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Vergiden 
gelen para nereye gidecekse, bu para da oraya gide
cek. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bu tasarı kanunlaşacak, bu belli. ANAP* 
zede olacak ilk üç KİT hangileri? Bunların isimlerini 
rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Biz böyle 
bir şeyin olacağını kabul etmiyoruz ve ayrıca şunu 
da arz edeyim : ileride de göreceksiniz, bizim özelleş
tirdiğimiz bu kuruluşların - zannetmiyorum ama, 10 
sene sonra mı olur, 15 sene sonra mı olur; iktidara 
geldiğiniz zaman - bir tanesine bile el koyamayacak
sınız; özelleştirilecek ve aynen devam edecektir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ben üç tane KIT ismi sordum. Politika 
yapmasınlar, istirham ediyorum. «ANAP'zede» keli
mesi bir siyasî espridir, bunu sayın bakan anladılar. 
Ben, ilk defa satılacak üç tane KİT'in ismini soru
yorum. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Bunu, ilgili 
kuruluş olan Kamu Ortaklığı Kurulu inceleyecek ve 
hangisinin öncelikle yapılacağını tespit edecek. Bizim 
burada bunları tespit edip, söylememiz mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Ben size 
sıralamayı yapayım: 

1. USAŞ... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, geliş 
sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan sıra sayısı 445 olan yasa 
tasarısının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki 
kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesine Ba
kanlar Kurulunca karar verilmesi, yasamaya ait bir 
yedinin yüriiltaıeye bıralkılımasıldır. 

Öte yandan, yasa ile kurulan kuruluşların Bakan
lar Kurulu kararıyla özelleştirilmesıi, Anayasanın hu
kuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz niteliktedir. 

Bu hüküm, Anayasanın 2, 7, 8 ve 87 nci madde
lerine aykırı bulunmaktadır. 

İçtüzük gereğince maddenin Anayasaya aykırı 
olup olmadığının saptanması için, Anayasa Komis
yonuna gönderilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

M. Kemal Gökçora 
Bursa 

Hayrullah Olca 
izmir 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Bilal Şişman 
İstanbul 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısında geçen «Ka
mu iktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi» deyimi
nin bir kavram olarak tanımlanması gerektiğinden, 

13 üncü maddenin bu amaçla yeniden düzenlenmek 
üzere komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Enver özcan 
Tokat 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
445 sıra sayılı Kanun Tasarısında, komisyondan 

gelen metnin 13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

rürkân Arıkan 
Edirne 

Vural Arıkan 
İzmir 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Fikret Ertan 
izmir 

MADDE 13. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin, 
müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimle
rinin özelleştirilmesi, bu kuruluşlara ait iştiıaklerde-
ki kamu paylarının satışı ve devri konularında, fizi
bilite çalışmaları yaptırmaya Devlet Planlama Teşki
latı yetkilidir. 

Kuruluşlarla ilgili olarak hazıranan fizibilite ra-
porarı, KIT Özeleştirme Danışma Kurulunda ayrı 
ayrı incelenir ve görüş bildirilir. KIT Özelleştirme 
Danışma Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatından, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Ku
rulundan, Yüksek Denetleme Kurulundan, Sermaye 
Piyasası Kurulundan birer temsilci ile İstanbul üni
versitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitü
sünde işletme fınansı veya muhasebe dalında ders 
veren bir üniversite profesöründen oluşur. Kurulun 
çalışma usul ve esasları Bakanlar Kurulunca hazır
lanacak bir tüzükle düzenlenir. 

Özelleştirilecek, satılacak veya devredilecek ku
ruluşlarla ilgili mevcut veya çıkarılacak hisse senet
lerinin, varlıklarının tamamının veya bir kısmının 
satılmasına, kiralanmasına, işletme hakkı verilmesi
ne, devredilmesine veya tasviye edilmesine ait kanun 
tasarıları, her kuruluş için ayrı ayrı düzenlenerek 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Tasarıların 
gerekçesine, hazırlanan fizibilite raporu ve KIT Özel
leştirme Danışma Kurulu görüşü eklenir. 
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BAŞKAN — Diğer Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi YükseK Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan sıra sayısı 445 olan Yasa 
Tasarısının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki, 
«Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesine Ba
kanlar Kurulunca» deyirnindeki «Bakanlar Kurulun
ca» deyimi yerine, «Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce» ibaresinin konulmasını öneririz. 

Saygılarımızla. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Hayrullah Olca 
İzmir 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Salih Güngörmez 
Kocaıeıli 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

M. Kemal Gökçora 
Bursa 

Bilal Şişman 
' İstanbul 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Gerekçe : 
13 üncü maddenin birinci fıkrasında «Kamu İk

tisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesine Bakanlar 
Kurulunca, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işlet
me birimlerinin özelleştirilmesine ise Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Kurulunca karar verilir» denilmek
tedir. 

Böylelikle, kamu iktisadî kuruluşlarının özelleşti
rilmesine Bakanlar Kurulunca karar verilebilecektir. 

Oysa kamu iktisadî kuruluşları Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından yasalarla kurulmuşlardır. 
Bunların özelleştirilmelerinin de yasalarla olması ge
reklidir. Kamu İktisadî Teşebbüslerinde millet, dev
let parası vardır. Millet, devlet parasının bir amaca 
tahsisi, harcanması ancak bir yasa ile olabilir. Bu ya 
bütçe yasasıdır ya da Kamu İktisadî Teşebbüsü ku
ruluş yasasıdır. 

Gerçekten de, Kamu - İktisadî Teşebbüslerinin, 
17.6.1938 gün ve 3460 sayılı, 12.3.1964 gün ve 440 
sayılı, 19.10.1983 gün ve 2929 sayılı yasalarda kanun
la kurulacağı belirtilmiştir. 

Ancak, «Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırım
larının Hızlandırılması Hakkındaki», 29.2.1984 gün 
ve 2983 sayılı, halk arasında «köprü ,satışı»diye bili
nen yasadan sonra çıkarılan 14.12.1984 gün ve 233 
sayılı «Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname» de yarım yüzyrllık uygula
ma 'bir yana bırakılarak teşebbüslerin Bakanlar Ku

rulu kararıyla kurulması esası getirilmiştir. Anayasa
nın 91 inci maddesinin açık hükmüne karşın ve bu 
yasayla ilgili özelleştirme yasasının geleceği bilinme
sine karşın bugüne dek, 1,5 yıldan beri Plan ve Bütçe 
Komisyonunda bekletilmektedir. 

Bu uygulama Anayasamızın «Yasama Yetkisi» 
başlıklı 7 nci maddesinin «Yasama yetkisi Türk mil
leti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu 
yetki devredilemez» yargısını taşımaktadır. 

Anayasamızın 8 inci maddesi ise, Bakanlar Ku
ruluna Anayasa ve kanunlara uygun yürütme yetkisi 
ve görevi vermiştir. 

Gene Anayasamızın 87 nci maddesi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinin başında 
«kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak»'ı say
mıştır. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilme
si Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama görevi 
içindedir. Bakanlar Kurulunun yürütme görevlinin dı
şındadır. 

Bu nedenle Anayasamızın 7, 8 ve 87 nci madde
lerine aykırıdır. 

Anayasa Mahkemesinin örnek kararlan da bu 
yoldadır. . 

Genel kurallar koyma ve bunları değiştirme veya 
kaldırma yetkisi Anayasanın 5 ve 64 üncü maddeleri 
uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilkel yet
kileri olup, Meclisin bu yetkileri herhangi bir kuru
luşa veya kişiye aktarmasının yine Anayasanın 5 inci 
maddesiyle yasak edilmiş bulunmasına ve Anayasa
nın 6 nci maidd'es'i uyarınca yürütme yetkiislinin ancak 
bir yasaya dayanmasının zorunlu olmasına göre, is
ter tüzük, ister yönetmelik, isterse Bakanlar Kurulu 
kararnamesi olsun, idarenin - koyacağı düzenleyici 
kuraları (idarenin ydükisi sınırlarını aşimamış ve yasa
ma yetkisi alanına taşmamış bulunması vazgeçilmez 
bir koşuldur. 

Anayasanın 107 nci maddesi uyarınca tüzükler ya 
yasaların uygulanması ereğiyle ya da yasaların gös
tereceği yönleri düzenlemek üzere konulabilir, 113 
üncü maddesi uyarınca da yönetmelikler, yalnızca 
yasaların veya tüzüklerin nasıl uygulanacağını belirt
mek için yapılabilir. Demek ki, Anayasanın 5 ve 64 
üncü maddelerine göre ilkel bir yetki olan yasama 
yetkisine sahip yasalar koyucu, belli konuda gerekli 
kuralları eksiksiz olarak koyacak, eğer uygun v& zo
runlu görürse onların uygulanması yolunda sınırları 
iyice gösterilmiş adanlar bırakacak, idare ancak o 
alanlar içindeki takdir yetkisine dayanarak yasalara 
aykırı olmamak üzere birtakım kurallar koyup yasa-
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nm uygulanmasını sağlayacaktır. Anayasanın 6 ncı 
maddesindeki yürütmenin yasalar çerçevesinde göre
vini yerine getireceği kuralının anlamı da budur. Böy
lece düzenlenecek alanın esaslı konuları yasada yete
rince belli edilmemiştir. Oysa bu işte bütün bu yön
ler, temel yönleridir. Temel lyönlerde yürütmedin dü
zenleyici kurallar koyması Anayasaya uygun olmaz. 
(23-25/10/1969, E. 1967/41, K. 1919/57) 

Öte yandan belli yöntemlere , uyularak getirilen 
bir belgenin değiştirilmesinin veya kaldırılmasının 
aynı yöntemlere uyularak gerçekleştirilmesi hukukun 
temel kurallarındandır. Bu nedenle de Anayasanın 
2 nci maddesinde yer alan hukuk devleti niteliğine 
de aykırıdır. Kamu İktisadî Teşebbüsleri yasalarla 
oluşturuldukları için özelleştirilmeleri de yasalarla ya
pılmalıdır. Anayasanın 2, 7, 8 ve 87 nci maddelerine 
aykırı olan fıkranın yukarıdaki biçimde değiştirilme
si gerekmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 13 üncü mad
desinin üçüncü fıkrasında geçen «hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Enver özcan Cahit Tutum 
Tokat Balıkesir 

Ömer Kuşhan Yılmaz Demir 
Kaırs Bilecik 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecelerine gö
re tekrar oku'tuyoru'm : 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşlarının 
önergesi : 

İçtüzük gereğince maddenin Anayasaya aykırı 
olup olmadığının saptanması için Anayasa Komisyo
nuna gönderilmesini öneririz. 

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

ALAA1T1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve arkadaşlarının 

önergesi : 
13 üncü maddenin bu amaçla yeniden düzenlen

mek üzere komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN— Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş)'— Katılmıyoruz. 
. BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Komisyor ve hükümet önergeye ka
tılmıyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önerge sahibi 
olarak söz istiyorum. 

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

değerli üyeler; aslında beşinci bölüm, kanun tekni
ğine uygun olarak düzenlenmemiş olan bir bölüm
dür. Bu bölümün bütünüyle komisyonda görüşülüp, 
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 in
ci maddesine baktığımızda veya bu kanunun diğer 

i bölümlerine ve maddelerine baktığımızda «özelleştir
me» deyimini göremezsiniz; daha doğrusu özelleştir
menin ne anlama geldiğini göremezsiniz. Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi ilk kez başlık 
olarak kullanılmaktadır. Bunun kanun tekniği açısın
dan bir kavram değeri vardır; kavram değeri olan 
bir sözcüğün mutlaka metin içinde tanımlanması ge
rekir. Anayasal bir terim değildir ve böyle olunca, 
ister istemez yasada 13 üncü maddede yer alırken, 
«Kamu İktisadî Teşebbüsleri özelleştirilmesi ile ilgili 
hükümler» bölümünde bunun tanımlanması gerekir. 

Gerçi, maddeye baktığınız zaman «satış, devir, 
hisse senedi, varlıkların tamamı veya bir kısmı, kira
lama, işletme hakkı» diyor ve son derece geniş bir 
kapsamda bazı deyimler sıralanıyor, Bunların, özel
leştirmenin unsurları olup olmadığı belli değil. Ne
rede belli olacak bunlar? Burada «Kamu Ortaklığı 
Kurulu, hangilerinin, mevcut ve çıkarılacak hisse se
netlerinin, varlıklarının tamamının veya bir kısmı
nın satılmasına, kiralanmasına, işletme hakkı veril
mesine, devredilmesi veya tasfiyesine karar vermeye» 
demek suretiyle ve hemen arkasından «... bu konu
larda her türlü düzenleme yapmaya yetkilidir» diyor. 
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Bir kamu ortaklığı kurulu, öyle ki, yasada tanımlan
mamış olan bir kavramı tanımlama yetkisi almakta
dır. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesin
den ne anlaşılması gerektiği, her halde 13 üncü mad
denin yazılış biçiminden, her türlü düzenleme yap
maya yetkisi plan Kamu Ortaklığı Kurulunca yapı
lacaktır. Bu, doğrusu yadırganır bir yaklaşımdır. 

«Kamulaştırma, devletleştirme, millîleştirme» gibi 
birtakım deyimler anayasal değerde kullanılmakta 
ise, bunların ne anlama geldikleri büyük ölçüde bel
lidir, anlamları orada belirlenmiştir; ama «özelleştir
me» dediğiniz zaman, ilk kez kullanıyorsanız, bunu 
pekâlâ bir kavram değerine ulaştırıp yasada tanım
lamanız gerekir, en azından aslî unsurlarının belir
tilmesi gerekir. 

Bu nedenle, metinde 13 üncü maddeye girerken 
böyle bir kavram tanımlamasına, belirlemesine ihti
yaç vardır düşüncesiyle önergeyi vermiş bulunuyoruz, 
takdirlerinize sunuyoruz. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar

kadaşlarının önergesi : 

MADDE 13. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin, 
müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimle
rinin özelleştirilmesi,, bu kuruluşlara ait iştiraklerde-
ki kamu paylarının satışı ve devri konularında fizi
bilite çalışmaları yaptırmaya Devlet Planlama Teşki
latı yetkilidir. 

Kuruluşlarla ilgili olarak hazırlanan fizibilite ra
porları, KİT Özelleştirme Danışma Kurulunda ayrı 
ayrı incelenir ve görüş bildirilir. KİT Özelleştirme Da
nışma Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatından, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kuru
lundan, Yüksek Denetleme Kurulundan, Sermaye 
Piyasası Kurulundan birer temsilciyle, İstanbul Üni
versitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitü
sünde işletme finansı veya muhasebe dalında ders ve
ren bir üniversite profesöründen oluşur. Kurulun ça
lışma usul ve esasları Bakanlar Kurulunca hazırla
nacak bir tüzükle düzenlenir. 

Özelleştirilecek, satılacak veya devredilecek ku
ruluşlarla ilgili mevcut veya çıkarılacak hisse senet
linin, varlıklarının tamamının veya bir kısmının 

satılmasına, kiralanmasına, işletme hakkı verilmesine, 
devredilmesine veya tasfiye edilmesine ait kanun 
tasarıları, her kuruluş için ayrı ayrı düzenlenerek 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Tasarıların 
gerekçesine, hazırlanan fizibilite raporu ve KİT Özel
leştirme Danışma Kurulu görüşü eklenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

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

ADALET BAKANİ M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşları

nın önergesi : 
Yasa tasarısının 13 üncü maddesinin birinci fık

rasındaki «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleşti
rilmesine Bakanlar Kurulunca» deyimindeki «Ba
kanlar Kurulunca» deyimi yerine «Türkiye Büyük 
Millet Meclisince» ibaresinin konmasını öneririz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

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

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz efendim. 

Önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAvŞKAN — Önerge sahibi olarak açıklama ya

pacaksınız; buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin değerli üyeleri; bu yasa tasarısı Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi ilkesini geti
riyor ve nasıl yapılacağını anlatıyor. Ancak, bugüne 
kadar Türkiye'de ve başka ülkelerde Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi veya kurulması ko
nusu yasalarla yapılmıştır ve yasalarla yapılması la
zım gelir. Bunun da sebebi, bir devlet parasının belli 
bir işe; yani vatandaştan vergi olarak alınan paranın 
belli bir amaca tahsis edilmesinden gelir. Taa işin başın
dan itibaren, yani Sümerbank, hatta ondan evvel sa-
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nayi kuruluşlarıyla başlayan sistemin içinde, 1,5 sene 
evveline kadar bu, yasalarla yapılmıştır. Çünkü,. Ana
yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini 
sayan maddesinin başında, kanun yapmak görevi var
dır ve bu da, kanun yapmak görevinin içine girer. 
Halbuki, buraya getirilen tasarıda bu yetki Bakan
lar Kuruluna bırakılıyor; yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ait bir yetki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin elinden, yasama organının elinden alınıp, Ba
kanlar Kuruluna, yani yürütme organına veriliyor. 
Bu, açık bir şekilde Anayasaya aykırıdır. 

Anayasamız 7 nci maddesinde, «Yasama yetkisi 
Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinin
dir. Bu yetki devredilemez» diyor. Demek ki, burada 
bu yetki Bakanlar Kuruluna devrediliyor; bize ait, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olan bir yetki 
devrediliyor. 

Anayasanın 8 inci maddesi de yürütme yetkisin
den bahsediyor ve diyor ki, «Yürütme yetkisi ve gö
revi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, 
Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve 
yerine getirilir.» 

Bakanlar Kurulunun böyle bir yürütme yetkisini 
kullanması için, o yetkinin Anayasaya ve kanunla
ra uygun olması lazım. Burada getirilen metin Ana
yasaya uygun değil; yani Anayasanın 87 nci mad
desine de, 7 nci maddesine de, 8 inci maddesine de 
aykırı. 

Aslında doğrusu da böyle; mesela İngilizler böy
le yaptılar. Özelleştirmeye biz taraftar değiliz, şah
sen ben de taraftar değilim; ancak, bir yasa gelmiş, 
onun üzerinde konuşuyoruz. 600 - 700 bin Türk iş
çisinin durumuna ve o kuruluşların Türkiye ekono
misine, halka etkisine yüce Meclis karar verecek ve 
burada teker teker ele alacak, Sümerbank'ı satmaya 
karar verecek, bunun için gelecek, yüce Meclis önün
de tartışılacak, sonunda burada karar verilecek. Bu
nun yolu bu. 

Tümü üzerinde benden evvel konuşan arkadaşla
rım Japonya'da da bunun yasalarla yapıldığını ifade 
ettiler. Bu madde, kesin olarak Anayasaya aykırıdır. 
Onun için, maddedeki «Bakanlar Kurulu» ibaresi ye
rine «Türkiye Büyük Millet Meclisince» demek la
zım. Bugüne kadarki 50 - 60 senelik uygulama da bu
dur, hukuk da budur. Ayrıca, bir evvelki Anayasa 
ve ondan evvelki Anayasaya göre de budur; yani ge
tirilen hükümle Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmek istenmektedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Reşit Ülker'in önergesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tokat Milletvekili Enver özcan ve arkadaşlarının 

önergesi : 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 13 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasında geçen «hiçbir işleme 
gerek kalmaksızın» ibaresinin metinden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önerge açık Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — özelleştirme ile ilgili işlemler 

her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, kuruluş, 
müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimle
rinin; 

a) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Dev
lete ait hisselerinin tamamı bedel alınmadan Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş ve 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili diğer kanunlardaki şartlar aranmaksızın ano
nim ortaklığa dönüşmüş sayılır. 

b) Sermayelerindeki kamu payı 1% 50'nin altına 
düşünceye kadar kuruluşları, faaliyetleri, organları, 
yönetimi, denetimi, sermaye miktarını tespite, bu iş
lemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almaya, ayrıca bu iş
lerden elde edilip Kamu Ortaklığı Tonunda toplana
cak meblağın Fon, Hazine ve özelleştirilen kuruluş 
arasında hangi oranlarda dağıtılacağına karar verme
ye Kamu Ortaklığı Kurulu yetkilidir. 

c) Hesaplan ile ilgili her türlü düzenlemeleri 
yapmaya kurul yetkilidir. 
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d) Mülkiyetine, ne suretle olursa olsun geçen, 
tasarrufunda bulunan her türlü hak ve mameleki ile 
borçları özelleştirilen kuruluşa aynen intikal eder. 

Bunların sermayelerindeki kamu payının % 50' 
nin altına düşmesi halinde bu konudaki mevzuat hü
kümleri uygulanır. 

Gerçek ve tüzelkişilerin Türk Ticaret Kanunun
dan doğan ortaklık hakları saklıdır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzeninde söz iste
yen arkadaşlarımı okuyorum : 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına Sayın Enver 
Özcan. 

Şahıslan adına Sayın Reşit Ülker, Sayın Türkân 
Arıkan, Sayın Hüseyin Aydemir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına Sayın Enver 
özcan; buyurun, efendim. 

Süremiz 10 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (To

kat) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerıli" arkadaşlarım; 'bildiğiniz gi

bi KİT'ler, 1930'lardan başlaya*'ak, Türkiyemlzin kal
kınması ve özellikle sanayii yoluyla kalkınması için 
başvurulmuş biırer araçlardır, sanayileşmenin araçları 
olarak öngörülmüşlerdik ve bugün anlaşılıyor ki, Sa
yın' Özal Hükümeti, Türkiye'nin sanayileşmesinden 
vazgeçtiğine göre, 'bu KİT'lerin varlık nedeni de or
tadan kalkmış görünüyor. 

'İznimizle burada «Özelleştirme deyimi, kavramı 
üzeninde donmak istiyorum. Özelleştirme, anladığımız 
kadarıyla^ Anayasada kullanılan «Devletleştirme» nin 
tersi alarak kullanılıyor ve KİT'lere kullanılmak lis
teliyor. Burada !bir yanlışlık var. Özelleştirme yapa-
'bilmek içıin, özelleştirmeye konu olan firmaların da
ha önce devletleştirilmiş, kamulaştırılmış olması ge
rekilir. Oysa,, Türkiye'de KİT'ler kamu'laştıınlmış de-, 
ğiildir. iBu organlar, kamunun »birer malı olarak doğ
muştur; doğuştan halikın, kamunun malıdır. Dolaylı
sıyla, biraz önce Sayın Reşit Ülker'in de belirttiği 
gribi, bu kurumların, ne özelleşlkme olarak, kavram 
olarak Türkiye gerçeklerine uyduğu söylenebilir, ne 
de, tabiî bu kurumlar, prosedür olarak 'bir idareye, 
Türkiye Büyük Millet Meclisimin dışındaki bir ida
reye teslim edile'bilk. Çünkü, bunlar 'halkın rnalıdür, 
halkın da temsilcisi kimse, ancak o, özelleştirmeye 
karar verebilir, 

Değen :1i arlkadaşlaırum; KİT'lerin varlığı ile libe-
ral olmak ya da olmamak arasında doğrudan 'bir 
ilişki de yoktur, bunu hepimiz biliyoruz : Yani, 
«Efendim, KİT'leri savunursanız liberal olmamış 

oluyorsunuz, liberal ilseniz KİT'lere karşısınız» gibi 
bir doğrudan ilişki kurmak son derece yanlıştır. Da
ha önce de belirtildiği gibi, birçok liberal ülkede 
KİT'ler 'bulunmaktadır ve özellikle İkinci Dünya Sa
vaşından sonra gelişmiş ülkeler, ancak ve ancak KİT' 
I er yoluyla dengeli ve barışçı kalkınmaların t sağla
manın mümkün olabileceğini anilamışlardır. Bunun 
çağdaş anlamı, sosyal devlettir. Sosyal devleti ger
çekleş tkeibilmek için, sosyal politikaları gerçekleştire
bilmek için KİT'lere ihtiyaç duyulur. 

Bunu şunun için söylüyorum : Biz, KİT'lere kar
şı ıbiır fetişizm anlayışı içinde değiliz; yani «Mâ da 
KİT, her yerde KİT, mutlaka KİT» anlayışı içeri
sinde değiliz. Bizim amacımız, Türk toplumunun, 
sanayileşme içerisinde, isanayileşmeyle birlikte kalkın
ması, dengeli kalkınması, demokratikleşrnesid'ir. 

Peki, böyle olunca, illâ KİT'lere mi yaslanmadı, 
yoksa illâ KİT'leri yok mu etmeli? Hayır, her ko
nuda olduğu gibi, 'bu İşin ne illâ siyahı vardır, ne 
ide beyazı vardıır; o da olabilir o da olabilir, ikisi 
de olabilir. Amaç eğer sanayileşme ve dengeli kal
kınma ise, özel sektör de gereklidir, kamu sektörü de 
gereklidir, kooperaıöîf .sektörü de gereklidir ve 'başka 
sistemler de bulunabilir. 

Hal iböyle iken, ıhep merak etmişimdir, Türkiye' 
de, özellikle 1950'lerden itibaren sağ iktidarlar, sağ 
zihniyet niçin sistematik olarak 'bir KİT düşmanlığın
da kendilerini ıkoruyaımamışlardıır. Tabiî bir yerde 
KİT'ler Türkiye'de Atatürk'ün eserleri olduğu için, 
bazı zamanlarda, ıbazı kesimlerde Atatürk düşmanlı
ğını ancak iböyle ifade etmişlerdir, (ANAP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Saçmalama... 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Ama bunu, bazı 
zamanlarda, bazı kesimlerde diyorum, genelleşükmıi-
yorum; yani parantez içerisinde 'bunu söylüyorum. 

Ancak, genel olarak sağ zihniyet KİT'leri eleşti
rirken, özellikle iki nokta üzerinde durmuştur. Bi
rincisi, 'bu KİT'ler birer ıbüncikratik mekanizmalardır, 
o bürokratik mekanizma nedeniyle hareket mekaniz
maları, hareket alanları çok dardır; dolayısıyla, fciır 
özel sektör gibi çalışamıyor. Bu 'bir yerde doğru; 
doğru da, acaba 'bu tasarı ile getirilmek istenen de
ğişiklik neyi getiriyor? Tam tensin!; yani bürokrasiyi 
kalıdınmak değil, bürokrasiyi kemikleştirmek üzere 
bir madde geliyor. Şöyle : şimdiki halde KİT'lerin 
her birinin 'bürokratik 'birer mekanizması vardır. Doğ
ru, onlar kemikleşmiştir az çok; ama bu tasan ile 
bürokrasiyi ne yapıyoruz? Bütün KİT'leri bir tek 
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idarede topluyoruz ve daha bir devasa, daha bir 
(komplike, kompleks bir yumak 'halline getiriyoruz. 
örneğin; ıbir Süımerbanlk'ın kendi bürokrasisi, gere
ğinde 'birazcık dürtüklemekl© haılledJle bilir iken, şirn-
<M tüm KİT'lerin 'bürokrasisi bir tek merkeze bağla
nıyor. Acaba, işin içinden çıkmak mümkün olabilir 
mi? Bu, gerçekten sorulmaya değer 'bir soru. 

İkincisi, KİT'lere en çok yüklenilen ikinci nokta 
da, KİT'lerin zarar ediyor olmaları. Tabiî şükür, 
Sayın özal'ın politikası sayesinde bundan da 'halkın 
aleyhine olmak üzere kurtulundu; alma yine de şunu 
'belirtmek isterim ki, «KİT'lerin zarar etmesi» denil
diğinde, zarar - kâr kavramları oldukça görecelidir. 
Örneğin, bir Millî Eğitim Bakanlığımız zarardadır, 
'bir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımız zararda
dır; çünkü karşılığında bir şey yoktur, çok uzun va
deli çalışması vardır. 

'Değerli üyeler, KİT'lerde ne oluyor?. KİT'ler, 
Türk toplumu Ve Türk sanayi sektörü için, özellikle 
de özel sektör içlin birer okuldur. Herkes 'biliyor 'ki, 
Türkiye'de özel sektörü ayakta tutan personel KİT' 
lerde yetişmiştir, orada öğrenmiştir. Belki, orada par
ça kırmıştır, belki verimsiz çalışmıştır; ama öğren
dikten sonra, en 'verimli çağında özel sektöre gitmiştir 
ve bugün özel sektörü ayakta tutan birer mekanizma 
olmuştur. Eğer büz, KİT'lerin zarar ettiğini göz önüne 
alıp, 'bunları kapatırsak ya da kapatma gerekçesi ola
rak gösterirsek, o zaman bunu, t>ir benzetme yapar
sak «Efendim, öğretimenler yetişti, artık öğretmen 
okullarını kapatalım» demeye benzer. Oysa Türkiye' 
de KİT'lerin, sanayileşmenin okulları olarak, yetiş
kin personel, teknik personel ya da menajer olsun, 
çdk önemli yeri vardır. Bunları elden kaçırmamak 
gerekir. 

Sayın üyeler, bir de yine KİT'lerin zararlı olması 
açısından 'baktığımızda, özel sektörde her yıl iflas 
ederek kaç tane firma kapanıyor, bir onların bilan
çosunu, 'bir de Sayın Özal'ın zam politikasından ön
ceki KİT'lerin zararının 'bilançosunu çıkarsak; ben 
zannediyorum ki, özel sektör daha fazla zarar ediyor. 
Devlet adamı olarak, halkın temsilcisi olarak, Türki
ye açısından değerlendirdiğ'imizde, özel1 sektörün bi
lanço açısından Türkiye'min kaynaklarım savurganlık 
ya da heba etme açısından, özel sektörün çok daha 
zararlı, çok daha kârsız çalıştığı da söylenebilir. 

Değerli üyeler, bir başka nokta da şu : Bu özel
leştirmeye tabi tutacağınız KİT'lerin değerlendüril-
m'e'si, mal varlıklarının değerlendirilmesi, biraz önce 
Sayın Arıkan'ın da belirlediği gibi, ya'bancı bankala

rın, yabancı temsilcilerin gözü ve kalemi ile yapılmış 
olduğunu biliyoruz ve 'bunun üzerinde çok daha ti
tizlikle durmak gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, bun
ları özelleştirmek için herhalde yerli sermayeye, ki, 
yeril sermayeden fazla 'bir katkı beklemememek gere
kir; çünkü, kendi yağlarıyla bile kavru'lamuyor ama, 
eğer yabancı sermayeye açacak isek ve bu KİT'leri 
değerinden daha az 'bir bilanço ile verecek isek; ya
ni kelepir fiyatına kapatacak isek bunun vebalinin al
tından kimse kalkamaz. Bunun üzerinde de titizlikle 
durmak gerekir. 

«Çözüm nedir?» dlyecdkslniz. Çözüm gayet basit
tir. Çözüm : Bu KİT'leri, toplum açısından daha ve
rimli çalışmasını sağlamak için özerk hale getirmek 
ve genel müdürlerine politikaları; gerek fiyat politika
ları, gerek sosyal politikaları ve gerekse üretim po
litikaları açısından yeniden düzenlemek için bütün ola
nakları tanımaktır. Bunu birçok gelişmiş ülkelerde 
görüyoruz. Fransa'da Reno (Renault) fabrikasının 
bir genel müdürü 25 yıl o fabrikanın başında kal
mıştır; bir Almanya'dan, bir İngiltere'den, sizin de 
çok daha iyi bildiğiniz örnekler verilebilir. 

KİT'lerin Türkiye ekonomisi için bir kambur ol
duğu düşünülebilir; ama acaba - şimdiye kadar an
lattıklarımın da ışığında ekonomiden o kamburu kal
dıralım dîye düşünüyorum - bu toplumsal ekonomi, 
sosyal ekonomi ilkelerinin belini kırmıyor muyuz?. 

i BAŞKAN — Sayın Özcan, konuşma süreniz dol
du, toparlayınız efendim. 

ENVER ÖZCAN '(Devamla) — Toparlıyorum' Sa
yın Başkanım. Son derece anlamsız bir politika gibi 
geliyor bize, bu özelleştirme politikası. Devlet altya
pıyı yapar, başka şeylerle uğraşmaz. Bu tabiî, 100-150 
sene öncesinin Adam SmMı'in, Rikardo'nun klasik 
liberal politikasının bir gerekçesidir; ama bugün çağ
daş ülkelerde artık bireyselliğe dayalı ekonomiler de
ğil, sosyal devlet anlayışına dayalı ekonomik politi
kalar izlenmelidir. Herhalde hepiniz bunun farkın
dasınız. Öyle ki, sizin çok flört ettiğiniz Cfhürac Hü
kümeti bile devletleştirilmiş olan firmaları özelleş-
tireceğ-iim dîye geldi ye biliyorsunuz ki, bundan he
men hemen vazgeçmek üzeredir. Yani, eğer (sosyal 
devlet İlkelerine bağlrysak, bu KİTleri olduğu gi
bi tam bir bürokrasi yumağına bürüyüp ,ne olacağı 
belli olmayan bir özelleştirme furyasına gireceğimize, 

, belki bunları daha rasyonel çalışır hale getirmek ve 
tüm halikın malı, mülkü olarak korumakta çok büyük 
yarar vardır diye düşünüyoruz. 
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Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. ((SHP 
sıralarından alkışlar.) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Şahısları adına söz isteyen Sayın Reşlit Ülker ve 

Sayın Hüseyin Aydemir vazgeçmişlerdir. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurun efendim. 
Sayın Arıkan, süreniz 5 dakikadır efendfim. 
TÜRKÂN TURGUT ARUKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle madde
nin flb) fıkrasını ele almak Myorum. (b) fıkrasında, 
«Bu «işlerden elde ddıiip Kamu Ortaklığı Fonunda 
toplanacak mablağın Fon, Hazine ve özelleştirilen ku
ruluş arasında hangi oranlarda dağıtılacağına karar 
vermeye Kamu Ortaklığı Kurulu yetkilidir.» deniyor. 

Şimdi 'ben, örnek olarak şöyle bir hesap yaptım : 
Diyelliim ki, bir bağlı kuruluşu 500 milyar liraya sat-
(tık. Kamu Ortaklığı Fonunda para birikiyor. Bu biri
ken meblağın fona belli bir miktarını, Hazineye bel
li 'bri miktarını ve özelleşitiril'en kuruluşa beffi bir 
mÜktarını vermeye Kamu Ortaklığı Kurulu yetkili kı
lınıyor. 500 milyar lirayı aldık; bu 500 milyar liradan 
fona 100 milyar lira, Hazineye 200 milyar lira, özeî-
leşiüirilen kuruluşa 200 milyar lira vermek mümkün. 
Bu şekliyle 500 milyar lira aldığımız yere, 200 mil
yar lira gerti vermiş oluruz ve sonuç itibariyle kurulu
şu 300 milyar liraya devretimliş ölürüz. Bu maddeyle 
'bu imkân 'sağlanmış oluyor. 

Bunun tedbiri nasıl alınacak?. Birinci sorum bu. 
AHMET ÎLHAMİ KÖSEM (Malatya) — Cevabı

nı verin, nasıl alınacaksa . 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Siz bulun cevabını efendim; çünkü ben anlayamadım. 
Tasarıyı siz getirdiğinıîze göre, sizin hükümetinizin de 
'bunun tedbirini alması lazımdır. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Hayır, 
siz buna cevap verin. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım1 efen-
'diro. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
İkinci konu, (a) şıkkıyla ilgilidir, (a) şıkkında, «Ka
mu Ortaklığı İdaresine devredilmiş ve Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye 'Piyasası Kanunu ve ilgili diğer ka
nunlardaki şartlar aranmaksızın anonim ortaklığa dö
nüşmüş sayılır.» deniyor. Halbuki, Türk Ticaret Ya
sasında, anonim şirkdtlerin oiluşumu, bunların nasıl 
oluşturulacağı, nitelik ve yetkilli organları ayrı ayrı 
'bel'irtifaiştir. Burada, Sayın özal «ol» diyecek ve 
anonim şirket de oluverecek...,, Bu, hukuk açısından 
hiç de anlaşılır 'bir şey değil. 

ÖZDEMİR FEHUÎVANOĞLU (İzmir) — O 
programla milletvekilli oldunuz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Yani, 'Sayın Özal'ın yasada «ol» demesi önemli olu
yor. 

ÖZDEMiR FEHLİVANOĞLU (İzmir) — Sen de 
inanarak milletvekili oldun. Sen de o programla mil
letvekili oldun. Senin yerine olsam istifa ederim. 

iBAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim efendıim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Her halde bizim bilmediğimiz ve «hukuk mühendis
liği» dediğiniz yen'i bir branş oluşmuş ve «ol» dediği
niz zaman bu, derhal oluşabiliyor. 

Bir düşünür şöyle diyor : «Haşhaşlar doğarken 
tazecik, ölürken kaskatıdırlar.» Sayın miMetvekilleri, 
çok katısınız, çok... 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın Arıkan, 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum1 : 14 ün

cü maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyü okutuyorum : 
MADDE 15. — özendirmesine karar verilen 

teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme 
'birimlerince ihraç edilen tahviller ile Devlet kefaletini 
haiz (iç ve dış borçlar üzerindeki devlet garantisi de
vam edebilir. Bunun şartları ile diğer hususları dü
zenlemeye, Kamu Ortaklığı Kurulu yetkilidir. 

Kamu tkttsadî Teşebbüslerince mal ve hizmet sa
tın almak üzere yapılacak satın alma sözleşmelerin
de öngörülen saıtm alma bedellerini garanti etmeye 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
balkan yetkilidir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kahul etmeyenler.... 15 inci madde kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — özelleştirilen kurumun anonim 

ortaklığa donüştürülhıesfinden sonra kurumda Emekli 
Sandığına tabi olarak çalışan personelin, özelleştirme 
kararı tarihi ile özelleştirilen kurumun sermayesindeki 
kamu payının % 50'nin altına düşmesine kadar her 
türlü hakları ve vecibeleri devam eder. Bu payın ,% 
50'nin altına düşmesi hainde isteyenler T.C. Emekli 
Sandığı ile irtibatlandırılırlar. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 
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16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabuî 
edenler... Kabul etmeyenler... 16 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnaimeriin 38 inci maddesi ile diğer kanunların bu 
Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

17 nci ıma'dde üzerine verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 445 sıra sayılı Kanun tasa

rısının 17 nöi maddeslinin aşağıdaki şeklide değiştiril-
mesıirii arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

A'lâeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

Talât Sargın 
Tokat 

Ali Tanrıyar 
istanbul 

Timur Çınar 
'Manisa 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Madde 17. — 233 sayılı Kanun Hükmünde 'Ka
rarnamenin 38 inci maddesi ile diğer kanunların bu 
Kanuna aykırı bükümleri uygulanmaz. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 
20, 21, 38, 41 ve 43 üncü maddeleri yürürlükten kal-
dırılmışltır. 

Tütün ve tütün ımamullerinıin üretimi, ithalatı ve 
satışı ile ekici tütünlerinin borsalardan veya yazılı 
sözleşme yapılarak satılabilmesine ilişkin usul ve esas
lar ve üretilen tütün mamullerinde kullanılan tütün 
cinslerine göre fon alınması ve bu fonun kullanma 
usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu 
fonun denetimli Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu tarafından yapılır. 

'.BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim?. 

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

BAŞKAN — Hükümet?. 
DEMLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-

C O İSMET KAYA ERDEM (İzmir) —• Katılıyo
ruz. 

"CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, nedir 
bu lütfen izah eltsinler. Karışık bir önerge. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Önerge sahipleri açıklama yapsınlar efendim, nedir 
lütfen açı'klasınlar. 

BAŞKAN — Önerge galiba anlaşılmadı, bir kere 
daba okutuyorum. : (ANAP sıralarından, gürültüler.) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Okumakla değil, 
ne getiriyor ise 'önerge sahipleri açıklasınlar. 

BAŞKAN — Lütfen, anlaşılıp ona göre oy vere
ceklerdir; bir kere daha okutmamızda fayda vardır. 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka-
daşilarının önergesi : 

Madde 17. — 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 38 inci maddesi ile diğer kanunların bu ka
nuna aykırı bükümleri uygulanmaz. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 20, 
21, 38, 41 ve 43 üncü maddeleri yürürlükten kaldırıl-
mışltır. 

Tütün ve tütün mamullerinin üretimi, ithalatı ve 
satışı ile ekici tütünleririin borsalarda veya yazılı söz
leşme yapılarak 'satılabilmesine ilişkin usul ve esaslar 
ve üretilen tütün mamullerinde kullanılan tütün cins
lerine göre fon alınması ve bu fonun kullanma usul 
ve esasları Balkanlar Kurulunca tespit edilir. Bu fonun 
denetimli Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ta
rafından yapılır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ne ilgisi var efen, 
dim bunun; tütünle ne alâkası var? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR <Çanakkale) — 
Öerekçesi açıklansın efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi verenler, önerge üzerinde 
konuşma hakkını sahiptirler. Böyle bir hakkı kullan
mak istedikleri yok. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Türlkiye Büyük 'Millet Meclisine hakarettir. Niçlin 
verdiler efendini, açıklasınlar? 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu?.. 

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

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

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, oy

lamaya geçmeden... 
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BAŞKAN — Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

17 nci maddeyi, önergedeki değişik şekliyle oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
. (MAiDDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen? 

Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak iste

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın arkadaşlarım, kanunun başlığının değiştiril

mesiyle ilgili bir önerge vardır okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 445 sıra sayılı Kanun tasarı

sının 17 nci maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle 
kanunun başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Ali Tanrıyar 
Zonguldak İstanbul 

Alâeddin Kısakürek Timur Çınar 
Kahramanmaraş Manisa 

Talât Sargın Orhan Ergüder 
Tokat İstanbul 

«1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanunu, 3182 sayılı Bankalar Kanunu, 2983 sayılı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yaitırıtm'lannın Hız
landırılması Hakkında Kanun, 2985 sayılı Toplu Ko
nut Kanunu, 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanun, 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırıl
ması ve Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Özelleştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı.» 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önerge üzerinde 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde sizin konuşma hak
kınız yok, önergeyi verenlerin var; bu hususu bili
yorsunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tasarının başlı
ğının değiştirilmesine dair önerge okundu; bu önerge 
üzerinde söz almak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komfcyon ve ıhülklüımeten önergeye 
katılıp katılmadıklarını soracağım; ona göre işlem 
yapacağım. 

önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyoruz. 
(SHP sıralarından gürültüler, «Komisyonun çoğunlu
ğu yok» sesleri) 

BAŞKAN —'- Efendim, teker teker konuşun; on 
kişi birden konuşuyor, hanginizi dinleyeyim. (Gürül
tüler) 

Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

Bütçe Komisyonu 40 kişidir; komisyonun çoğunluğu 
yok. 

BAŞKAN — Komisyonun çoğunluğu vardır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. (ANAP sırala
rından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Kanunun ismi 

üzerinde yanlışlık yapılıyor Sayın Başkan; kanun 
tasarısının ismi yanlıştır. 

BAŞKAN — Olabilir, yanlış olabilir efendim; 
Meclis kabul ediyor. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Tasarının ismini 
okuyunuz lütfen. Meclis kabul edebilir. Ancak, bu 
kanun tasarısının başlığının içinde geçen ve kanun
laşacak olan bazı sözcükler diğer kanunlara aykırı. 

BAŞKAN — Olabilir Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Olamaz efendim, 

Merkez Bankasının ismini değiştiriyorsunuz, olmaz 
efendim. 

BAŞKAN — Tetkik edilir, itirazı mucip olabilir, 
Anayasa Mahkemesine gidilir, «Kanunsuzdur» denir; 
bunun yolları vardır. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Adını değiştiriyor
sunuz Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, tasarının tümü açık 
oylamaya tabidir. Açık oylamanın, oy kutularının sı
ralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.' (SHP, HDP, DYP ve Bağımsızlar 
sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından alkışlar) 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, bir 
dakika, usul hakkında... 

BAŞKAN — Yanında basılı oy pusulası olma
yan sayın milletvekilleri beyaz bir kâğıda adlarını, 
soyadlarını, seçim çevrelerini ve oyunun rengini yazıp, 
imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutularını dolaştırın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

usul hakkında Sayın Başkan... Oyunun rengini belli 
etmek isteyen milletvekilinin haklarını ne zamandan 
beri kısıyorsunuz?.. 

Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında söz veremem, geç 

kaldınız efendim; oylamaya geçtikten sonra söz alın
maz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır efendim, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz olmaz, oylamaya 
geçtik efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Olmaz Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, çok rica ederim 
efendim... 
"" YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır efendim, 
milletvekilinin hakkını nasıl kesiyorsunuz? Oyumun 
rengini belirteceğim Sayın Başkanım, lütfen, usul hak
kında söz istiyorum. 

Çantam nerede, çantamı verin, çantamı getirin... 
(Gürültüler) Ver çantamı... Başkan geliyor... 

BAŞKAN — Ydk efenldim, oylama sırasında usul 
hakkında konuşulmaz. (Gürültüler) 

Buyurun efendim, buyurun, oturun lütfen. Oyla
rınızı kullanınız, kupalar dolaştırılacak, buyurun otu
run. (Gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
oyumun rengini belli edeceğim... Oyumun rengini belli 
edeceğim, konuşma hakkını haizim. 

BAŞKAN — Vaktiyle onu istemediniz, isteyebilir
diniz, oylamaya geçtikten sonra isteyemezsiniz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — İstedim, vermedi
niz, el kaldırdım. 

BAŞKAN — Olmaz. 
SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — Sa

yın Başkanım, oyumun rengini açıklamak için söz is
tedim; dinlemediniz. Sormanız gerekirdi. 

27.5.1986 O : 2 

BAŞKAN — Efendim, onu zamanında isteyecek
tiniz; ben onu sormaya mecbur değilim, siz söyleye
cektiniz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Mecbursunuz, el 
kaldırdım. 

BAŞKAN — Hayır değilim, İçtüzüğe göre mecbur 
değilim. 

Oylamaya geçilmiştir; bitmiştir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — "Oylamaya geçe

mezsiniz. Usul hakkında söz istiyorum Sayın Baş
kan, lütfen... 

BAŞKAN — Olmaz efendim, oylama sırasında 
usul hakkında... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Tutumunuz hak
kında' konuşacağım. 

BAŞKAN — Beyefendi, oylama sırasında usul 
hakkında konuşma olmaz diyorum, ellinci defadır 
söylüyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Başkan, ben söz 
istedim, oyumun rengini belli edeceğim, siz nasıl söz 
hakkımı kesersiniz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun yerinize, buyurun. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, kesin

likle usulsüz bir işlem yapıyorsunuz; önerge hakkında 
ve yasa tasarısının tümü üzerinde söz vermediniz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, kesinlikle değil. 
önerge hakkında sizin konuşma hakkınız yok sayın 
milletvekili. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, lüt
fen bu huyunuzdan vazgeçin veya özür dileyin. 

. BAŞKAN — Rica ederim, sen yerinde otur ve 
bana akıl öğretmeye kalkma, anladın mt? Sen ken
dini idare et yeter. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) Kendini 
idare etmesini öğren yeter. (Gürültüler) 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kanun tasarısı

nın açık oylamasına 310 milletvekili arkadaşımız ka
tılmış; 200 kabul, 105 ret ve 4 çekimser, 1 geçersiz 
oy ile tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, saat 01.15'te toplanmak üze

re birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 01.08 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saaü : 01.15 

BAŞKAN : Başkanvelü Sabalıattüı Eryıııî 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzın (Tokat), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — 110 oncu Bfirle'şlrnlin Üçüncü Oturuimura açıyorum. Görüşmelere devam ediyoruz. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. "— Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 443) (1) 

'BAŞKAN — 2 noi sıradaki, Vatanî Hizmet Ter
tibi Aylıklarımın Bağlanması Hakkında Kanun Tasa
rısının görüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlarıdır. 
Komisyon 'raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım : 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir usûl? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Davranışınızla ilgili 

olarak İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre usul hak
kındaki hakkımızı kullanmak istiyorum; Başkanlık 
Divanının davranışıma iisikin. 

BAŞKAN — Neydi ki?.. 
H, BARIŞ CAN (Sinop) — Usul hakkında Baş

kanlık Divanının davranışına ilişkin söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. (SHP sıralarından alkış

lar) 
Lehte imi konuşacaksınız, aleyhte mit Sayım Can. 

(Gülüşmeler) 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Belli olmaz; çünkü, biz usulü uy

guladık. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekillileri; Sayın Başkanım, parlamentodan ön
ce -'bağışlayınız- Ihir hukuk adamı olarak, yargının 
doruğunda 'bir kişi olarak, size kişisel olarak saygı
mız sonsuzdur. Ancak, Meclis Başkanvekili olarak 
yönetmiş olduğunuz bundan önceki oturumları da 
dikkatle izlemekteyiz. Son oturumdaki davranışımız, 
şahsen bana ve grubumdaki arkadaşlarıma biç gü-

(1) 443 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

ven 'veriioi olmamıştır. Daha önceki olurumda müda
hale etmeniz gereken yerlerde müdahale etmemiş, 
âdeta taraf olma niteliğinde tavır alan nitelikte dav
ranışlarınız olmuş t ur. 

Meclisin görevleri, yasama görevi yanında dene
dim görevimi de taşımaktadır. Bu konuda sunulan 
Meclis araştırmalarında hükümet tarafından sözlü 
olarak 'beyanda 'bulunan 'bakanlar, âdeta sanki denet
leme görevleri bu Meclisin görevi değilmiş gibi 
pervasızca, bu denetim... 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumuyla alakalı ko
nuşacaktınız. 

H, BARIŞ CAN -(Devamla) — Bağlayacağım 
efendim, müdahale etmediğiniz hususuna geçtireceğim, 
izin verirseniz tabiî. 

BAŞKAN — Çünkü, bakanlıklarla falan alakası 
yok, benim tutumumdan bahsedecektiniz. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sizin tutumunuz; 
müdahale etmediniz de onun İçin. 

Burada denetleme yollarını açan grup veya millet
vekillerine sataşmalara göz yummuşsunuzdur. Onu 
bir an için, görüşmelerin selameti bakımından o ara
da gündeme getirmedik; ama bundan önceki yasa 
görüşülürken son tutumunuz, tamamen taraf olduğu
nuzun bir işareti olarak bizleri üzmüştür. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Bir başkana böyle 
hitap edemezsiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Burası inşaatın 

yapıldığı şantiyeler değildir; buraya kimse hukuku 
çiğneyerek, hukuk kuralları dışında tavır ve davra
nışlarda bulunamaz. Başlangıçta isiz buna bir defa 
alet ve örnek olmaktasınız 've yol göstermektesiniz. 

BAŞKAN — Evet, ne gibi? 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Son yasa görüşü

lürken, sonunda oyunun rengini belli etmek isteyen 
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arlkadaşıliarımıza, talepleri olmasına rağmen, burada 
söz vermek durumunda bulunmaımış, onların yasa 
hakkında yönlendirici konuşmalarını, engeliemişsiniz-
dir. Oysa ki, İçtüzüğün 87 nci maddesi, bir yasanın 
tümü üzerinde oyunun rengini belli etmek isteyen 
milletvekillerine bu kürsünün açık olduğunu amirdir. 

Zatı âliniz bu konuyu alenen engellemişsinizdtk. 
Duna biç hakkınız yoktur. Dileriz ve umarız 'ki, b̂un
dan böyle, böyle bir geleneği bu parlamento çatısı 
altında yerleştirmeyiniz. 

Her halde şundan esinlenmiş olacaksınız : Çok 
silk 'bir şekil'de para konuşuldu; darphane lafından 
esinlendiniz ve burada görüşülen konuları, yasa darp
hanesi «biçimlinde kendi mantığınızla geçirtmek istedi
niz. Bunu şiddetle... (ANAP sıralarından «AaaaL.» 
sesleri, gürültüler) İsterseniz daha açık bir şekilde 
söyleyeyim sayın mıMetvekıilleri: 

İçtüzüğün 87 nci maddesine göre, oyunun rengini 
belli etmek için mMetvekilieri söz isterlerse, Başkan
lık söz vermek zorundadır^ Burada »öz talepleri ol
muştur, bunlara Başkanlık kayıtsız kalmış ve söz ver
memiştir. Dolayısıyla gelenek haline gelen yasa darp
hanesine alet olmuşsunuzdur. Biz, bu Meclisi böyle 
çalıştırmak niyetinde değiliz. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Siz kimsiniz? 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Biz, kim olduğu

muzu... Lütfen sayın milletveikıiMıeri, bakın bu perva
sızlık ve bu kayıtsızlık. yarın bizleri zor duruma dü
şürebilir. Hiç olmazsa şu beş yılda hukuka saygılı; 
ara verilen bir demökraıtik düzenden sonra, üç yıl 
aradan sonra açılan parlamentoda hukuka saygılı bir
takım gelenekleri yerleştirmek zorundayız ve siz de 
buna yardım etmek zorundasınız. 

İSMAİL ÜGDÜL (Edirne) — Saat 14.00'ten be
ni konuşuyorsunuz Sayın Can, hep siz konuşuyor
sunuz. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim? 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Üğdül, saat 

14.00'ten 'beri bizim konuşmamız usullere, kurallara 
aykırı mıdır? 

BAŞKAN — Şimdi karşılıklı konuşmayalım; efen
dim konuşmanız bitti mi? 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Her türlü sözü ve
riyor, Sayın Başkanın kabahatli yok, 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Efendim, bitiyor. 
Sizi bu (tutumunuzdan dolayı şahsım ve grubum 

adına protesto ediyorum ve 'bu davranışınızın yüce 
parlamentoda gelenek olarak yerleşmemesini umu yo -
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rum ve yüce heyeti saygılarla selamlıyorum. (SHP 
ve DYIP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi değerli arkadaşlarını; sayın 
arkadaşıma cevap arz etmek isterim : Bir defa Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı makamı, İtam tarafsızlıkla 
hareket etmeye alışkın olan insanların ve tarafsız 
olarak hareket etmek mecburiyetinde bulunan kim
selerin işgal edeceği makamdır. Büyük Millet Meclisi 
'Başkanlığının tarafsızlığından şüphe edilecek en ufak 
bir hareketli «ben dahi kabul etmem ve bunu kendile
rine iade ederim; bir. (ANAP sıralarından 'alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Gerçekleri değiştir, 
mez. 

BAŞKAN — »İkindisi, arkadaşım zannediyorum 
usulü iyi biımiyor ve bilmediği halde de, orada iki 
sayfayı okuduktan sonra, buraya bize hukuk dersi 
vermeye kalkıyor. Onun yaşı kadar, 45 sene ben hâ
kimlik yaptım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Onun dçin, o bana bunları ders verecek çapta da 
ıbir adam değil. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Burası mahkeme de
ğil, 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, daha 'arz ede
yim, bakınız size maddelerden bahsederek açıklama 
yapacağım... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Her hâkim olan Mec
lis Başkanı olamıyor. 

BAŞKAN — 64 üncü madde şöyle : «Görüşmeye 
yer 'olup olmaması, Başkam gündeme veya Millet 
Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir ko
nuyu öne alıp almama,- geriye bırakma gibi usule ait 
konular, diğer işlerden önce konuşulur.» Sayın Can 
bu maddeye göre söz aldılar, geldiler, konuştular. Bu 
konuyu öne alıp veya geriye bırakıma veya usullere 
uymamaya... Hangi usule uymamışım? 87 nci mad
deye uymamışım. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — 87 neti maddeye. 
BAŞKAN — Müsaade edin, müsaade edin öğ

renin., (ANAP sıralarından «IBravo Başkan» sesleri) 
87 nci madde; «Tasarı veya teklifin 'tümünün ke

sin olarak oylanmasından önce» der. Ben oylamaya 
geçitlim arkadaşlarım.; 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Önergeyi 
oylamaya geçtiniz. 

(BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika, .gürültü yok. 
87. noi maddeye devam ediyorum : «... Ne yolda 

oy kulanıacakılarını kürsüden belirtmek isterlerse...»' 
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H. BARJ1Ş CAN (Sinop) — İstedik. 
'BAŞKAN — Oylamaya geçtikten sonra istetmek, 

kıymet ifade etmez, itair. 
Diğer bir arkadaşım da oylamaya geçtikten son

ra usul hakkımda söz İstedi; yine usulsüzdür. Usule 
riayet ettiğim için, İçtüzük (hükümleri de 'buna amir 
olduğu için, 'buna riayet ederek (bu yolda hareket 
ettim. Bunun bilinmesinde yarıar - vardır. Divandaki 
arkadaşlarımın hepsi usule riayet ederler ve usul hü
kümlerini uygularlar. 

İşlerine geldiği zaman alkışlıyorlar, işlerine gel
mediği zaman da zemmetmeye kalkıyorlar; ıbuna da 
(kimsenin hakkı yoktur, haddıi de değildir. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yok efendini, yok. 
YILMAZ DEMİR (Biledik) — Sayın Başkan, ek

sik riayet ettiniz. 
BAŞKAN — Sayım Tutum, buyurun efendâm. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım,. 

usulle ilgii ben de söz İşitiyorum. İzin verir imlisiniz? 
BAŞKAN — Ne İçin? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, önerge

yi işleme tabi tuttunuz, okuttunuz, İki, bu İçtüzüğe 
aykırıdır; müzakere açmadınız, bir. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde müzakere açamaz
dık Sayın Tutum, onu arz ettim 'baştan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İkincisi, kanu
nun başlığı 'ile ilgilidir. Yeni (bir telkllif Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Balkın, burada da yanılıyorsunuz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

izin verin, arz edeyim. 
BAŞKAN — Hem yanılıyorsunuz, ihem de yanıl

dığınız hususlarda ısrar ediyorsunuz, çok rica ede
rim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkanım, 
madde olarak geliyor, müzakere açmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Beyefendiler, o kanun tasarısının 
müzakeresi bitmiş/tir. Çok rioa ederim, ikinci sıra-
dakli kanun tasarısının müzakeresine geçtik, oradan 
devam edeceğim müsaadenizle. (SHP sıralarından 
«Olur mu?» sesleri) 

[KoMisyon raporunun okunup okunmamasını oy -
larınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... (SHP sıralarından gürültüler) 

Beyefendiler, okudum, geçtik. Komisyon yerine 
geldli. 

CAHİT TUTUM (Bahkesir) — Sayın Başka
nım,- usulle ilgil bir şey istendiği zaman, açıkça 
gerekçe göstererek reddedebilirsiniz; ama ısrar etti-
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ğimiz takdirde, usulle ilgili iddiamı Meclise sunmak 
zorundasınız. 

BAŞKAN — İışfte, usulle lilgiîi İddianızın yerin
de olmadığım, usule uyarak izah ettim; ama siz ıs
rar ediyorsunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, izah 
ettirmiyorsunuz. Bana açıklama hakkı tanımıyorsu
nuz. Benim ne diyeceğimi hilımiyorsunuz; izin ve
rin, usul hatanızı anlatayım. 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında arkadaşı
nız konuştu; her dakika usul hakkında söz veremem, 
çok rioa ederim. 

Demin okuduğum, ikinci sıradaki, Vatanî Hiz
met Tertli'bi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Ka
nun Taisarısmın görüşmelerine haşlıyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini almışlar. 

Komisyon raporunun okunup, okunmamasını 
oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul 
edenler... Ka'bül etmeyenler... Raporun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen arkadaşla
rımın isimlerini okuyorum: Hür Demokrat Parti 
Grubu adına Sayın Faik Tanmcıoğlu SosyaMemok-
rat Halkçı Par€ Grubu adına Sayın Ömer Kuşhan. 

Hür Demokrat Parti Grulbu adına Sayın Faik 
Tanmcıoğlu; buyurun. 

Sayın Tanmcıoğlu, süreniz 20 dakika efendim. 

HDP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU 
(BMis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hu-
zuflarınızdaM Vatanî Hizmet TeHtübi Aylığı Konu-
sundakü Kanun tasarısı, evvela peşinen arz edeyim, 
maslahata uygun, güzel bir kanun; bu kanunu ge
tirenleri tebrik ediyorum. O bakımdan, sözü fazla 
uzaitmalk niyetlinde değilim; fakat kanunu tetkik et-
'fciğimlizde bazı tespitler yapmamız gerekiyor. 

Evvela, 'bu bir şükran kanunudur; daha önce 
ele alınmamış olması ve bu şekilde tedvin edilme
miş olması bîr ekslikllk't/i. 

Kanunun gerekçesinde, «Bürokratik engelleri as
garîye indirmek» cümlesi gözümüze çarpıyor; fev
kalade hoşlandığım bir şeydir bu. Bürokratik engel
ler ne Ikadar asgarîye inerse bence demokrasiyi ve 
sağlam idareyi daha çok yerieşttirmiş oluruz. 

Kanun tasansında yararlı hizmetten bahsedilmek-
»tedir. Bunun ölçüsünün ne olduğu belirtilmemiştir; o 
nedenle bu :bir eksikllilktir. Kanunda objektif bir kıs
tas yoktur. Bu yararlı hizmet nedir, kim tayin ede
cektir Ibu Ibeu t̂Mmemî tir. 
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İkincisi; kanun tasarısı saldece bir aylık bağlama-
ol'arak öle alınmıştır. Meseleye sadece bu açıdan 
yaklaşırsanız, ekıdik bir yaklaşım olur. Yararlı hiz
metleri olduğu belgelenen bir ışalhsa vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlıyorsunuz; ama bunun yanında 
bir onur belgesi, bir nliışan, herhangi bir madalya 
vermeyi düşünmüyorsunuz; bu da bir eksikliktir. 

Kanun tasarısında, «yararlı hizmet etmiş ve bu 
hizmeti belıgelemmliış olanlar» tabirli vardır, tşte ben 
saldece bu konuyu belirtaek üzere söz almış bulu-
nuyoruım. Bununla beraber burada bir parantez aç
mak ihtiyacım da hissettim, o da; 2330 sayılı Ka
nunla ilgilidir. Bu kanunumuz; polis, bekçi, asker 
gibi kamu görevlilerinin müsademede veya kendi 
görevlerliriin iıfası sırasında ölmeleri ve yaralamma-
îarı halinde nakdî tazrrtinatt almalarına matuftur. 
Bu kanun neler getirtiyor? Polis veya asker bir ban
ka sayulımıasınida, bir anarşik olayda, herhangi bir 
pöMn vazlife ve selahiyetlerini ilgilendiren olayda 
ölüyor veya yaralanıyor. Bir. müddet sonra bunun 
(dul ve yetimleri Emekli Sandığına müracaat ediyor
lar; f/ilan 'tarihte babamız, ağabeyimiz, kardeşimiz 
veya oğlumuz - her neyse - öldü, bize aylık bağla
yın; ama Emekli Sandığı «Hayır» diyor. Evvela 
gtödin, mahkeme kararı getirin... 

Sayın milletvekilleri, mahkeme kararına bakıyor
sunuz, bilfarz, üçyüz - beşyüz sanıklı anarşik olayla 
ilgili bir davada mahkeme kararı istenmedi, belki 
sekiz, bdki on sene sürüyor; mümkün değil. Olay 
yerli fotoğrafı istiyor, defin ruhsatı istiyor, otopsi 
tutanağı istiyor, hazırlık ifa&eleridi istiyor, olay ye
dinde yapılan tespitleri istiyor ve tabiî muhtaç ol
duğuna dair belge istiyor. Bür dul veya yetfeı, böyle 
anarşik bir olayda kocasını aniden kaybeden bir dul 
kadın, aylarca, yıllarca uğraşıyor, bütün bu belge
leri hazırlıyor, götürüyor, takdim ediyor; «Bir vir
gül noksan veya bir bilmem ne noksan» diye re-
füze ediliyor ve aylık bağlanamıyor. 

Ben bunları çok yaşadım, gördüm. Bu bakım
dan, fevkalade hassas olan bu konunun, bu tasan
da da nazara alınmasını isltliyordutm; ama maalesef 
bunu da eksik olarak tespit ettim. 

13.4.1981 tarihli, bendenizin yazdığı ve üzerinde 
ısrar ettiği bir yazıdan ufak bir bölüm okuyacağım 
«Şişli emniyet kadrosunda görevli bekçi (A), filan 
terfihte Alilbeyköy'de (X) adlı yasa dışı örgüt mili-
töanlarınca öldürülmüşitür. Bekçi (A)'nm görev sıra
sında şehit edilmesinden bu yana iki yıla yakın 
zaman geçmesine rağmen, geride kalan dul ve ye

timlerine hâlâ maaş bağlanıamamaısı çok acı ve dü
şündürücüdür.» Yazı bu şekilde devam ediyor ve 
sonunda; Bu itibarla, aşağıdaki hususların resmen 
bilinmesinde fayda ve zaruret vardır. 

Olay (X) adlı örgütün sebebiyet verdiği yüz
den fazla katletme olaylarından biridir. Şehit bekçi 
OA), devletli yıkmaya yönelük, adam öldürme, top
lu kıt'al, soygun, tarama şekiinldeki anarşik olaylar
da sair görevli polis, jandarma, asker gibi kamu 
görevMeriinin kanundan doğan ve sorumlu görevleri 
cümlesinden olarak ve herkesin gözü önünde cere
yan eden öldürme olaylarında, görevi gereği mü-

"dabale etmiş ve fakat anarşiyi tırmandırmak i'site-
yenlerce katledİllmfiş'tiir. Görevin ve cereyan eden ola
yın bir sonucu olarak ortaya çıkan arızî ve zarurî 
bir durumdan dolayı, ilgi yazıda söz konusu edilen 
görev emrinin istenmesi, zati vakıanın tabiatına ay
kırı bulunmaktadır. Yani, görev emri, bizatihi ka
nundan ve görevden doğmaktadır. 

Olay nedir? Emekli Sandığı ilgilileri şehit bek
çinin dul hanımına, (Efendim, git, görev emri getir) 
demfişler. Hanım deniş ki: «Ben görev emrimi ne
reden bulayım? Kocam bekçi. Zaten kanun bunu 
görevlendirmiş, anarşik bir olaya anında' müdahale 
edeoek, tabancasını çekmiş, ateş ederken anarşistler 
tarafından vurulmuş.» 

«Hayır efendim, biz bunu anlamayız. Git, görev 
emri getiir. Amirlerin olaydan evvel sana görev 
emrini vermiş olsunlar, sen de bunu getir, bize ib
raz et, maaşını bağlayalım.» 

Simidi bu zihniyece, bu tahammülü imkânsız 
zihniyetle işleyen mekanizma, bana her zaman ıs
tırap vermiştir. 

Simdi, bu kanun biraz bundan uzaklaşmış gibi 
gözüküyor; ama yarın tatlbikatta ne olacak, vatanî 
hizmet tertibine müstahak vatandaşlarımız, bunu 
almaya hak kazanmış aile efradı bunu nasıl alacak? 
Bu, kanunda gösterilmemiş. 

Bütün bunlara rağmen kanunu olumlu buluyoruz. 
silk sık vatanî hfaımet tedibinden kanunlar karşımıza 
gelmektedir; ama bunu bir esasa bağlamak gerekir
di. Bu ek'siklkler de olmasaydı çok daha iyi olur
du. 

Bu bakımdan, olumlu oy vereceğimizi saygılarım
la arz ediyorum. (ANAP ve HDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarımcı-
oğhı. 
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SosyaMemokrat Halkçı ParM Grubu adına Sa
yın Ömer Kusman; buyurun efendim. 

'Sayın Kusman, süreniz 20 dakikadıır. 
SHP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN 

(Kam) -— Teşekkür ederim Sayın Başkanım* 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

saygıdeğer üyeleri; görüşmekte olduğumuz 443 sıra 
ısayılı Valtanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, mensubu 
bulunduğum Sosyaldemdkrait Halkçı Partinin gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım, yüce 
Meclisi engin saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, sosyal devletin, elbetteki 
(birindi planda ödevi, vatanına hizmet etmiş olan 
insanların sonraki hayatlarını veya geride bırakmış 
oldukları dul ve yetimlerini normal hayat şartları
na kavuşturmak için gerekli ortamı hazırlamaktır. 
Konuya bu açıdan bakıldığımda, bunun, özellikle 
sosyal devletlin yapması gereken meselelerin başında 
gelen olaylardan bir tanesi olarak mütalaa edilmesi 
gerekir ve böylesine bir yasa tasarısının takdirle 
karşılanmaması mümkün değildir. 

(BAŞKAN — Efendim, lütfen Sayın Başbakanı. 
rahat bırakalım; kürsüdeki arkadaşı dinlemeleri la
zım, çok rica ederim. 

'Sayın Kusman, devam edıin efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Biz, Sosyalde-

motorait Halkçı Pariii olarak, vatanına hizmet etmiş 
olan kimselere, hayatta ise kendilerime, ölmüşlerse 
tiui ve yetimlerine yaşamlarını sağlayacak bir aylık 
tbapamanın; yani devletin koruyuculuğunun, devlet 
(babanın Ibaîbailığını, görevini yerine (getirmesinin ne 
kadar haklı, ne kadar yerimde olduğunu her zaman 
«avunan bir görüşün sahipleriyiz. O açıdan baktığı
mızda elbetteki bû yasaya bakış açımız müspetttlir. 

Ancak, Türküye GurrihuriyetMn kurulduğu gün
den bu güne kadar büyük Atatürk'ün başkanlığında l 
toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin tutanak
larım o günden başlar ve bugüne kadar getirirseniz, 
bazı önerler veya bazı görevler vardır ki, bunların 
Türidiye Büyük Millet Meclisinden geçmesi zorun
luluktur. Dolayısıyla vatanına hizmet etmiş olan 
toir kimsenin kendisine aylık bağlamak ve dolayl
ıyla onu taltif ötmek Türkiye Büyük Mifet Mec
lisine görev olarak veri'knlişitir. 

Son zamanlarda çok kötü bir alışkanlığın tea
mül. haline getirilmesi; yani Türkiye Büyük Millet I 
ıMediısinin görevinin, çıkarılan bir yasa veya yetki I 
yttsıa*ı ile Bakanlar Koruluna devredilmek suretiyle | 

[ Türkiye Büyük Millet Meclisini bu tatsal görevlerimi 
yapmalktan beri tutmanın, onun dışında tutmanın 
çok kötü bir örneğini tekrar yaşamaktayız. Vaıtanı-

I oa hizmet etmiş kimsıeye aylık bağlanması elbetteki 
(gerekir, elbetteki Türk'iye Büyük Millet Meclisi bu
nun gereğimi yerine getirir; ama Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bu tasarıdan sonra gerçek manada va
tanına hizmet etmiş olan insanların taltif edilmesi 
için kendisine düşen mukaddes görevi yapmaktan 
mabrum olacaktır. 

Sayın miMetveikillcri, meseleye baktığınızda elbet
teki kalkıp şu andaki hükümetli •avunalbilirsiniz; di
yebilirsiniz ki, bizüm hükümetimiz gerçek manasında 
vatanına hizmet eden insanları değerlendirecek, dola
ylısıyla vatanına hizmet etmiş olan insanları bfaam 
anladığımız değer yargıları içerisinde değerlendlir-
mıek suretiyle taltif edecekıtir... Olmaz; ama kabul 
ediniz ki, bir gün vatanına ihanet edecek, şekilde bir 
davranışın içlinde olan bir kimsenin, bu davranışını, 
«vatana hizmettir» diye bir hükümet kabul ettiği tak
dirde, işjte o zaman Türkiye Büyük Millet MeclM 
verdiğimiz bu yetkiyle buna müdahale hakikim hiç
bir zaman için kullanamayacaktır. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

AUÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Vatana 
ihanete aylık verilir mi? 

ÖMER KUSHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimin üze
rinde titremesi gereken şeylerin başında, teşriî yet
kisinin bir başkasına deyredilmemesMn gelmesi ge
rekir. Her milletvekili, Anayasanın kendisine ver
miş olduğu yasa yapma yetkisini kiim&eye verme
mek için elinden geldiğince titiz, elinden geldiğin
ce ketum olmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla biz 
Sosyaldemıdkrat Halkçı Pariti olarak, mlilletimizin, 
Anayasanın bize vermiş olduğu bu yetkiyi Bakan
lar Kuruluna devretmek suretiyle, her şeyin Bakan
lar Kurulunda halledilmesi ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin göstermelik bir kuruluş haline getiril
mesine bugün razı değiliz, dün de razı değildik, 
yarın da razı olmayacağız. Kesinlikle biline ki, en 
yakın bir tarihte iktidar olduğumuzda, bu yasaları 
tersyüz edecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisini 
en saygın noktaya yine getireceğiz. (Alkışlar) 

Sayın miletvekfilleri,, bazı olaylar vardır kli, bu
nun üzerine herkes, Türkiye Büyük Millet Meclisli
nin Başkanlık kürsüsünü işgal eden muhterem zatlar
dan, milletvekillerinden, parlamerubonun hükümet 
kanadındaki üyderindlen hepsi son derece titâz, ion 
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derece dikkatli, son derece itinalı olmak mecburi
yetindedir. Şimdi biz, Sosyaldemdkrat Halkçı Parti 
olarak şu anda <bir şeyin endişesini taşıyoruz sayın 
milletvekilleri. 

fLHAN AŞKIN (Bursa) — Kaç kişi varsınız? 
(BAŞKAN — Müdahale etmeyelim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Kemiyet önem-

'lii değildir sevgili arkadaşını, siz keyfiyete bakınız. 
Mevcutlar, parmak kaldıran oy makinesi değildir, 
onlara oylama makinesi penceresinden bakmayınız, 
mühim olan onların varlığıdır. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

IBAŞKAN — Lütfen müdahale ötmeyin efendim. 
Devam edin Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Türküye Büyük 

Millet Meclisinin tutanaklarını tetkik ettiğinizde, 
heriflesin yapısı orada resmedilmiştir. Yarınlarda ya
şayacak çocuklarımız onları tetkik edip ve hepimiz 
için bazı değer yargılarına varacaktır. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Yarım 
saattir konuşuyorsun, bir şey söylemiyorsun, boş 
konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN' l(Devamla) — Endişe ediyo
ruz; şu hakımdan endişe ediyoruz sayın milletve
killeri: GetMlimliş olan yasaya, biraz sonra getirile
cek bir önergeyle ne ilave edilecektir, bunu bilme-
mekfteyıiz. Biraz önce örneğini yaşamış olduğumuz 
ve yaşanmasını kesinlikle arzu etmediğimiz manza
ranın, o panaromanın bu çatı altında bir daha ya
şlanmasını işitemiyoruz. Verilen önergelerle, yasa ile 
ilgisi olmayan ve bir başka yasayı 'tadil eden mad
delerin 'bu yasaya da ilave edilmeyeceği hususunda 
Sayın Başkanlık Divanının bize teminat vermesi ge
rekir. Elfbetteki İçtüzüğün milletvekiline vermiş ol
duğu bazı halklar vardır, eHbetteki milletvekilleri bu 
İçtüzüğün kendilerine vermiş okluğu haklan kulla
nacaklarıdır, elibetteki parlamenter demokratik siste
min fazileti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
olmanın şerefli ve onurlu büyüklüğü bunu emreder, 
elibetteki bir milletvekili vereceği önergelerle yasa
lara bir şeyler ilave ettirir; ama sayın milletvekil
leri şunu hiç unutmayınız; Alınan talimatlarla ve
rilen önergeler milletvekilliğine büyüklük değil, mi'l-
letveküMği imajına, ulviyet, kutsallık değil, nakise 
getirir, küçüklük getirir, saygısızlık getirir; lütfen 
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buna müsaade etmeyiniz. (ANAP sıralarından «Sen 
kendi haline bak» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Biraz önce ör

neğini yaşamış olduğunuz önerge ile yasa maddeleri 
ilave etmenin, bu yasada da biraz sonra önümüze 
gelım'iyeceğini nasıl garanti ediyorsunuz sayın mil
letvekilleri ve nasıl müsaade edebiliyorsunuz, millet
vekili olarak nasıl raihaltsız ölmüyorsunuz böyle bir 
olaydan? Gerçekten şaşıyorum sizin halinize. (ANAP 
sıralarından «Kanunla ne alakası var?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, kanun tasarısıyla il
gili konuşunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, kanun üzerinde 'görüşüyorum, endişelerimi iz-
ıhar ediyorum, Biraz sonra gelecek bir önerge ile 
Ibu kanuna bir maddenin ilave edilip edilmeyeceğini 
(bilmediğim için; benim için kayıp, bütün milletve
killeri içinde karanlık olduğundan, tonu söylemek 
mecburiyetindeyim. 

Sayın Başkanım, yasayı savunuyorum, gerçek
leri savunuyorum, İçtüzüğü savunuyorum, Anaya
sayı savunuyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, önergelerin kabul 
edilip edilmemesli Büyük Millet Meclisinin takdiri
ne giren işlerdendir ve kanunidir, O itibarla de
vam ediniz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Prosedür nor
mal işlediği takdirde. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Müzakere açılma
dan madde ilave ediyorsunuz hukukçu Başkan. 

ÖBAŞKIAN — Usulsüzlük olursa ben müdahale 
ederim efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Sayın Başkanlık Divanı İçtüzüğün emrettiği 
prosedürü normal işlettiği takdirde, bunu en büyük 
saygıyla karşılayanların biz olduğumuzun örnekleri 
tutanaklarda mevcut; ama, meseleyi oldu bittiye ge-
ıtiirmek suretiyle birşeyleri halletmeye çalışırsanız, 
(bugün parmak sayınız yeter, dolayısıyla şu an'da 
teşriî gücünüz olduğu için, milletvekilliğinin size 
sermiş olduğu o çok onurlu o dokunulmazlığınız ol
duğu için kendimizi rahatlıkla savunuyor kabul ede-
ibilirsiiniz; ama yarın tarih karşısında kendinizi sa
vunma imkânınız olmadığında, o tutanaklar başka
ları tarafından, devamımız olacak neciller tarafın
dan tetkik edildiğinde, sizin için hiç güzel şeyler 
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söylenımeyecdkitir sayın msilldbveötıill'eırii. Ben bunun 
savaşı içerisindeyim. (Gürültüler) 

ALPARSLAN PEHLİVANLI (Ankara) - Ka
nun tasarısıyla alakası ne bunların? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve

killeri, şu anda görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı 
üzerinde neleri söylemem gerektiğinin idraki içeri
sinde bulunan bir milletvekiliyim. Bugüne kadar bu
nun örneklerini binlerce defa yaşadık. Bana oturdu
ğu yerden akıl vermeye çalışan arkadaşlarım, lütfen, 
eğer kullanacak aklınız varsa kullanın da özellikle 
kendi onurlu yerinizi muhafaza etmede değerlendirin 
onu. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu nasıl konuşma? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, ben istiyorum ki, hiçbir milletvekilinin başının 
üzerine bir soru işareti konmasın, hiçbir milletvekili
nin teşriî gücüne gölge düşürülmesin, hiçbir millet
vekili bir başkasının aleti olmasın... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, hatibin fikirle
rini anlamıyoruz; müdahale etmeyin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Milletvekili mil
letinden aldığı yetkiyi kullanarak, bağımsız ve vicda
nının, ahlakının ve kendi yasa yapma özelliğinin, gü
cünün emrettiği şekilde hareket etsin. Bir başka ta
raftan almış olduğu talimata göre... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Açık 
konuş, hangi taraftan talimat?.. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Çok açık sayın 
milletvekili. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana da
vul zurna az gelir; daha nasıl açık söyleyeyim ben 
sana? 

Sayın milletvekilleri, söyleyecek şeylerimiz çok 
fazla; ama öyle zannediyorum ki, bizim söylediğimiz 
bu şeyler, parlamento tarihi yazıldığında, o tarihi ya
zacak tarihçiler tarafından kullanılsın ve tutanaklara 
geçsin diye söylüyoruz. Bir gün gelecek ve siz de bu 
gerçekleri anlayacak ve çok pişman olacaksınız; ama 
ay bacayı savuşmuş olacak sayın milletvekilleri. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nacağım : Tasarının maddelerine geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkımda Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, hiçbir karşı

lık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle 
Türk Vatanına hizmet etmiş ve bu hizmetleri belge
lenmiş olan Türk Vatandaşlarına veya bunların ölüm
leri halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine va
tanî hizmet tertibinden bağlanacak aylıkların usul ve 
esaslarını tespit etmektir. 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 1 inci mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Aylık bağlanması 
MADDE 2. — Birinci madde kapsamına giren 

Türk vatandaşlarına veya bunların ölümleri halinde 
üçüncü maddede belirtilen şartları haiz aile fertleri
ne hayatta bulundukları sürece ödenmek üzere Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu. Kararı ile aylık bağlanabilir. 

Vatanî hizmet tertibinden bağlanacak aylıklar; 
ilgililerin kendileri için 700, dul eşleri için 550, yetim 
ve bakmakla yükümlü olduğu diğer yakınları için 400 
gösterge rakamının, Bütçe Kanunlarıyla devlet me
murlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpı
mından bulunacak miktarda ödenir. 

Bu aylıklar hiçbir vergi veya kesintiye tabi olma
dığı gibi haczedilemez. 

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

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Aile fertlerine aylık bağlanması 
MADDE 3. — Bu Kanun gereğince aylık alan

ların ölümleri halinde, aylıkları dul ve yetimlerine 
intikal* etmez. Ancak, aylık almakta iken veya aylık 
bağlanmadan ölenlerin; 

a) Evlenmemiş eşine dul kaldığı sürece, 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, idrakin, aklın, 
mantığın ve onurun hâkim olduğu parlamento çatısı 
altında, o güzel günlerde çalışmanız dileğiyle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen var 

mi? Yok. 
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b) 18 yaşını bitirmemiş veya ortaöğrenime de
vam etmekte ise 20, yükseköğretime devam etmekte 
ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına, 

c) Evli olmayan kız çocuklarına evleninceye ka
dar, 

d) Babasına veya dul anasına, 
muhtaç olmaları şartıyla ikinci madde esaslarına 

göre aylık bağlanabilir. 
Evlenme dolayısıyla aylığı kesilmiş olanlardan 

sonradan dul kalanların da muhtaç olmaları halinde 
eski aylıkları bağlanarak ödenir. 

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

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Diğer kanunlarda yer alan atıflar 

MADDE 4. — Diğer kanunlarda 15.6.1978 tarihli 
ve 2150 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun 
ilgili maddelerine yapılmış sayılır. 

Vatanî hizmet tertibinden aylık alanlarla ilgili 
özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 4 üncü 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırma 
MADDE 5. — a) 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı 

Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylık
larının Yükseltilmesi Hakkında Kanun ile değişik
likleri, 

b) Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is-

yen var mı? Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı uğurlu olmasını dilerim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTıEMÖÇlN (Bursa) — Hayırlı ve 
uğurlu olsun. Yüce Meclise teşekkürlerimizi arz ede
riz. 

3. — 2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/740) (S. Sayısı : 
446) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, üçüncü sıra
daki, 2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddeleri-
nıin Değ'işıtiriimösi Halkıkında Kanun Tasarısının gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza sunacağım : Komiisyıon raporunun olkunımasını 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerimde söz isteyen arkadaşların 
isimlerini okuyorum : 

Grupları adına; Hür Demokrat Parti Grubu adına 
Sayın Kadri Altay, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Musa Öğün, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Ayhan Fırat. 

Şahısları adına; Ali Mazfoar Haznedar. 
Şimdi, bu arkadaşlarıma sırasıyla söz vereceğim. 
Hür Demo'krat Parti Gruibu adına konuşmak üzere 

buyurun Sayın Kadri Altay. (Alkışlar) 
HDP GRUBU ADINA KADRİ ALTAY (An

talya) — Sayın iBaşIkan, değerli milletvefkili arkadaş
larım; 2813 sayılı TeMz Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Halkıkında Kanun Tasarısı üzerinde-
ik'i Hür Demdkrat Parti Gruibu ve şahsım adına görüş
lerimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Bir ülkeniin kalkınmasında önemli rol oynayan üç 
altyapı selktörü vardır : Bunlardan biri enerji; diğeri 

(/) 446 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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ulaştırma; üçüncüsü de haberleşmedir. Enerji sektö
rünün bağlantı yeri, bildiğiniz üzere, Enerji Bakanlığı; 
Ulaştırma ile haberleşmenin büyük bir kısmı ise 
Ulaştırma Bakanlığı. çatısı altımda bul ummaktadır. 

Sayın milletvekilleri, haberleşme konusu malumla
rımız olduğu üzere, çolk yönlü (hizmetleri bünyesinde 
(toplamakltadır; bunlar posta, telefon, telgraf, telsiz, 
TRT, basın - yayın ve enformasyondur. Bunların hep
sini «haberleşme» adı altında, .bir arada toplamalınız 
mümkün. Çünlkü, belirttiğimi hizmetler ve bunların 
işletmeleri, haberleşmenin temel unsurlarıdır. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin, tespit ettiği ilkele
re göre yeni kuruluş düzenlemeleri yaptığını hepimiz 
biniyoruz; PTT ile telsizi Ulaştırma Bakanlığına bağ
ladı, TRT ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğünü ise, doğrudan doğruya serbest bıraka-
rakl bir devlet bakanlığına rapddtti. Bu durum, esasen 
eskilden de böyleydi, iyi mi, kötü mü, bunun üzerinde 
durmayacağız; ancak bir hususu da belirtmekte fay
da görüyorum : Özellik bakımımdan PTT, telsiz ha
ber taşıyıcı niteflliğindedir; TRT ile Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü ise, sadece yayın ya
par durumdadır. Birincisinde yapma ve işletme ko
nuşlu, hizmeti vardır; ikindisinde ise, sadece yayının 
işletilmesi hususu vardır. 

(Bu açıklamamın ışığında, Türkliyemizin geleceği 
açıcından düşünür ve ülkemizin kalkınmasını dikkate 
alırsak, bu 4 hizmetin «haberleşme» adı altında top-
lanrnasını ve yeni b'ir kuruluş olarak meydana getiril
melini, parti grubu olarak biz uygun buluyoruz. Çün
kü, bunun hem işaretleri var, görüntüsü var, hem de 
birçok ülkede bu şekilde uygulamalar mevcut; İtalya' 
da, İngiltere'de, Fransa'da, vesaire... 

Sayın milletvekilleri, telsiz hizmeti, Türkiyemiz 
içini ülkem'iz için çolk önemli bir konudur. Ülkemizde 
telsiz konusunda resmî olarak bir hizmet'in getiril
mesi ilk defa -bildiğinüz üzere- 1937 yılında olmuştur. 
O zamanki teknik gelişmeler bu kanun sayesinde iz
lenmiş; ancak gelişmeler artınca yine 1951 yılında 
kanunda bazı değişiklikler yapılmış; bundan sonra ise 
1980 yılına kadar hemen hemen hiçbir şey yapılma
mıştır. Halbuki en hızlı teknik gelişme bu dönemde 
olmuştur. 

îşte bu durumun en iyi bir şekilde benimsenmesi 
ancalk 12 Eylül 1980'den sonra anlaşılmıştır. Gecik
me ile de olsa, 5 Nisan 1983 tarihinde 2813 sayılı Tel
siz Kanunu çıkarılmış ve yayımlanmıştır. Bunun uy
gulanması da ANAP iktidarına nasip olmuştur. 
(ANAP sıralarımdan «Bravo Paşa» sesleri) 

Kanun neşredilir neşredilmez, her taraftan, resmî 
olsun, yarı resmî olsun veya özel kurum ve kuruluş
lardan olsun, istekler olmuş, talepler bir hayli artmış; 
fakat bu taleplerin karşılanması ise mümkün olama
mıştır. Bunun esas nedenine gelince : İkibuçuk sene
den beri iktidarda olan ANAP Hükümetinin Ulaştır
ma Bakanlığı haberleşme konusunda, telsiz konusun
dan ziyade, PTT hizmetine önem vermiş bulunmakta
dır. Sayın Ulaştırma Bakanının habire köy, kasaba, il
çe demeden her yere giderek kurdele kesmesi bunun 
en belirgin işaretiıdir. (ANAP sıralarından. «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Şayet Sayın Ulaştırma Balkanımız, 
kurdele kesime hizmetinde harcadığı zamanın bir kıs
mını da yoğun telsiz isteklerimin karşılanmasında har-
casaydı, hem işlemez duruma gelen Telsiz işleri Ge
nel Müdürlüğünü iyi bir duruma sokar ve hem de bü
tün kurum ve kuruluşların taleplerimi de zamanında 
giderebil'irldli. (ANAP sıralarından «Ona da sıra ge
lecek, onu da yapacağız» sesleri) 

IBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
KADRİ ALTAY (Devamla) — Telsiz Genel Mü-

Idürİüğü her yere «bu kamunla telsiz götürmüş, verebil-
ımiştJir. Ancak, kontrol hizmetini yapamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, parti grubu olarak biz iddia 
ediyoruz ki, telsiz konusunu bakanlık oldukça ihmal 
etmiştir. Yine iddia ediyoruz k'i, şayet Ulaştırma Ba
kanlığı şimdi huzurunuza getirdiği kanun tasarısındaki 
basit birkaç değişikliği bir sene önce yapsaydı, Tel
siz İşleri Genel Müdürlüğü şimdi büyük bir kalkın
ma içimde olurdu. Bunun esas nedenine gelince : Bil
diğiniz üzere harçların kalkması hemen hemen birbu-
çük seneyi geçmişltir. Şimdi getirilen ücretler (ki, bu
nun tutarı 1 milyarın üzerindedir) daha evvel alınmış 
olsaydı, dolayısıyla Telsliz İşleri Genel Müdürlüğü de 
bu denli gelir kaybına uğramayacaktı. Esasında hü
kümet kaybetmiş değildir; çünkü harçları hükümet 
alıyor; ama zarar eden Ulaştırma Bakanlığının Tel
siz Genel Müdürlüğüdür. Neden derseniz; Harçlar 
bütçeye alınıyor, ücretler ise Telsiz Genel Müdürlü
ğüne veriliyor da ondan. 

Değerli milletvekilleri, bu genel açıklamamdan 
ısonra, şimdi de müsaade edersieriiz Telsiz Kanunu
nun bazı maddelerindin değlişıtirilmesini ihtiva eden 9 

! maddelik kanun tasarısına geçmek istiyorum. 
J Efendim, kanun tasarısı; 2813 sayılı Telsiz Kanu-
ı nun 2 maddesini tümüyle değiştirmektedir. B'ir madde 
! içinde iki tane geçici madde yenilenmekte, bir mad-
j deyi yürürlükten kaldırmaMa ve üç maddesinde de 
[ fikra eklemesi veya fıkra değişikliği yapmış bulun-
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maktadır. Ayrıoa, ilki madde de usulen yürürlük ve 
yürütme olarak konulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda arz ettiğim gibi, 
kanun tasarısının ne büyütülmesine, ne de mugalata
ya yer verilmesine lüzum yoktur. Getirilen değişiklik 
teklifleri olumludur; Hür Demokrat Parti olarak bu 
değişiklikleri uygun (buluyoruz. 

Kanun tasarısında tamamıyla değiştirilen madde
lerden birisi, eski kuruluşu Haberleşme Yüksek Ku
rulu ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı hükmî şahsiyeti 
haiz -yani tüzelkişiliğe haiz- katma bütçeli Telsiz Ge
nel Müdürlüğü haline getiriliyor; yani buradaki «iş
leri» kısmı kaldırılıyor ve görevleri de yeniden düzen
leniyor. Bu, esas kanunun 5 İnci maddesini ihtiva edi
yor. 

Diğer değiştirilen 2 nci madde ise, harçların ücrete 
dönüştürülmesi ve bunun tahsiline Telsiz Genel Mü
dürlüğünün yetkili kılınması konusudur. Bu da, esas 
kanunun 27 nci maddesini teşkil etmektedir. Bu ko
nuda, harç yerine ücret alınmasıyla, genel müdürlü
ğün süratle kalkınacağı görüşünde olduğumuzu da be
lirtmek isterim. 

Fıkra değişikliklerine gelince : En önemlisi, ka
nun tasarısının sözleşmeli persıonel istihdamına im
kân vermesidir. Yaptığımız incelemeye göre, bu hu
susu hem faydalı, hem de mahzurlu buluyoruz biz. 
Faydalı; çünkü ihtiyaç var; çünkü boş kadrolar var, 
teknik kadrolara ihtliyaç var. Zararlı; çünkü yanlış 
kullanmalara, kayırmalara, suiistimallere sebep olur 
da ondan. 

Yapılan bir önemli değişiklik de PTT Genel Mü
dürlüğü dahil, telsiz araçlarının ruhsata tabi olmala-
rıidır. Bu da elbette olumlu, bu da uygun bir değişik
lik. 

iBaşka bir fıkra değişikliğli de, İçişleri Bakanlığına 
ibağlı, Emniyet Genel Müdürlüğü hariç, diğer genel ve 
katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarının bütün 
telsizleri ücrete tabi tutuluyor. Bu da uygun bir du
rum. 

Sayın milletvekilleri, yaptığım bu açıklamalar mu
vacehesinde, Hür Demokrat Parti Grubu olarak biz, 
kanun tasarısına müspet oy vereceğimizi duyurur, he
pinize saygılar sunarım. (HDP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Musa öğün; 

buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA MUSA ÖĞÜN (OCars) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2813 sayılı Tel
siz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak Doğru Yol Par-
tiisli Grubu adına huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

'Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. 
Değerli milletvekilleri, müzakeresini yapmakta ol

duğumuz tasarıyla, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde 
ıbulunan Telsiz Genel Müdürlüğünün kuruluşu, gelir
leri ve hizmetinin nasıl yürütüleceği yeniden düzenlen
mektedir. Ancak bu kanun da, diğer kanunlarda oldu
ğu ğM aceleye getirilmiştir. Hatta o derece aceleye 
^getirilmiştir ki, katma bütçeli koskoca bir genel mü
dürlüğün bünyesinde bir teftiş kurulu, bir hukuk mü
şavirliğine ihtiyaç olduğu unutulmuştur. Bunu, hükü
metin getirmiş olduğu tasarıyı tetkik ettiğiniz zaman 
göreceksiniz. Ancak Plan ve Bütçe Komisyonunda bu 
hususun fark edilmesiyle, genel müdürlük bünyesine 
bu iki ünite ilave edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, doğrudan doğruya devlet 
güvenliği ile ilgili bu hizmet hakkındaki tasarının, bu 
veya buna benzer, burada giderilmesi mümkün olan 
hataları da olmasaydı, kanunlaşması mümkün olabi
lirdi. Ancak tam aksine, tasarının madde gerekçele
ri, kuruluşun vüsati ve hizmötiin mahiyeti arasındaki 
dengesizlikler, ihdas edilen personel kadroları bakı
mından birçok çelişkilerle doludur. Şöyle ki : , 

Genel gerekçede Millî Güvenlik Kurulunun 
25.6.1985 günkü toplantısında her çeşit elektroman
yetik yayınların kontrolü ile monitör hizmetlerimin 
yürütülmesi görevi genel müdürlüğe verilmiştir. 

I inci maddenin gerekçesinin son cümlesi ise, bu 
iki hizmeti birblirine karıştırmış, bunun sonucu, sanki 
idarenin hizmeti münhasıran monitör sistemini tesîs 
«etmekten ibaret kalmış ve elektromanyetik yayınların 
kontrolü burada tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

İşin daha garibi, maddenin yazılışında konu da
ha da karışık hale gelmişidir. Nitekim, bu kanunun 1 
inci maddesiyle değişikliği öngörülen 5 inci maddesi
nin ikindi fıkrasında görevler gene yayın kontrolü ve 
monitör hizmeti olarak ikiye ayrılmıştır. Böylece mad
de, gerekçesiyle tenakuz içerisinde bulunmaktadır. Bu 
durumu ile her zaman olduğu gibi acele ile hazırla
nıp getirilen bir metin olmaktan öteye gitmemekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, madde metninden ve açıkla
malardan anlaşılacağı üzere kuruluşa iki hizmet veril
mektedir. Bunlardan birincisi, elektromanyetik yayın-
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lann kontrolü, diğeri ise monitör hizmetidir. îç içe 
olan bu görevlerin teknik teferruatına girmeden anlam
larını açıklamakla yetimeceğim. 

'Monitör, elektromanyetik yayınların dinlenmesi-
dir. Başka bir deyfimle, her türlü telisiz sisteminde ya
pılan yayınların tahsis edilen frekanslarda çalışıp ça
lışmadığını, kaçak yayınların olup olmadığını tespitle, 
planlı ve meşru bir yayın ortamının sağlanmasını 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yabancı yayınların dinlen-
mesiyle haiber ve biligi toplama da bu sistemin bir par
çasıdır. Halen kuruluş kanunlarında bu hizmeti yü
rütmekle mükellef TRT, Basın - Yayın ve daha baş
ka kuruluşlar mevcuttur. 

Şimdi, bu tasarı ıkanunlaşırsa bu kuruluşlar aynı 
göreve mi devam edecekler, devam edeceklerse han
gi esaslar içerislinde devam edeceklerdir? Buna ait 
hiçbir hüküm tasarıda mevcut değildir. 

Aynı husus yayın kontrolü için de mevzu bahis
tir. Yayın kontrolü daha komplike bir teknik olduğu 
için, burada ıgecenin bu geç vaktinde bu teknik tefer
ruata girmeye lüzum görmüyorum. Kanaatıımca bu 
hizmatierlin bir elde toplanması lazımdır. 

Bu balkımdan, tasarı yeniden ele alınmalı ve ihti
yaçlara göre yeniden düzenlenmelidir. Millî Güven
lik Kurulunun tavsiyesi de esasen bu istikamettedir. 

Diğer bir husus -yasada olmamakla beraber, ihdas 
edilen kadroların tetkikinden anlaşılıyor- merkez teş
kilatı dışında bölge teşkilatları da kurulmaktadır. Böl
gelerin sayısının ne olduğu ve bununla ilgili herhangi 
bir husus tasarıda mevzuuibahis edilmemektedir. An
cak, bölgeler mevzuunda Türkiye coğrafî yapısının 
çok iyi tetkik edilmesi gerekir. Zira kontrolü yapıla
cak gerek monitör sistemiyle, gerekse elöktrıomanye-

Dök yayınların kontrolü ve tespiti iç'in, coğrafî yapının 
büyük önemi vardır. Halen bu sistemlerin meşgul ola
cağı telsizlerin FM olarak bilinen frekans modülas-
yonlu ve genlik modülasyonlu olarak iki tip üzerin
dedir. Bunların menzilleri, muhaibere mesafeleri çok 
değişiktir. Eğer bu bölgeler, bunlar dikkate alınma
dan tespit edilirse, gerek elektromanyetiğin kontrolü 
ve gerekse monitör hizmetinin yapılması tamamen ak
samış olur. Zira, bir bölgenin dışındaki bu mesafeler 
içindeki menzil dolayısıyla kontrol imkânları azalır. 
Bunun neticesi, bölgeler çok iyi tespit edilerek, ayrıca 
bu bölgelerin alt kademelerinin de bulunması gerek
mektedir. Başka türlü bu istenen hizmetin istenen 
müessiriyet'te yapılması imkân dahilinde olmaz. 

Sayın milletvekilleri, detaylarına girmeden arz et
meye çalıştığım hususlardan da anlaşılacağı giibi, geti
rilen bu tasarııyla devlet güvenliğiyle doğrudan doğru
ya ilgili bu hizmet ifa edilememektedir. Bizim tavsiye 
ve teklifimiz, tasarının geri alınarak daha düzenli, ih
tiyaca uygun olarak yeniden getirilmesidir. 

Konulmamı burada bağlarken, yüce heyetinize say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğün. 
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuş

tur. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek ve 
gündemde bulunan konulan, basılıp 26.5.1986 Pazar
tesi günü dağıtılan ve aynı gün Gelen kâğıtlarda ya
yımlanan 456 ve 457 sıra sayılı kanun teklif ve tasa
rılarını sırasıyla görüşmek için 28 Mayıs 1986 Çar
şamba günü; yani buıgün saat 14.00te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 02.27 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVÂPLARI 
1. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Ke

çiören Belediyesince yapılan bazı işlemlere ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı ce
vabı (7/1091) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Cemal Özdemir 

Tokat 
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1. Keçiören İlçesi Anavatan Caddesi dörtyol 
kavşağında 8 365 ada 15 parselde 1.1.1975 tarihinden 
beri Cevat Özer tarafından odun ardiyesi olarak kul
lanılan mahalde Keçiören Belediye Başkanlığının 
17.6.1985 gün ve tespit 8-4/85-21 sayılı tespiti sonucu 
herhangi bir işgaliye tahakkuk ettirilmiş midir? Etti
rilmiş ise miktarı ve tahsilatı yapılmış mıdır? 

2. Anılan yerdeki odun satış deposunun küşadı 
var mıdır? Var ise veriliş tarihi ve sınıfı ile küşatla 
ilgili tahsilat hakkında bilgi verir misiniz? 

3. Keçiören Uyanış Mahallesi 18 inci Sokak No. 
13'de mevcut yapıya ilave olunan 2 nci kat inşaatı 
yasalar gereği gerekli ruhsata haiz midir? Değilse 
ne gibi işlem yapılmıştır? 

4. Keçiören Belediyesinin 1984 -1985 yılları ge
lir ve giderlerinin incelenmesi için anılan Belediye 
Başkanlığına ve Bakanlık Makamına herhangi bir mü
racaat olmuş mudur? 

5. Keçiören Belediyesinde lojmanlar kimlere ve 
hangi yasal kriterlerle tahsis yapılmıştır? 

6. Keçiören Belediyesi Hukuk işleri Müdürü Esen 
Ünür'le Avukat Faik Eryıldız'ın Bakanlığınıza vaki 
müracaatları üzerine herhangi bir işlem yapılmış mı
dır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 21.5.1986 

Sayı : Mah. İd. Gn. Md. 
APK. ARGE. 571(86) 90347 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 22.4.1986 gün 

ve 7/1091-5923/22702 sayılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Sayın Cemal Özdemir'in, «Ke
çiören Belediyesince yapılan işlemlere» ilişkin yazılı 
soru önergesine verilen cevabın bir örneği ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Bakan 
Sayın Cemal Özdemir 
Tokat Milletvekili 
Keçiören Belediyesince yapılan bazı işlemlere iliş

kin yazılı soru önergenizde yer alan konular Bakan
lığımca incelettirilmiştir. 

1. Keçiören İlçesi Anavatan Caddesi Dörtyol 
kavşağında 8 365 ada 15 parselde Cevat Özer'e ait 
odun satış deposunun fazladan işgal ettiği alan için 
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11 721 744 Jira tahakkuk ettirilmiştir. Ödeme emri 
ilgiliye tebliğ edilmiş, zamanında ödeme yapmadığı 
için, belirlenen 6 257 000 liralık mal varlığının haczi 
yoluna gidilmiştir. 

Ancak ilgili 28.10.1985 tarihinde Ankara 7 nci 
Vergi Mahkemesine başvurmuş ve dava 4 üncü Ver
gi Mahkemesinde görüşülmüştür. Ankara 4 üncü 
Vergi Mahkemesi 24.12.1985 gün ve 1985/681 esas No. 
ile yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Aynı mah
keme 28.1.1986 tarih ve 1985/684 esas, 1986/144 sayılı 
kararları dle işgaliye ödeme emrinin iptaline ve ecri-
misil alınmasına karar vermiştir. 

2. Keçiören İlçesi Anavatan Caddesi No. 7'de Ce
vat Özer'e ait odun ardiyesinde yapılan kontrollerde 
görevli memura kuşat ruhsatı ibraz edilmediği için, 
1580 sayılı Kanunun 113 üncü maddesine göre tuta
nak tutulmuş ve Belediye Encümeninin 4.11.1985 ta
rih ve 2046/1 sayılı kararı ile süresiz kapatılmıştır. 

Cevat özer, 6 nci İdare Mahkemesine başvurmuş 
ve mahkeme 20.11.1985 gün ve 1985/1327 sayılı ka
rarı ile yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Daha son
ra 6 nci İdare Mahkemesine, Büyük Şehir Belediye
sinden aldığı 24.1.1984 gün ve 7890 sayılı kuşat ruh
satını ibraz etmiş, mahkeme 14.1.1986 gün ve 1985/ 
1327 sayılı kararı ile 90 günlük süre ile yürütmeyi dur
durma kararı vermiştir. İşlemler devam etmektedir. 

3. Keçiören Uyanış Mahallesi 18 inci Sokak No. 
13'te bulunan ruhsatsız kat ilavesi yapılan dnşaat 
11.4.1986 tarih ve 0051 numaralı tespit zaptı ile 3194 
sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi gereğince mü
hürlenmiştir. Sözkonusu madde gereği, inşaat bir ay 
içinde ruhsata bağlanmaz veya ruhsata aykırı yerler 
yıkılmazsa, Belediye Encümen kararı ile yıktırılacak -
tır. 

4. Keçiören Belediyesinin 1984 -1985 yılı hesap
ları, Keçiören Belediyesi Teftiş Heyeti Müdürlüğün
ce incelenmekte olup, bu konuda Bakanlığıma bir 
müracaat olmamıştır. 

5. Keçiören Belediyesine ait sadece bir tek loj
man bulunmaktadır. Bu lojmanda, Belediye Başkanına 
tahsis edilmiştir. 

6. Keçiören Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Eser 
Güngör ile Avukat Faik Eryıldız tarafından, Bakanlı
ğımıza sunulan, 18.3.1986 tarihli dilekçe, 7.4.1986 gün 
ve 23152 sayılı yazımızla incelenerek gereğinin yapıl
ması için, Ankara Valiliğine gönderilmiştir. Sözkonusu 
inceleme Valiliğince sürdürülmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Bakan 
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2. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, İstan
bul - Üsküdar İlçesi Ümraniye Semti Mustafa Kemal 
Mahallesinde konutları istimlak edilen vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı 
(7/1104) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 
özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılık etmenizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

Ali İhsan Elgin 
tçel 

İstanbul Üsküdar İlçesi Ümraniye semti Mustafa 
Kemal Mahallesinde 262 ailenin konutları çok sınırlı 
sayılabilecek bir bedelle istimlak edilmiştir. Bu bedel 
sadece enkaz parasıdır. Bu duruma göre; 

1. Bu vatandaşlarımıza neden taksitle arsa veril
memektedir? 

2. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bu vatandaşla
rımıza tahsis edilecek arsaların bedellerinin dörtte bi
rini peşin, geriye kalan bölümünün de eşit taksitler
le ödenmesini kabul etmiş iken, neden bu karardan 
vazgeçilmiştir? 

3. Konutları istimlake tabi tutulan bu vatandaş
lara, büyük gösterişle daha önce verilen tapu tahsis 
belgelerinin, bu olaydan sonra bir önemi, bir yasal 
garantisi kalmış mıdır, bunu kamuoyuna nasıl açıkla
yabilirsiniz? 

4. Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın olaya karşı 
duyarsızlığı ve ilgisizliği size göre açık bir partizan
lık örneği değil midir? 

5. Üsküdar Belediye Başkanı, Belediye Meclisi'-
nin konuya ilişkin kararını niçin uygulamamaktadır? 

6. 262 aile, bu uygulamalarla sokağa atılmış ve 
açıkta bırakılmış durumdadırlar. Yaşlı erkekler, yav
ruları kucağında genç ve yoksul anneler Ankara'ya 
kadar gelmiş ve dertlerini dinleyecek bir merci arar 
olmuşlardır. Siz Başbakan olarak bu durumu nasıl 
açıklayabiliyor ve bunların mağduriyetine son veril-
.mesi için nasıl bir tedbir düşünüyorsunuz? 

1 T.C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 26 . 5 .1986 

I Müşavirliği 
Sayı: A-13/01/1588 

I Konu: İçel Milletvekili 
Sn. Ali İhsan Elgin'in 
yazılı soru önergesi. 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığın 2.5.1986 gün ve K. K. Gn. Md. 

18/106 - 1695/037 - 797 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın Ali İhsan Elgin'in Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbakanımızmda 
kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını ten
sip buyurdukları yazılı soru önergesine ilişkin ilgi yazı 
gereğince İstanbul - Üsküdar - Ümraniye semti, Mus
tafa Kemal mahallesinde istimlak edilen 262 ko
nutun durumu incelenmiş ve bu husustaki soru ve 

j cevaplar aşağıda sunulmuştur. 
İstanbul Üsküdar İlçesi Ümraniye semti Mustafa 

Kemal mahallesinde 262 ailenin konutları çok sınırlı 
sayılabilecek bir bedelle istimlak edilmiştir. Bu bedel 
sadece enkaz parasıdır. Bu duruma göre; 

Soru 1. Bu vatandaşlarımıza neden taksitle arsa 
f verilmemektedir? 
I CEVAP 1. II. Boğaz köprüsü ve çevre yolları 
I inşaatı sebebiyle Üsküdar Belediyesi sınırları içinde 
J gecekonduları bulunan vatandaşlardan, evleri kamulaş-
I tırılanların sosyal ve ekonomik durumları göz önün-
I de bulundurulmuş ve mağdur edilmemeleri için alı

nan tedbirler zamanında ve eksiksiz uygulanmıştır. 
Bu vatandaşlarımızdan konumları 775 sayılı ka

nuna uygun olanlara (Dar gelirli ve konutsuz olmak) 
I şartı ile İstanbul İli dahilindeki gecekondu önleme 
I bölgelerinden arsa ve konut tahsis edilmesi yoluna 
I gidilmiştir. 
I Ayrıca, yerleri istimlake uğrayan bu vatandaşla-
I rımıza üç teklif yapılmıştır. 

a) Arsa verelim, 
b) Ev verelim, 
c) İstimlâk bedelini para olarak verelim, 
Buna göre; 
1. Mustafa Kemal Mahallesinde kamulaştırma-

I ya tabi tutulan bina sayısı 177, kesilen bina sayısı 23, 
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2. Aynı kesimin batısında Esat Paşa mahalle
sinde kamulaştırılan bina sayısı 71, kesilen bina sa
yısı 3, 

3. Çamlıca - Gebze'nin tik 10 km. sinde yukar-
daki belirtilen mahaller dışında kamulaştırılan bina 
sayısı 87, kesilen bina sayısı 13 tür. 

Bu durumda, 
— Kamulaştırılan bina sayısı : 335 . 
— Kesilen bina sayısı : 39 

kamulaştırılan ve kesilen bina + 

sayısı toplamı ise : 374 tür. 

— Kamulaştırılan bina ve arsaların bedelleri, sa
hiplerince tamamen alınmıştır. 

4. Tezyid-i bedel davası açılan bina ve parsel 
adedi: 

—. Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde : 91 
— Esat Paşa mahallesinde : 43 
— Diğer mahallerde : + 48 

Toplam: 182 dir 

5. Çamlıca - Gebze kesiminde, idaremizce tahli
ye davası açılan bina adedi 175 dir. 

6. Tahliye davası açılanlardan, kendiliğinden bo
şaltanlar : 

— Mustafa Kemal Paşa'da : 3 adet 
— Esat Paşa'da : 37 adettir. 
7. Arsa tahsis müracaatı yapan: 
— Mustafa Kemal Paşa'dan : 167 
— Esat Paşa'dan : 92 

Kişiden hepsinin durumu Bakanlığımızca onaylan
mış olup, arsa kuraları çekim safhasındadır. 

Soru 2. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bu va
tandaşlarımıza tahsis edilecek arsaların bedellerinin 
dörtte birini peşin, geriye kalan bölümünün de eşit 
taksitlerle ödenmesini kabul etmiş iken, neden bu 
karardan vazgeçilmiştir? 

Cevap 2. Bu tahsisler yapılırken, arsa bedelleri
nin 1/4 ü'nün peşin geri kalanınında taksitle ödenmesi 
konusunda Bakanlığımızca alınmış ve daha sonra yaz 
geçilmiş bir karar bulunmamaktadır. 

Ancak, gecekonduları kamulaştırılan ve durumla
rımda 775 sayılı kanuna uyan vatandaşlarımıza gece
kondu önleme bölgelerinden tahsis edilen arsaların be
delleri; bu vatandaşlara karayolları Genel Müdürlü
ğümüzce ödenen kamulaştırma bedellerine ait miktar

lar esas alınarak, vatandaşların mağduriyetine sebep 
olmayacak şekilde tahsil edilmesi için Valiliğine tali
mat verilmiştir. 

Soru 3. Konutları istimlake tabi tutulan bu va
tandaşlara, büyük gösterişle daha önce verilen tapu 
tahsis belgelerinin, bu olaydan sonra bir önemi, bir 
yasal garantisi kalmış mıdır? Bunu kamuoyuna nasıl 
açıklayabilirsiniz? 

Cevap 3. Bu hususun tapu tahsis belgeleri ile 
uzaktan ve yakından hiç bir ilgisi bulunmadığı gibi, 
vatandaşların her türlü hakkı titizlikle gözetilmiştir. 

Soru 4. Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın olaya 
karşı duyarsızlığı ve ilgisizliği size göre açık bir par
tizanlık örneği değil midir? 

Cevap 4. Üsküdar 'Belediyesi istimlalkıler başlar 
başlamaz Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile işbir
liği içine girmiş olup, vatandaşların mağdur edilme
mesi için Belediyesince yasal çerçevede, her türlü ön
lem alınmış ve Belediye Meclisince verilen kararlar ay
nen uygulanmıştır. Ayrıca, istenilen herşey Karayol
ları Genel Müdürlüğümüzce vatandaş emrine sunul
muştur. 

Soru 5. Üsküdar Belediye Başkanı, Belediye Mec-
üsi'nin konuya ilişkin kararını niçin uygulamamak
tadır? 

Cevap 5. Konuya ilişkin Belediye Meclisi karar
larının adilce uygulandığı Belediyesince ifade edil
mektedir. 

Soru 6. 262 aile, bu uygulamalarla sokağa atıl
mış ve açıkta bırakılmış durumdadırlar. Yaşlı erkek
ler, yavruları kucağında genç ve yoksul anneler An
kara'ya kadar gelmiş ve dertlerini dinleyecek bir mer-
•i arar olmuşlardır. Siz Başbakan olarak bu durumu 
ıasıl açıklayabiliyor ve bunların mağduriyetine son 
/erilmesi için nasıl bir tedbir düşünüyorsunuz? 

Cevap 6. Yapılan işlemler vatandaşların istekle
ri doğrultusunda ve yasal çerçevede yapıldığından ki
şilerin mağdur edilmesi gibi herhangi bir durum söz-
konusu olmayıp, herşey usulüne göre yapılmıştır. 

Bilginize arz ederim. 
î. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, seçim kurullarında görevli personel arasında ay
rıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Af Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/1114) 
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TBMM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoglu 

Erzurum 

1. Adliyedeki seçim kurulu zabıt kâtipleri 
dernek ve parti kongre seçimlerinde sandıkta görev 
aldığı zaman ücret aldıkları halde şef ve müstahdem
ler görev almadıkları halde alıyorlar bu ayrıcalık ne
den? 

2. Bu ücret ödeme konusunun, seçim kurulu 
başkanının takdirine bırakılması doğru mu? 

3. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Merkez 
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazdığı 1.2.1986 ta
rih 426 sayılı emirleri gereği Erzurum ve ilçelerinde
ki uygulama ile Türkiye genelindeki uygulamanın ay
nı doğrultuda olup olmadığının tetkiki ile uygulama 
yeknesaklığını sağlamanız mümkün müdür? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 21.5.1986 
Sayı : 611-7/1114 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 30 Nisan 
1986 tarih ve 7/1114-5991/22987 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soruların cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim, 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Hilmi Nalbantoglu 
Erzurum Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevap

landırılmasını istediğiniz sorularınızın cevapları aşa
ğıda takdim kılınmıştır. 

1. Sendika ve meslek kuruluşları ile ilgili kanun 
ve kanun hükmünde kararnamelerde, organ seçimle
riyle görevli hâkim, sandık kurulu başkanı ve üyele
rine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 
ücret ödenmesi öngörülmüş, buna karşılık büro per
sonelinden söz edilmemiştir. Cumartesi ve pazar gün-

I leri adliye seçim bürosunun açık bulunması, hâki-
I min zorunlu yardımcıları olan seçim şefi, zabıt kâ-
I tibi ve hizmetlisine resmî tatil günlerinde çalışmaları 
I karşılığı ücret ödenmesini gerektirmektedir. Bu sebep-
I le, yardımcı personelin çalışma karşılığı ücretinin 
I ödenmesi hususu seçim kurulu başkanının takdirine 
I bırakılmıştır. 
I 2. Kanunlarda açıkça belirtilmediği için, yardım-
I cı personele ücret ödeme konusunun seçim kurulu 
I başkanı olan hâkimin takdirine bırakılması doğrudur. 
I 3. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının, Erzurum 
I Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazdığı 
I 1.2.1986 gün ve 426 sayılı yazıları gereği, Erzurum 
I ve ilçelerindeki uygulama ile Türkiye genelindeki uy-
I gulamanın aynı olduğu incelemeler sonucu anlaşıl-
I mıştır. 
I Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
I M. Necat Eldem 
I Adalet Bakanı 

I 4. —' Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er-
I zincan İlindeki S. S. Emekli İsçi Yapı Kooperatifi 
I inşaatıyla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
I ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı 

(7/1125) 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba-
I kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
I aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 
I Veysel Varol 
I Erzincan 
I 1. Erzincan'da S. S. Emekli İşçi Yapı Koopera-
I tifi inşaatının çürük yapıldığına ve üzerinde haciz bu-
I lunduğuna dair 96 üyesi adına bu durumu mahallin-
I de incelemek üzere Bakanlığınıza 24.2.1986, 23.3.1986 
I ve 22.4.1986 günlü tellerle başvurmalarına rağmen 
I kendilerine herhangi bir bilgi verilmemiştir. 
I Bu durumun mahallinde tetkiki için ne düşünül-
I mektedir. 

I T.C. 
i Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 22.5.1986 
I Teknik Araştırma ve 
I Uygulama Genel Müdürlüğü 
I Sayı : I-10-Mesken Konut 

Koop./7054-12764 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1.5.1986 gün ve 7/1125/6021-23084 sayılı ya-
I zınız ve eki önerge. 
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İlgi yazıları ekinde Bakanlığımıza intikal eden Er
zincan Milletvekili Veysel Varol imzalı önerge in
celenmiştir. 

Erzincan'da faaliyette bulunan S. S. Emekli İşçi 
Yapı Kooperatifi inşaatlarının çürük olduğuna ilişkin 
daha önce Bakanlığımıza gelen şikâyet dilekçesinin 
bir örneği 24.3.1986 gün ve 2998/6559 sayılı yazımız 
ile Erzincan Valiliğine gönderilerek konunun mahal* 
linde incelenerek sonucundan Bakanlığımıza bilgi ve
rilmesi istenmiştir. 

Ancak henüz bir cevap alınamadığından yazımız 
bugünkü tarihi itibariyle tekit edilmiştir. 

Ayrıca 14.5.1986 gün ve 4872-11879 sayılı yazı
mız ile anılan kooperatifin denetlenmesi için konu 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına intikal, ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

t. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki bir şirkete ve ortaklarına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/1129) 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. Ankara'da SUTAN A. Şti. isimli bir şirket 
var mı? Var ise bu şirketin kuruluş tarihi nedir? 

2. Bu şirketin ortakları kimlerdir? 
3. (Büyükkent Belediye Başkanı ile bazı milletve

killerinin bu şirkete ortak oldukları söylenmektedir, 
doğru mu?) 

4. Bu şirket mamullerinin; lokantacı ve bakkal
lara; Büyükkent Belediye Başkanının emri ile; bazı 
zabıta memurları vasıtasıyla satışının yapılmasının 
zorlandığr doğru mu? 

5. Hatta bu şirket mamullerini alıp satmayan ba
zı lokanta ve bakkalların denetim yolları ile kapatıl
dığı doğru mu? (Denizciler Caddesinde bir küçük 
lokanta) 

27 .5 .1986 O : 3 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 26.5.1986 

Sayı : Mah. İd. Gn. Md. 
Apk. Arge. 571 (86) 90352 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 2.5.1986 gün 

ve 7/1129-6026/23098 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki bir şirkete ve ortaklarına ilişkin ya
zılı soru önergesine verilen cevabın bir örneği ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
Ankara'daki bir şirkete ve ortaklarına ilişkin ya

zılı soru önergenizde yer alan konular Bakanlığımca 
incelettirilmiştir. 

1. Ankara'da Sutan - Ankara Süt ve Mamulleri 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyette olup, kuruluşu 
17.5.1972 tarihinde tescil edilmiştir. 

2. Sutan A.Ş.'nin ortakları; Ayten Atılgan, Ra-
sim özkanca, Bülent Atılgan, Adnan Yılmaz, Mustafa 
Yıldız, Leyla Yeniay Köseoğlu ve Bünyamin Gönen' 
dir. 

3. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Altın-
soy'un Sutan A.Ş.'nin ortağı olmadığı gibi söz konu
su şirketin Leyla Yeniay Köseoğlu dışında da mil
letvekili ortağı bulunmadığı belirlenmiştir. 

4. Bu şirketin mamullerinin lokanta ve bakkal
lara satılması veya satılmaması ile Büyükşehir Be
lediyesinin ve Başkanının bir ilgisi olmadığı yapılan 
inceleme sonucunda anlaşılmıştır. 

5. Ankara'da lokanta ve bakkalların denetimi 
ve gözetimi ilçe belediyelerinin görevleri arasındadır. 

Denizciler Caddesi de denetim yönünden Altındağ 
Belediyesine bağlı bulunduğundan, bu belediyece De
nizciler Caddesinde bulunan yaklaşık 20 küçük lo
kantanın hiçbirisinin kapatılmadığı gibi hepsi de şu 
anda açık bulunmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

m> • • 

._ 441 _ 



T. B. M. M. B : 110 27. 5.1986 O : 3 

1211 Sayılı Türküye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanonu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Ta>-
sarrufların Teşviki ve Kanun Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındıa Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Ka
nunu, 7 . 11 . 1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, , 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kandırılması 
ve Kamu İktisatlı Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısına Vetrfiflen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır,) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Ahmttt Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlıı 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
tsmet Özarslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu. 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
310 
200 

• 10)5 

4 

. 1 ' 

19 

111 

(Kabul Edenler) 

Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AM Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDİN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Reoep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztek'in . 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
Fahir Sabunliş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 

| Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 

Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztüfk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmud Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
İhsan Gürbüz 
Kâımran Karaman 
Hamit Melek 
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İSPARTA | 
Fatma Mi'hrrban Erden J 
Mustafa Kemal Toğaıy I 
ibrahim Fevzi Yaman | 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan \ 
Hikmet ıB'içentürlk I 
Mehmet Kocabaş j 
Rli^tü Kâzım Yücelen I 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu j 
B. Doğancan Akyürek I 
Mehmet Vehbi Dinçerler I 
Hayrettin Elmas I 
Halil Orhan Ergüdbr j 
ismail Safa Giray g 
Mehmet KafkastİLgü I 
Akan Kavak I 
R. Ercüment Konufcman S 
Leyla Yeniay Kösıeoğlu I 
Turgut Özal 1 
İbrahim Özdemir I 
Ali Tanrıyar j 
Mustafa Tınaz Titiz j 
Saim Bülend Ulusu I 
Fazıl Osman Yöncy E 

İZMİR 
îsme# Kaya Erdem | 
Burhan Cahit Gündüz I 
özdemir Pehlivanoğlu | 
Süha Tanık I 

KAHRAMANMARAŞ I 
Alaeddin Kısakürek 8 
Mehmet Onur i 
Ali Topçuoğlu İ 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 

KARS 
tlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız ' 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçın kaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

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

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

I MANİSA 
i Mehmet Timur Çınar 
| Mekin Sarıoğlu 
I Gürbüz Şakranlı 
| Münir Fuat Yazıcı 
| MARDİN 
| Beşir Çelebioğlu 
1 Mehmet Necat Eldem 
1 MUĞLA 
| Mehmet Umur Akarca 
I Ahmet Altıntaş 

1 M U § 
I Alaattin Fırat 
I Nazmi önder 
8 Atilla Sın 
I NEVŞEHİR 
l Ali Babaoğlu 
| Faruk Dirik 
I Hacı Turan öztürk 
I NİĞDE 
I Mustafa Sabri Güvenç 
B Birsel Sönmez 
V ORDU 
1 Nabi Poyraz 
i ihsan Nuri Topkaya 
A Şükrü Yürür 
I RİZE 
9 Ahmet Mesut Yılmaz 
I SAKARYA 
I Nihat Akpak 
i Mustafa Kılıçaslan 
I Mümtaz Özkök 
I SAMSUN 
1 tlyas Aktaş 
8 Mehmet Aydın 
I Berati Erdoğan 

I SÜRT 
I Aydın Baran 
I Nejdet Naci Mimaroğlu ' 
I SİVAS 
I Mahmut Karabulut 
I Ahmet Turan Soğancıoğlu 
I M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
I Mustafa Demir 
i Osman Doğan 
I Bahri Karakeçili 
I TEKİRDAĞ 
I Ali Rıfkı Atasever 
I Ahmet Karaevli 

I TOKAT 
I Metin Gürdere 
I Selim Koçaker 
I Talat Sargın 
J Mehmet Zeki Uzun 
| TRABZON 
| Eyüp Aşık 

UŞAK 
I Mümtaz Güler 
| Mehmet Topaç 
1 VAN 
1 Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
| Mehmet Bağçeci 
8 Hüseyin Mükerrem Hiç 
| Mahmut Orhon 

İ ZONGULDAK 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
g Veysel Atasoy 
\ Rıza öner Çakan 

I BOLU 
S Turgut Yaşar Gülez 
I BURSA 
I Mehmet Azizoğlu 
S ÇANAKKALE 
İ Cafer Tayyar Sadıklar 
I ÇORUM 
jj Ali Rıza Akaydın 
I Ali Ayhan Çetin 
| Mehmet Besim Göçer 

(Reddedenler) 

ANKARA 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
H. ibrahim Kar al 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Nü&het Goral 

Ertuğrul Gökgün 
Osman Engin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni tslimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 
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DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunaıkar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narün 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol • 

ERZURUM 
Hilrrti Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlı oğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 

İCEU 
Edip özgenç 

ANKARA 
Ali Bozer 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Metin Üstünel 

AFYON 
Metin Balıbey 

AĞRI 
Paşa Sanoğlu 
İbrahim Taşdemir 

İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâil Şişman 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirtbaıyer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KAR$ 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

(KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

'MANİSA! 
Abdullah Çakırefe 
tsmet Turhangil 

MARDİN . 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

jORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

RtZE 
Fehmi Memişoğlu 

(Çef imserler) 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

(Geçersiz Oy) 

İZMİR 
Işılaıy Saygın 

(Oya katılmayanlar) 

AMASYA 

Haıan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 

Sururi Baykal 

Hüseyin Badas Doğu 

Nejat Abdullah Resuloğlu 

Oğan Soysal 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Halit Barış Can 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

UŞAK 
Yusuf Demir 

' VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Muhteşem Vasıf Yücel 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 
Aydın Güven Gürkan 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 

BURSA 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
İsmail Şengün 

ERZURUM 
j Sabahaten Eryurt <]Bşk. V.) 
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ESKİSEHtR 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Feyzullah Yıldırır 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
M, Murat Söikmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 

İÇEL 
Ali fâılsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 

ÎSTANBUL 
Bülenlt Akarcalı 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Ömer Ferruih Üter 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Kemal özer 
Arife Necla Tekinel 

İZMİR 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Söylemezoğlu 

KAYSER! 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
tsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 

'Abdul'halim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu \ 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
l Bahriye Üçok 

RÎZE 
A. Şevket 'Bilgini (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 

Mustafa Kemal Palaoglu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Aziz Bülent Öncel 

TRABZON 
Necmettin Karadum&n 
(Başkan) 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım (1. A.) 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
LtitlMlah Kayalar (LA.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal. 

(Açık Üyelikler) 

ANKARA 

BİNGÖL 

BURDUR 

GAZİANTEP 

İSTANBUL 

İZMİR 

'MANİSA : 

NİĞDE 

SAMSUN 

ZONGULDAK 

2 

1 

)>-«>« . « t . 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

110 UNCU BİRLEŞİM 

27 . 5 . 1986 Sah 
Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Türküye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı

nın Oaaık, Şubat ve Mart 1986 Ayları Hesabma Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/104) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 21.5.1986) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇÎM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sinop Milletvekili Barış Can ve 9 arkada
şının, Türk tütününün geleceğini ve tütün üreticileri 
l e tütün işçilerinin sorunlarım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad-
delerii uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/19) 

2. — Malatya Mlilletvetkili Ayhan Fırat ve 11 ar
kadaşının, ülkemizdeki demir - çelik üretimi ve tüke-
timiiyle ilgili sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca Mr Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 na maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

3. — Edir-ne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m. Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984-1985 
villan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, îhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Davlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in. Faiz Farkı tadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in. Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m. D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner 
eesi (6/676)(1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 



11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

14. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

16. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

18. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/688) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbaîcan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

24. — Adana Milletvekili Metin ÜstünePin, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fa'brikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı bi'ber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

27. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balı'kesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

31. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen camlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top-
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rak satışlarına iliş'kin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

34. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

36. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TÜĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

37. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşaık Mi 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

38. — İstanbul M'Metvekli Yılmaz Ihan 'Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) (1) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Ankara İM Kavas ve Gülveren semltindeki 'bir 
araziye ilişkin .Devlet Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/760) (1) 

47. — Muğla.Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

48. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen 'bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

49. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin (ileticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi. ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/710) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca isköntoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesli (6/714) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

57. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 

39. — İçel Müdeitvökl'i Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara iliş'kin İçişleri Bakanından sözlü 
şpru önergesi (6/635) 

40. — Balıkesir 'MiMeDyekili Oahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

41. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

42. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/669) 

43., — Erzurum Milletvekili Hitoi Nalbantoğlu' 
nun, Uluslararası taşımacılıkta kullanılan araçlardan 
alınan vergüerıe ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

44. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -
s, Iğdur - Karakale'deki Bez ve İplik Fabrikasına iliş-

S
kin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/757) (1) 

45.; — Erzurum Milletvekilli- Hilmi Nalbantoğılu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine (ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) <1) 
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ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve ı 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (16/719) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'-
ın, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçı ığı olayının sonuçlarına ilişkin 
içişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/721) 

61. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı
yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

62. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 

63. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) * 

64. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, de
miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/745) 

65. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747) 

66. — içel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in, 1 Ma
yısın resmî 'bayram 'günü olarak Alan edilmesine iliş
kin Baş/bakandan sözlü ısoru önergesi (6/748) 

67. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözdü soru önergesi 
(6/749) 

68. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin, 
nakliyecilerin bazı sorumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) I 

69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir timde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
sofu önergesi (6/751) 

70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanfoğlu'nun, 
milletvekillerine verilen araba giriş kartlarına iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/755) 

71. — Konya Milletvekili Salta Erel'in, hakkında
ki hapis cezası kesinleşen ıbdr mahkûmun yakalanma-
sı için yapılan çalışmalara ilişkin içişleri Bakanından 
•Sözlü soru önergesi (6/752) 

72. — Konya Milletvekili Salim Erenin, Ordu ili 
Aybastı ilçesi Belediye 'Başkanına ilişkin İçişleri Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/753) 

73. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -
Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
llıisince açığa alındığı iddiasına illişikin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/754) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Türküye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nunu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 sayılı Ka
nunlarda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayı
sı : 445) (Dağıtma tarihi: 16.5.1986) 

2. — Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı: 443) (Da
ğıtma tarihi: 20.5.1986) 

X 3. — 2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun . Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/740) (S. Sayısı: 
446) (Dağıtma tarihi: 20.5.1986) 

4. — Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/727) (S. Sayısı : 447) 
{Dağıtma tarihi : 21.5.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



5. — 2822 Sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu Raporu (1/767) (S. Sayısı : 449) (Da
ğıtma tarihli : 21.5.1986) 

6. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununda Değişiktik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu Raporu (1/775) (S. Sayısı : 450) (Dağıit-
ma tarihi : 21.5.1986) 

7. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişfleri Komisyonu Raporu (1/768) (S. Sayısı : 45/1) 
(Dağıtma tarihi : 22.5.1986) 

8. — 31.8.1956 Tarihli ve 7831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma 
tanM : 22.5.1986) 

9. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların 
İktisabına Dair Kanun Tasarısı ve Zonguldak Millet
vekili İsa Vardal'ın, Ereğli Maden Havzasında Bulu
nan Taşınmazların Medenî Kanun Hükümlerıine Göre 
İktisabına Dair- Kanun Teklifi İle Zonguldak Millet
vekili Pertev Aşçıoglu ve 3 Arkadaşının, Taşkömürü 
Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Ka
nun Teklifi ve Sanayii ve Teknoloji ve Ticaret; Ada
let komisyonları raporları (1/759; 2/329; 2/343) (S. 
Sayısı : 453) (Dağıtana tarihi : 23.5.1986) 

10. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teş
vik Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/772) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 
23.5.1986) 

11. — 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Mad
de İle Bir Geçlici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/774) 
(S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 448 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat ve 
Mart 1986 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5 /104) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Meclis Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu Başkanlığı 
Karar No. : 16 

Sayı : 18 

16 . 5 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ocak 1986 başında Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan borcu. 
Ocak, Şubat, Mart 1986 aylarında T. C. Ziraat Bankasının aldığı para. 

Toplam 
Ocak, Şubat, Mart 1986 aylarında T. C. Ziraat Bankasının harcadığı para. 

Nisan 1986 başında Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan borcu. 

83 175 457,18 
5 923 409 842,47 

5 840 234 385,29 
6 452 723 182,36 

612 488 797,07 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 1986 aylarına ait hesapları incelendi; 
Ocak 1986'da Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan 83 175 457,18 lira borcu ile Ocak Şubat, Mart 

1986 aylarında Hazineden 5 923 409 842,47 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem'an 
5 840 234 385,29 lira olmasına rağmen Hazineden T. C. Ziraat Bankasının 612 488 797,07 TL. borcu ile bir
likte 6 452 723 182,36 lira sarf edilmiş olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bu
lunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yılmaz 

Giresun 

Kâtip 
Engin Cansızoğlu 

Zonguldak 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Başfleanvekili 
Fahri Şahin 

Malatya 

Denetçi 
İbrahim Turan 

Gümüşhane 

Sözcü 
İlyas Aktas 

Samsun 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 
Muhalifim. 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 
Genelde israf göze çarpmakta, 
tasarrufa riayet edilmemektedir. 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 443 

Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /758) 

T.C. 
Bagbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 3.4.1986 

Sayı : K.K. Gn. Md, 
18I101-1976J01780 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hanrtaımn ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurutunca 28.3.1986 tarihim
de kararlaştırılan «Vatanî Hizmet Tertibi Aylıkitonnun Bağlanması Hakkmda Kanun Tasana» ile gerekçesi 
ekM olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimi. 
Turgut özal 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere, hiç bir karşılık ve menfaat beklemeden üstlün 'başarı ve gayretle Vatanımıza hizmet eden 
ve bu hizmetleri belgelenen Türk Vatandaşlarına veya aile fertlerine yaşadıkları sürece, özel kanunlarla vata
nî hizmet tertibinden aylık (bağlanmakta ve bu aylıklar 15.6.1978 tarafa ve 2150 sayılı Vatanî Hizmet Tertilbin-
den Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenmektedir. 

Vatanî hizmet tertibi aylıklarının bağlanması, küşiler için ayrı ayrı kanun çıkartılmasını gerektirdiğinden 
ve kanun çıkartılması uzun zaman aldığından, aylıkların bağlanmasında gecikmeler meydana gelmekte, bu 
da genellikle yaşlı ve muhtaç durumda olan vatandaşlarla ailelerini mağdur etmektedir. 

Üstün sadakat ve gayretle Vatanımıza hizmet edenlerin veya <bu uğurda kendini feda edenlerin aile fert
lerinin, bürokratik engelleri asgariye indirilerek muhtaç durumdan kurtarılmasını ve çok daha kısa sürede, sü
ratli bir şekilde aylıklarının bağlanabilmesini sağlamak için, bu tasan ile Bakanlar Kuruluna Maliye ve Güm
rük Bakanlığının görüşü alınarak vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanabilmesi yetkisi verilmektedir. 

Ayrıca, vatanî hizmet tertibimden bağlanacak aylıkların usul ve esasları da yeniden düzenlenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde, hiçlbÜr karşılık ve menfaat beMemeksizÜn üstün başarı ve gayretle Vatanımıza hiz
met eden Türk Vatandaşlarına veya bunların ölümleri halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanabilmesi amacıyla düzenlenmdştir. 

Madde 2. — Bilindiği üzere, Türkiye lehine yararlı Hizmet ettikleri tespit edilen Türk Vatandaşlarına özel 
kanunlarla vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanalbilmesi için, küsler için ayrı ayrı kanun çıkartılması ge
rekmekte olduğundan, kanun çıkarılması uzun zaman almakta ve aylık bağlanmasında gecikmeler meydana 
gelmektedir. 
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Yapılan 'bu düzenleme ile üstün başarı ve gayretle hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin çalıştıkları 
tespit edilen Türk Vatandaşlarının geleceklerinin güvence altına alınması ve aylıklarının daha kolay bağlana
bilmesi amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuruluna, ilgililere yaşadıkları sü
rece ödenmek üzere vatanî hizmet tertibinden aylık bağlama yetkisi verilmektedir. 

Bağlanacak aylıkların ilgililerin kendileri için 700, dul eşleri için 550, yetim ve bakmakla yükümlü olduğu 
diğer yakınları için 400 gösterge rakamlarının Devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımın
dan bulunacak miktarda ödeneceği, bu aylıkların dul ve yetimlere intikal etmeyeceği ve bağlanacak aylıkların 
hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmayacağı ve haczeditemeyeceği açıklanmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile, Türkiye lehine yararlı hizmet ettikleri tespit edilen Türk Vatandaşlarından 
aylık bağlanmadan veya aylık bağlandıktan sonra vefat edenlerin muhtaç olmaları şartıyla, 

a) Evlenmemiş eşine dul kaldığı sürece, 

b) '18 yaşını bitirmemiş veya orta öğrenime devam etmekte ise 20, yükseköğrenime devam etmekte ise 25 
yaşını doldurmayan erkek çocuklarına, bu yaşlarını dolduruncaya kadar, 

c) Evli olmayan kız çocuklarına evleninceye kadar, 
d) 'Babasına, babası yoksa dul annesine, 
İkinci madde esaslarına göre aylık bağlanması kabul edilmiştir. 
Bağlanan bu aylıkları evlenmeleri nedeniyle kesilen eşlerle kız çocuklarının sonradan dul kalmaları halin

de muhtaç olmaları şartıyla aylıklarının yeniden bağlanacağı açıklanmıştır. 
Madde 4. — Bu matfde ile, diğer kanunların 15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Kanuna atıfta bulunan hüküm

lerinin bu Kanunun iTgM maddelerine yapılmış sayılacağı özel kanunlardaki hükümlerin saklı kalacağı belir
tilmiş bulunmaktadır. 

Madde 5. — Bu madde, 15.6J1978 tarih ve 2150 sayılı Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıkla
rının Yüfcsektliknesi Hakkında Kanun 'ile değişikMclerinin bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 
'kaldırılması amacıyla düzenUtenmiştir. 

Madde 6. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 7. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 14 . 5 . 7956' 

Esas No. : 1/758 
Karar No. : 32 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 3 Nisan 1986 tarihinde Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «Vatanî Hiz
met Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 14 Mayıs 1986 tarihinde 
yaptığı 55 inci birleşimde ilgili Hükümet Temsücilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi; hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeden üstün başarı ve gayretle hayatlarını tehlikeye atarak 
vatanımıza hizmet eden ve bu hizmetleri belgelenen Türk Vatandaşlarına veya aile fertlerine, yaşadıkları sürece, 
özel kanunlarla Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmakta ve bu aylıkların ödenmesi de 15 Haziran 1978 
tarih ve 2150 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen kişilere Vatanî Hizmet Terti
binden aylık bağlanması ise, bu kişiler için ayrı ayrı kanun çıkartılmak suretiyle mümkün olabilmektedir. Bu 
durum; Kanunların çıkartılmasının uzun zaman alması yüzünden, aylığın bağlanmasının gecikmesine ve genel
likle yaşlı ve muhtaç durumda olan söz konusu vatandaşlarımızın veya aile fertlerinin mağduriyetine yol aç
maktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 443) 
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Tasamda; Vatanımıza, hayatları pahasına, üstün başarı ve gayret ile hiç bir karşılık ve menfaat beklemeden 
hizmet eden söz konusu kişilere maaş bağlanmasına iîişikin yeni bür düzenleme getirilmek istendiği ve böy
lece zaman kaybının azaltılmasının amaçlandığı anlaşılmayladır. 

"Komisyonumuz; Vatanına hayatlarını tehlikeye sokarak hiç bir menfaat ve karşılık beklemeden üstün bir 
gayret sarfederek başarılı bir şekilde hizmet veren ve genellikle yaşlı olan bu kişilerin, çeşitli nedenlerle mey
dana gelen gecikmeler yüzünden, geç maaş bağlanması sebebiyle mağdur olduklarını ve hatta bu kişdterin ba
zılarına ölümünden sonra maaş bağlanabildiğini hatırlatarak, zaman kaybının azaltılmasının ve maaşların bağ
lanmasındaki gecilkmeyi ortadan kaldıracak yeni düzenlemeyi yerinde, bulmuştur. Daha sonra Tasarı ve gerek
çesi Komisyonumuzca benimsenerek maddelerine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 6 ve 7 nci maddeleri Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

•'Baişlkaın 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

A. Akgün Albayrak 
•Aldanıa 

A. Şamil Kazokoğiu 
iBdlu 

C< Tayyarı Saldıdalatr 
ÇaJnalkkads 

ı(tmızaıda Ibuluınıamiakh) 

M. Oltan Sungurlu 
Oümiüşhiaoe 

Tülay Öney 
İstanbul 

Erol Ağalgüıl 
Knfldkurtoffi 

(tımızaıda ibuCuraaımialdı) 

Ayhan Fırat 
Mıaılıaltya 

iBalştavdkili 
Fahrettin Kurt 

Tnaibaon 

Hazım Kutay 
Atrikaıra 

İlhan Askın 
'Buıtsa 

Ünal Akkaya 
Çorulrrt 

İbrahim Fevzi Yaman 
Hsjpaırfta 

özdemir Pehlivanoğlu 
îmût 

İsmet Er gül 
Kırşehir 

'Enver Özcaın 
Tolklaft 

(tmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

(Muş 

Hakkı Artukarslat 
löimgöd 

M. Memduh Gökç 
(Bursa 

İlhan Araş 
ıBrziurum 

Halil Orhan Ergüd 
lîstarfbıil 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya' 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 443) 
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HÜKÜMETİN TEKUÎF ETTİÖ1 METİN 

Yatanı Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanım Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1.— Bu Kanunun amacı, hiçbir karşılık 
ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle 
Türk Vatanına hıizmet etmiş ve bu hizmetleri belge
lenmiş olan Türk Vatandaşlarına veya bunların ölüm
leri halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine va
tanî 'hizmet tertibinden bağlanacak aylıkların usul ve 
esaslarını tespit etmektir. 

Aylık bağlanması 

MADDE 2. — Birinoi madde kapsamına giren 
Türk vatandaşlarına veya (bunların ölümleri halinde 
üçüncü maddede belirtilen şartları haliz aile fertleri
ne hayatta bulundukları sürece ödenmek üzere Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu Kafan ile aylık bağlanabilir. 

Vatanî hizmet tertibinden bağlanacak aylıklar; 
ilgililerin kendileri için 700, dul eşleri için 550, yetim 
ve bakmakla yükümlü olduğu diğer yakınları için 400 
gösterge rakamının, Bütçe Kanunlarıyla devlet me
murlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpı
mından bulunacak miktarda ödenir. 

IBu aylıklar hiçbir vergi veya kesintiye tabi ol
madığı gİbii haczedilemez. 

Aile fertlerine pylık bağlanması 

(MADDE 3. — Bu Kanun gereğince aylık alan
ların ölümleri halinde, aylıkları dul ve yetimlerine 
intikal etmez. Ancak, aylık almakta iken veya aylık 
bağlanmadan ölenlerin; 

a) Evlenmemiş eşine dul kaldığı sürece, 
b) '18 yaşını bitirmemiş veya ortaöğrenime de

vam etmekte ise 20, yükseköğretime devam etmekte 
ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına, 

c) EVli olmayan kız çocuklarına evleninceye ka
dar, 

d) ©abasına veya dul anasına, 
muhtaç olmaları şartıyla ikinci madde esaslarına 

göre aylık bağlanabilir. 

Evlenme dolayısıyla aylığı kesilmiş olanlardan 
sonradan dul kalanların da muhtaç olmaları halinde 
eski aylıkları bağlanarak Ödenir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Aylık bağlanması 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Aile fertlerine aylık bağlanması 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <(S. Sayısı : 443) 



- s — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Diğer kanunlarda yer alan atıflar 

MADDE 4. — Diğer kanunlarda 15.6.1978 .tarihli 
ve 2150 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun 
ilgili maddelerine yapılmış sayılır. 

Vatanî hizmet tertibinden aylık alanlarla ilgili 
özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

Yürürlükten kaldırma 

MADDE 5'. — a) 15:6.1978 tarihli ve 2T50 sayılı 
Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylık
larının Yükseltilmesi Hakkında Kanun ile değişik
likleri, 

lb) Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

-— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Yürürlük 

MADDE 6. 
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet 'Bak. 'Başbakan Yrd. V. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devle!!: Balkanı 
A.< Karaevli 

içişleri Balkanı 
Y. Akbulut 

Mıilllî Eğjltilm Gençlk ve Spor Balkanı 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Ataşoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

ıflPlan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Diğer kanunlarda yer alan atıflar 

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

Yürürlükten kaldırma 

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

Yürürlük 

MADDE 6. 
kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 7. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 6 ncı maddesi aynen 

— Tasarının 7 nci maddesi aynen 

Devleıt Baıkarnı 
K, Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci. 

Adalet »Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişıleri Bakanı 
V, Halefoğlu 

ıBaıyıındırkk ve îslkân Bakanı 
/. S. Giray, 

Tarım Orman ve K'öyişleri Bakanı 
H, H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. İV. Türel 

28.3.198'6 

Devlet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

DeVLet Balkanın 
M. T. Titiz 

Millî Saıvurama Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrülk Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlüik Balkanı 
M. Kalemli 

Külttür ve Turizm Bakanı 
M. M. Tasçıoğlu 

»»««« 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 443) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 446 

2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /740) 

r. c. 
Başbakanlık 24.1.1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md. 
181101-1955 J06406 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.12.1985 tarihinde karar
laştırılan «2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile ge
rekçesi ekM olarak gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ulaştırma (Bakanlığı merkez kuruluşu içinde yer alan Genel Müdürlük 'bugüne kadar, 2813 sayılı Tel
siz Kanununa göre kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler yönünden telsiz haberleşmesi ile il
gili iş ve hizmetleri ifa etmeğe çalışmıştır. 

Telsiz 'haberleşmesi modern bayatın vazgeçilmez bir unsuru 'haline gelmiştir. Bu Genel Müdürlüğün aynı 
'bakanlığa bağlı Katma Bütçeli, genel-bütçe dışı müstakil ve devamlı gelirleri olan, döner sermayeli işlet
meler kurabilecek, kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdam edebilecek bir yapıya. kavuşturulması amaç
lanmıştır. 'Böylece Genel Müdürlük kendisine verilen iş ve hizmetleri çağın ihtiyaçlarına uygun, bilimsel öl
çülerde yürütme görevini rahatlıkla üstlenebilecektir. 

Ayrıca; telsiz hizmetlerinin arzettiği önem dikkate alınarak 25.6.1985 günü yapılan 'Millî Güvenlik Ku
rulu Toplantısında, her çeşit elektromanyetik yayınların kontrolü ile Monitör hizmetlerinin bu Genel 'Mü
dürlüğe verilmesi öngörülmüş bulunduğundan, Genel Müdürlük hizmetlerinin fonksiyonelleştirilmesi de sağ
lanmış olacaktır. 

iMADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 2813 sayılı Telsiz Kanunu kapsamına giren iş ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak 
bakanlık merkez kuruluşu içinde bulunan Genel Müdürlük daha süratli ve etkin görev ifa edebilmesi için, 
'Bakanlığa 'bağlı Katma Bütçeli Telsiz Genel Müdürlüğü şekline dönüştürülmektedir. 

Ayrıca; hizmetlerin ihtiyaca uygun, sağlıklı yürütülmesi ve kuruluşa ekonomik güç kazandırılması açısın
dan, telsiz iş ve hizmetlerinden alınacak ücretlerin tahsili ve sarfı yetkisi bu Genel Müdürlüğe verilmekte, 
gelir kaynakları belirlenmekte, 425 kişilik muhtelif nitelikli eleman takviyesi yapıldığı gibi kadro karşılığı 
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sözleşmeli personel istihdamı yetkisi 'getirilerek teknik bilgi ve tecrübe isteyen görevlerin daha bilimsel şe
kilde yürütülmesine imkân kazandırılmakta ve taşra teşkilatı kurabilmesine izin Verilmektedir. 

Mevcut görevlerine ilâve olarak; Monitör sistemini de kurup işletmek suretiyle, Elektromanyetik yayın 
kontrolü daha sağlıklı yürütülebilecek bir yapıya kavuşturulmaktadır. 

Madde 2. — (Bu tasarının '3 üncü maddesinde yeni getirilen hüküm sebebiyle mükerrerlik önlenmektedir. 

'Madde 3. — Genel hükümlere tabi olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek personelin unvanı ve 
istihdam ilişkileri düzenlenmektedir. 

Madde 4. — '2813 sayılı Telsiz Kanunu 9 uncu madde son bendinde : Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Genel 'Müdürlüğünün kurup işleteceği telsiz sistemlerinin ruhsatsız kullanılabileceği hükmü yer almakta İdi. 
Genel Müdürlüğü Katma 'Bütçeli 'hale gelişi nedeniyle, PTT Genel Müdürlüğü tarafından kurulup işletilen 
her çeşit telsiz sistemlerindeki cihazlarında ruhsat işlemine tabi tutulması, ancak aynı bendde yer alan be
lirli frekans bandlarında ve ıgüçte ve belidi maksatlar için kullanılacak telsiz cihazlarının tescilleri yapılmak 
kaydı ile kurulup işletilmeleri daha faydalı bulunmaktadır. 

Madde 5. — <Bu kanun ıgereği kullanılacak telsizlerden ruhsatname, izin, ehliyetname, teknik muayene, 
denetleme, kontrol ve 'benzeri hizmetler karşılığında alınacak harçlar ücrete dönüştürülerek bunların mik-
tariarı ekli tarifede gösterilmekte, ücretlerin tahsili Telsiz Genel Müdürlüğüne bırakılmakta, 'Bakanlar Kuru-
luha ücretleri artırmak ve azaltmak için yetki verilerek üoretin tahsil esasları 'belirlenmekte, hizmetin ge
rektirdiği alım ve satımlar her türlü vergi, resim ve harçtan ve 2!8'8<6 ve 1050 sayılı Kanun hükümlerinden 
muaf tutulmaktadır. 

Madde '6. — Harçların ücrete dönüştürülmesi sonucu, Genel Müdürlüğe 'gelir temini için Emniyet Genel 
Müdürlüğünün telsiz sistemlerindeki cihazlar hariç olmak üzere 'genel ve katma ibütçeli kamu kurum ve ku
ruluşlarında bulunan telsiz tesis ve cihazları muafiyet kapsamı dışına alınmaktadır. 

Madde 7. — 'Bu tasarı İle 'getirilen hükümlerden özellikle harçların ücrete dönüştürülmesi ile ilgili olan
lar için yönetmelik çıkarılmasının usul ve esasları belirlemek için uygun olduğu düşünülmüştür. 

Madde 8. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 8 sayılı tarifeye, 3'239 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin 
•(C) Ibendi ite eklenen tölsiz harçları ile ilgili VIII inci bölüm ve 32Î39 sayılı kanunda yer alan telsiz harçları 
ile iligili hükümlerin, harçların ücrete dönüştürülmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılması gerekmiştir. 

Geçici Madde il. — İptal edilen kadrolarda çalışmakta olan personelin durumları düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 2. — Ewelce alınmış telsiz cihazları sahiplerinden bu tasarı ile getirilen ücret tarifesi üze
rinden bir defaya mahsus olmak üzere yüzde elli tenzilatlı ücret tahsil edilerek kuruluşa ilave kaynak yara
tılmaktadır. 

Madde 9. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 10. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve 14 . 3 . 1986 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/740 

Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyur ulan «2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 12.3.1986 tarihli toplantısında; Ulaştırma 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye bakanlıklarının temsilcilerinin iştirakiyle görüşülüp incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, telsiz haberleşmesi modern hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline geldiği, bu nedenle Ulaş
tırma Bakanlığı merkez kuruluşu içinde yer alan Genel Müdürlüğün devamlı gelirleri olan döner sermayeli işlet
meler kurabilmesi, kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdam edebilecek bir yapıya kavuşturulması ve ken
disine verilen hizmetleri çağın ihtiyaçlarına uygun, bilimsel ölçülerde yürütme görevini üstlenebilmesi gerek
mektedir. 

Tasarının tümü Komisyonumuzca benimsenerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle 2813 sayılı Kanunun 5 inci maddesi değiştirilmek istenmektedir. 
Değiştirilmek istenen 2813 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son satırından bir evvelki satırında «Monitör 

Hizmeti» ibaresinden sonra «ve faaliyetleri» ibaresi eklenmiş, aynı maddenin (f) fıkrasında «hazine» kelimesi 
genel bütçe anlamında olduğundan fıkradan çıkarılmış, maddeye ekli merkez ve taşra teşkilatını havi 2 sayılı 
cetvellerde bazı unvanlar kısaltılmış, unvanlı yeni kadro ilavesi yapılmış madde değişik bu şekli ile Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 inci maddesine son fıkra eklen

mesi istenmektedir. 
Eklenmek istenen son fıkranın 7 nci satırında zühul eseri olarak yazılan «ödenek» kelimesi «ödenecek» ola

rak düzeltilmiş ve madde bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesiyle 2813 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası değiştirilmek 
istenmekte ve aynı Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılması. öngörülmektedir. 

Değiştirilmek istenen 2813 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası redakteye tabi tutularak Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle, 2813 sayılı Kanunun 27 nci maddenin değiştirilmesi istenmektedir. 
Değiştirilmek istenen 2813 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü bentleri öner

ge ile yeniden düzenlenmiş, tahsil edilip yılı içinde kullanılmayan ücretlerin ertesi yılda da kullanılabilmesi sağ
lanmış, ücretlerin tahsilini genel hükümlere tabi tutmakla tahsilata açıklık getirilmiş, tasarıya bağlı ekli listede 
görülen lüzum üzerine madde değişik bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 6- nci maddesi ile 2813 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin matlabı ve (e) bendi değiş
tirilmek istenmektedir. Telsiz Genel Müdürlüğü bizatihi İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır. 
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda İçişleri Bakanlığı bünyesinde gö
rev yapmaktadırlar. Bu bakımdan tasarıdaki «Telsiz Genel Müdürlüğü» ibaresi yerine diğer kuruluşları da kap
saması için «ve bağlı kuruluşlar her türlü» ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın 2 nci satırındaki «her çeşit» keli
mesi fazlalık olarak mütalaa edildiğinden çıkarılmış ve madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 
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Bu tasarının kanunlaşmasıyla yönetmelikle ilgili iki madde meydana gelecektir. Birincisi merî kanunun 
«yönetmelikler» başlıklı 33 üncü maddesi, diğeri de bu tasarının yönetmelikle ilgili 7 nci maddesi. Böylece mü
kerrer iki yönetmelik maddesi ortaya çıkmış olacaktır. Bunu önlemek için tasarının- 7 nci maddesi tasarı met
ninden tamamen çıkarılmıştır. Esasen 14.2.1985 tarih ve 18666 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Telsiz Ka
nunu ile ilgili ikinci yönetmelik lüzum görüldüğünde bu Kanuna paralel olarak her zaman değiştirilebile
cektir. 

Tasarının 8 inci maddesi, metinden çıkarılan 7 nci madde dolayısıyla, 7 nci madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 1 inci maddesi önerge ile yeniden düzenlenmiş, yeni kadroların genel kadro hükümlerine 
göre dağılım ve vize işlemleri tamamlanıncaya kadar personelin mağdur olunmaması amaçlanarak madde 
değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 2 nci maddesi önerge ile yeniden düzenlenmiş, bazı kamu kurum ve kuruluşları harç 
ödeme durumunda olmadığından bu madde ile harç kapsamına alınarak bir defaya mahsus % 50 tenzilatlı 
ücret alınması atıfet olarak amaçlanmış madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesi, tasarıda ̂ kaydırılan madde dolayısıyla 8 inci madde olarak düzenlenmiş hazır
lık safhası yapılması nedeniyle, ayrıca Maliye ve Gümrük Bakanlığının yıl içerisinde harçları toplamı işlemi 
başladığından 7 nci maddenin yürürlüğü «1.1.1987 tarihine, diğer maddeleri Kanunun yayımı» tarihine bırakı
larak madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesi tasanda kaydırılan madde dolayısıyla 9 uncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

İşbu raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan 
İbrahim Özdemir 

İstanbul 

Üye 
H. Barlas Doğu 

Ankara 

Üye 
Naci Taşel 

Elazığ 

Üye 
Mustafa Batgün 

Kocaeli 
(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 

Üye 
B. Doğancan Akyürek 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Altınok Esen 

Konya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
A. Mazhar Haznedar 

Ordu 
: . ^fuhalef£t. şerhim eklidir^ • 

Kâtip 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir 
5 inci maddeye muhalifim. 

Üye 
A. Necla Tekinel 

İstanbul 

Üye 
Muzaffer İlhan 

Muğla 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 14 . 5 . 1986 

Esas No. : 1/740 • ' 
Karar No. : 33 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 24.1.1986 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan ve 20.3.1986 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «2813 Sayılı Telsiz Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile önhavaiesi uyarınca Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu,raporu ve kabul edilen metin Komisyonumuzun 14.5.1986 tarihli 55 inci bir
leşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 2813 sayılı Kanunla kurulan ve Ulaştırma Bakanlığı merkez kuruluşu içinde yer alan Tel
siz İşleri Genel Müdürlüğü bugüne kadar, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler yönünden tel
siz haberleşmesi ile ilgili iş ve hizmetleri ifa etmeye çalışmıştır. 

Tasarı ile, Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünün genel bütçe dışı müstakil ve devamlı gelirleri bulunacak imkâ
na kavuşturulmasıyla aynı bakanlığa bağlı katma bütçeli idare şekline dönüştürülmesi, döner sermayeli işlet-
mşler kurabilmesi, kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdam etmesine imkân veren bir yapıya kavuşturul
ması amaçlanmıştır. Böylece Genel Müdürlük kendisine verilen iş ve hizmetleri çağın ihtiyaçlarına uygun bilim
sel ölçülerde yürütme görevini rahatlıkla üstlenebilecektir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, yapılan değişiklikler Komisyonumuzca olumlu bulunmuş 
ve tümü benimsenerek Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir, 

Çerçeve 1 inci madde ile değiştirilen 2813 sayılı Kanunun 5 inci maddesine bağlı kuruluş şeması ile ek-2 
sayılı cetvel; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı birimlerinin 
ihdası ile kuruluş bünyesine alındığından yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca maddede yapılan redaksiyon ile mad
denin başında yer alan «2813 sayılı Kanunun» ibaresi «2813 sayılı Telsiz Kanununun» şeklinde düzeltilmiş, 
değiştirilen 5 inci maddede yer alan «4 üncü» ibareleri «dördüncü» şeklinde değiştirilmiş, 5 inci fıkrada yer 
alan 3046 sayılı Kanunun tarihi yanlış anlamayı önlemek amacıyla metne eklenmiş ve maddenin başlığına 
«Kuruluş» ibaresi başlık olarak konulmuştur. Çerçeve 1 inci madde yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve 4 üncü maddede yer alan «2813 sayılı Kanunun...» ibaresi «2813 sayılı Telsiz Kanununun...» şek
linde düzeltilmiş ve madde yapılan bu redaksiyonla kabul edilmiştir. 

Çerçeve 5 inci madde ile değiştirilmesi öngörülen 2813 sayılı Telsiz Kanununun 27 nci maddesinin son 
fıkrasında öngörülen Gümrük Vergisi, resim ve harçlara ilişkin muafiyet daha önce çıkarılan ve 13 Mayıs 1986 
tarihinde yürürlüğe giren 3283 sayılı Kanun ile çelişkiye düşeceği düşüncesiyle değiştirilerek anılan kanun ile 
paralellik arz etmesi açısından muafiyetin Bakanlar Kurulunca tanınmasını öngörecek şekilde yeniden düzen
lenmiş, ayrıca aynı fıkranın son cümlesinde yer alan «Yurt içi ve yurt dışı» alımlarında yalnız teknik teç
hizatın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacağını belirtecek şekilde düzeltilmiştir. Çer
çeve 5 inci madde yapılan bu düzenleme ile kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 6 ve 7 nci maddeleri ile geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçidi 2 nci madde, ücret tarif elerinin 1.1.198 7'de yürürlüğe girmesini öngörmektedir. Maddeye göre ilk 
yıl allınaoa'k ücretlerden % 50 tenzilat yapılacağından G'onel Müdürlüğün bütçe gelirlerinde azalma olacağı 
ve yatırımların engelleneceği gerekçesi ile Geçici 2 nci madde tasarı metninden çıkarılmıştır. 
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Yeni geçici mıadde 2 olarak «Telsiz Genel Müdürlüğünün 'bütçe işlemlerinin 1986 yılı sonuna kadar Genel 
Bütçeli Dairelerin tabi bulunduğu hükümlere göre yürütülmesine devam olunur.» şeklinde bir madde tasarı 
metnine eklenmiştir. 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 8 ve 9 uncu maddeler aynen ka'bul edilmiştir. 

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

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

A. Akgiin Albayrak 
Adana 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Tülay Öney 
îsîüaınbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 
Karşıyım 

Ayhan Fırat 
Malatya 
Karşıyım 

Başkanvekiıi 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

Hâztm Kutay 
Ankara 

İlhan Aşkın 
IBuınsia 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

özdemir Pehlivanoğlu 
. ftzmiitf 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Enver özcan 
Tokat 

İmzada bulunaımadı 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Hakkı Artukarslan 
'Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
ıDuırtsa 

İlhan Araş 
Erzurum 

Halil Orhan Ergüder 
Isltanbul 

İbrahim özbtyık 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

İsa Var dal 
Zonguldak . 

Genel Müdürlüğün Başbakanlığa 
bağlanmamış olması nedeni ile 

bu kanuna karşıyım. 
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HÜKÜMETIN TEKLÎF ETTIĞI METIN 

2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2813 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 5. — 4 üncü maddede belirtilen genel esaslar çerçevesinde devlet yetki ve sorumluluğunu uygula

mak ve kanunla verilen diğer görevleri yapmak üzere; Haberleşme Yüksek Kurulu ile Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı hükmî şahsiyeti haiz katma bütçeli Telsiz Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

4 üncü maddenin (g) fıkrasında sayılan hizmetlerin ifası için; telsiz sistemlerinin belirlenen tekniklere ve 
usullere uygun olarak çalıştırılmasının kontrolü, enterferansların tespiti ve giderilmesi, Devlet ve kişi güvenliği
ni ilgilendiren telsiz faaliyeti konularında yürürlükteki mevzuat dahilinde Devletin güvenlik makamlarıyla iş
birliği yapılması ve millî ve milletlerarası teknik monitör hizmeti Telsiz Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Ulaştırma Bakanlığına ait ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar iptal edilmiştir. 
Ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 190 sayılı KHK'nin (1) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklen

mek üzere ihdas edilmiştir. 
Genel Müdürlük 3046 sayılı Kanuna uygun olarak taşra teşkilatı kurabilir. 
23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan görevlerden 1 - 4 derecli kadrolara Genel Mü

dürün teklifi üzerine Bakan, diğer bütün görevlilerin atanmaları ise Genel Müdür tarafından yapılır. 
Diğer kanaunlarda Telsiz işleri Genel Müdürlüğüneyapılmış olan atıflar, bu Kanunla kurulan Telsiz Genel 

Müdürlüğü ile ilgili maddelere yapılmış sayılır. 
Genel Müdürlüğün gelirleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) 27 nci maddeye göre alınacak ücretler, 
b) Genel Müdürlüğün, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi vermek üzere açacağı sınavlara 

katılanlardan alınacak sınav ücretleri, 
c) Her türlü basılı evrak, form ve yayınlardan elde edilen gelirler, 
d) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler, 
e) Kurs, toplantı, seminer ve eğitim faaliyetlerinden sağlanacak gelirler, 
f) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, 

g) Genel Müdürlük lehine takdir edilecek vekâlet ücretleri, 
h) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.» 
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BAYINDIRLIK, tMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM. 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28S13 sayılı Kanunun 5 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — 4 üncü maddede 'belirtilen genel 
esaslar çerçevesinde Devlet yetki ve sorumluluğunu 
uygulamak ve kanunla verilen diğer görevleri yap
mak üzere; Haberleşme Yüksek Kurulu ile Ulaş
tırma Bakanlığına bağlı hükmî şahsiyeti haiz kat
ma 'bütçeli Telsiz Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

4 üncü maddenin {g) fıkrasında sayılan hizmet
lerin ifası için; telsiz sistemlerinin belirlenen tek
niklere ve usullere uygun olarak çalıştırılmasının 
kontrolü, enterferansların tespiti ve giderilmesi, Dev
let ve kişi güvenliğini ilgilendiren telsiz faaliyeti ko-
nularında yürürlükteki mevzuat dahilinde Devlet gü
venlik makamlarıyla işbirliği yapılması ve millî ve 
milletlerarası teknik monitör hizmeti ve faaliyetleri 
Telsiz Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Ulaştırma Bakanlığına ait ekli (1) saydı cetvelde 
gösterilen kadrolar iptal edilmiştir. 

Ekli (2) sayılı cetvelde .gösterilen kadrolar \190 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cet
velinin ilgili 'bölümüne eklenmek üzere ihdas edil
miştir. 

Genel Müdürlük 3046 sayılı Kanuna uygun ola
rak taş ra teşkilatı kurabilir. 

23.4.19811 tarih ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dı
şında kalan görevlerden 1 - 4 dereceli kadrolara Ge
nel Müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer bütün gö
revlilerin atanmaları ise Genel Müdür tarafından ya
pılır. 

Diğer kanunlarda Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü
ne yapılmış olan atıflar, bu Kanunla kurulan Tel
siz Genel Müdürlüğü ile ilgili maddelere yapılmış sa
yılır. 

Genel Müdürlüğün gelirleri aşağıda 'belirtilmiştir. 
a) 27 nci maddeye göre alınacak ücretler, 
b) Genel Müdürlüğün, amatör telsizcilik belge

si ve operatör ehliyetnamesi vermek üzere açacağı 
sınavlara katılanlardan alınacak sınav ücretleri, 

c) Her türlü 'basılı evrak, form ve yayınlardan 
elde ©dilen gelirler, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Madldeleriıuın 
DeğiştMmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 
indi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kuruluş 

Madde 5. — Dördüncü maddede befetilen ge
nel ©sasılar çerçevesinde Devlet yetki ve sorumlulu
ğunu uygulamak ve kanunla verilen diğer görevleri 
yapmak üzere; Haberleşme Yüksek Kurulu ile Ulaş
tırma Baikanlığına bağlı hükmî şahsiyeti haiz katma 
bütçeli Telsiz Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Dördüncü maddenin (g) fıkrasında sayılan hiz
metlerin ifası için; telsiz sistemlerinin 'belirlenen tek
niklere ve usullere uygun olarak çalıştırılmasının 
kontrolü, enterferansların tespiti ve giderilmesi, Dev
let ve kişi .güvenliğini ilgilendiren telsiz faaliyeti ko
nularında yürürlükteki mevzuat dahilinde Devlet gü
venlik makamlarıyla işbirliği yapılması ve millî ve 
milletlerarası teknik monitör hizmeti1 v© faaliyetleri 
Telsiz Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Ulaştırma Bakanlığına ait ekili ı('l) sayılı cet velide 
gösterilen kadrolar iptal edilmiştir. 

Ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 190 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cet
velinin ilgili bölümüne eklenmek üzere ihdas edil
miştir. 

Genel Müdürlük 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı 
Kanuna uygun olarak taşra teşkilatı kurabilir, 

23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dı
şında kalan görevlerden 1-4 dereceli kadrolara Genel 
Müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer bütün görev
lilerin atanmaları ise Genel Müdür (tarafından ya
pılır. 

Diğer kanunlarda Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü
ne yapılmış olan atıflar, bu Kanunla kurulan Telsiz 
Genel Müdürlüğü 'ile ilgili maddelere yapılmış sa
yılır. 

Genel Müdürlüğün gelirleri aşağıda belirtim iştir. 
a) 27 nci maddeye göre alınacak ücretler, 
b) Genel Müdürlüğün, amatör telsizcilik belge

si ve operatör ehliyetnamıesi vermek üzere açaoaığı 
sınavlara katılanlardan alınacak sınav ücretleri, 

c) Her türlü basılı evrak, form ve yayınlardan 
elde edilen gelirieır, 
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l(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki son fıkra eklenmiştir. 

«Genel Müdürlüğün ekli (2) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarında Genel Müdür, Genel Müdür Yardım
cıları, Daire Başkanları, Bölge Müdürleri ve Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri kadro karşılığı söz
leşmeli olarak çalıştırılabilir. Ayrıca bilgisayar, monitör ve telsiz hizmetlerinin uzman personeli de genel hü
kümlere tabi olmaksızın sözleşmeli çalıştırılabilir. Bunların unvanı, sayısı, nitelikleri ve ödenek ücretlerin ta
van ve taban miktarları Ulaştırma Bakanlığının teklifi, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Bakan
lar Kurulunca belirlenir. Sözleşmeli personelin hizmet süreleri terfilerine sayılır ve istekleri halinde T.C. Emek
li Sandığı ile ilgilendirilirler.» 

MADDE 4. —- 2813 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 13 
üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

«Ancak yönetmelikte belirtilen belli gayeler için tayin ve tahsis edilmiş frekans bandında ve güçte çalışan 
telsiz cihazları tescilleri yapılmak kaydıyla, kurma ve kullanma iznine ihtiyaç gösterilmeksizin kullanılabilir.» 

MADDE 5. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ücret tarifeleri 

Madde 27. — Bu Kanun gereği kullanılacak telsizler için; ruhsatname alınması, değiştirilmesi, kullan
ma izni, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi verilmesi, teknik muayene, denetleme, kontrol ve 
benzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretler ekli ücret tarifesinde gösterilmiştir. Bu tarifede yer alan telsiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) • 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek ge
lirler, 

e) Kurs, toplantı, seminer ve eğitim faaliyetle
rinden sağlanacak gelirler, 

f) Genel 'bütçeden yapılacak yardımlar, 
g) Genel Müdürlük lehine takdir edilecek vekâ

let ücretleri* 
ıh) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer 

gelirler.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 
inci maddesine aşağıdaki son fıkra eklenmiştir. 

«Genel Müdürlüğün ekli (2) sayılı cetvelde belir
tilen kadrolarında Genel Müdür, Genel Müdür Yar
dımcıları, Daire ıBaşkanları, Bölge Müdürleri ve Böl
ge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri Kadro 
karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Ayrıca bil
gisayar, monitör ve telsiz hizmetlerinin uzman per
soneli de genel hükümlere talbi olmaksızın sözleşme
li çalıştırılabilir. Bunların unvanı, sayısı, nitelikleri ve 
ödenecek ücretlerin tavan ve talban miktarları,,Ulaş
tırma Bakanlığının teklifi, Devlet Personel Başkan
lığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca belirle
nir. Sözleşmeli personelin hizmet süreleri terlilerine 
sayılır ve istekleri halinde T, C. Emekli Sandığı ile 
ilgilendirilirler^ 

- MADDE 4. — 2813 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
13 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

Yönetmelikte belirtilecek gayeler için tâyin ve 
tahsis edilmiş frekans bandında ve 'güçte çalışan tel
siz cihazları tescilleri yapılmak kaydıyla, kurma ve 
kullanma iznine ihtiyaç gösterilmeksizin kullanılabi
lir. 

MADDE 5. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 
27 nci maddesi aşağıdaki şekilde" değiştirilmiştir. 

Ücret tarifeleri 

Madde 27. — Bu Kanun gereği kullanılacak tel
sizler için; ruhsatname alınması, değiştirilmesi, kul
lanma izni, amatör telsizcilik belgesi ve operatör eh-

'(Plan ve Bütçe Komisyonu Metali) 

d) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek ge-
l'Mer, 

e) Kurs, toplantı, stemtoer ve eğitim faaliyetle
rinden sağlanacak gelirler, 

f) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar, 
g) Genel Müdürlük lehime takdir edilecek veka

let ücretleri, 
h) Yapılacak her ıtüriü 'bağış, yardım ve diğer 

gelirler.» 

MADDE 2. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metnimin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmişıüir, 

MADDE 3. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 
9 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğişltiırilmıi'ş ve 13 üncü (maddesinin son fıkrası yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Yönetmdıilkte belirtilecek gayeler için tayin ve 
tahsis edilmiş frekans bandımda ve güçte çalışan tel
siz cihazları «tescilleri yapılmak kaydıyla, kurma ve 
kullanma iznine ihtiyaç gösterükneksizin kullanıla
bilir. 

MADDE 5. — 281*3 sayılı Telsiz Kanununun 27 
nci maddesi' aşağıdaki şekilde de&ştiriimiştir. 

Ücret tarifeleri 

Madde 27. — 'Bu Kanun gereği kullanılacak 
telsizler için; ruhsatname alınması, değiştirilmesi, kul
lanma izni, amaıtör telsizcilik belgesi ve operatör eh-

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 446) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ücretleri Telsiz Genel Müdürlüğünce tahsil edilir. Ücret miktarları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca 10 ka
tına artırılabilir veya yüzde elli nispetine kadar azaltılabilir. 

Tahsil edilen ücretler, tahsili takip eden yılın bütçesinde Telsiz Genel Müdürlüğü için ödenek kaydedil
mek üzere Devlet bankalarının birinde bloke edilir. Yılı içinde sarf edilmeyen ödenek müteakip yılın bütçesin
de de aynı usule tabi olur. 

Bu ücretlerin tahsili hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hüküm
leri uygulanır. 

Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği, her türlü teknik teçhizatın yurt içi ve yurt dışı piyasadan alım ve 
satımı her türlü vergi resim ve harçtan muaf olup, ayrıca 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 
sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine tabi değildir.» 

i 

MADDE 6. — 2813 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin matlabı ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ücrete tâbi olmayan telsiz ve cihazları 

e) içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Telsiz tesis ve sistemlerindeki her çeşit telsiz cihazları». 

MADDE 7. — Bu Kanunun uygulaması ile ilgili hususlar Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak bir yönet
melikte gösterilir. 

MADDE 8. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 8 sayılı tarifeye 3239 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi
nin (C) bendi ile eklenen Telsiz Harçlarıyla ilgili VIII inci bölüm ve 3239 sayılı Kanunda yer alan Telsiz 
Harçlarıyla ilgili diğer hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — iptal edilen Ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda bulunan personel hiç bir 
işleme gerek kalmaksızın ekli (2) sayılı cetvelde belirtilen kadrolardan durumlarına uygun olanlara atanmış 
sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE .2. — Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel̂  kişilere ait halen mevcut telsiz sis
temlerindeki her çeşit telsiz verici, alıcı - verici ve alıcı cihazlarından ücret tarifesinde gösterilen miktarlar üze
rinden bir defaya mahsus olmak üzere yüzde elli tenzilatlı ücret tahsil edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 



— 13 — 

(Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

liyetnamesi verilmesi, teknik muayene, denetleme, 
kontrol ve Ibenzeri hizmetler karşılığında alınacak üc
retler ekli ücret tarifesinde gösterilmiştir. Bu tari
fede yer alan telsiz ücretleri Telsiz Genel Müdürlü
ğünce tahsil edilir. Ücret miktarları gerektiğinde 'Ba
kanlar Kurulunca 10 katına artırılabilir veya yüzde 
elli nispetine kadar azaltılabilir. 

Tahsil edilen ücretlerden yılı içinde 'kullanılma
yanlar, tahsili takip eden yılın bütçesinde Telsiz Ge
nel Müdürlüğü için ödenek kaydedilmek üzere Dev
let 'bankalarının 'birinde 'bloke edilir. Yılı içinde sarf 
edilmeyen ödenek, müteakip yılın bütçesinde de aynı 
usule tabi olur. 

IBu ücretlerin tahsili genel hükümlere tabidir. 
Genel Müdürlük her türlü harçtan muaf olduğu 

gibi hizmetlerinin gerektirdiği çeşitli teknik teçhiza
tın ithali 'gümrük vergisi ve buna (bağlı her türlü ver
gi, resim ve harçlardan muaftır. Yurt içi ve yurt dışı 
alımlarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hüküm
lerine ta'bi değildir. 

IMADDE 6. — 28!1'3 sayılı Kanunun 28 inci mad
desinin matlaibı ve (e) 'bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Ücrete tabi olmayan telsiz ve cihazları. 
e) içişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, her tür

lü telsiz tesis ve sistemlerindeki telsiz cihazları. 

MADDE 7. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca 7 nci madde olarak aynen kaıbul edil
miştir., 

GEÇİCİ MADDE 1. — ıBu Kanuna ekli 2 sayılı 
cetveldeki, kadroların genel hükümlere göre dağılı
mı ve vize işlemleri tamamlanıncaya kadar ilgililerin 
aylıkları 1 sayılı cetveldeki kadrolara dayanılarak 
ödenir. Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyen
ler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 2 sayılı 
cetveldeki kadrolara atanmış sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 492 sayılı Kanuna göre 
harçtan istisna olması nedeniyle harç ödemek duru
munda olmayan, ancak bu Kanunla ücret kapsa
mına giren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve 
tüzelkişilere ait halen mevcut telsiz sistemlerindeki 
her çeşit telsiz verici, alıcı - verici ve alıcı cihazlar-

Türkiye Büyük Millet M 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

liyetnamesi verilmesi, teknik muayene, denetleme, 
(kontrol ve 'benzeri hizmetler 'karşılığında alınacak 
ücretler ekli ücret tarifesinde gösterilmiştir. Bu ta
rifede yer 'adan telsiz ücretleri Telsiz Genel Müdür
lüğünce tahsil edilir. Ücret miktarları gerektiğinde 
Bakanlar Kurulunca 10 katına artırılabür veya yüz-

. de eli nispetine kadar azaltılabilir. 
Tahsil edilen ücretlerden yıllı içinde ikullanıılma-

yanlaır, tahsili takip eden yılın bütçesinde Telsiz Ge
ndi 'Müdürlüğü için ödenek kaydedilmek üzere Dev
let bankalarının birinde bloke edilir. Yılı içinde sarf 
©ditmeyen ödenek, müteakip yılın bütçesinde de aynı 
usule tabi olur. 

!Bu ücretlerin tahsili 'genel hükümlere 'tabidir. 
Genel Müdürlükçe ithal edilecek teknik teçhizatın 

ıgümırük vergisi ve buna bağlı her türlü vergi, resim 
ve harçlardan muaf (tuitulmasına Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. Yurt içi ve yurt dışı teknik teçhizatın 
alımlarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hüküm
lerine tabi değildir.» 

MADDE 6. — İBayındıriıik, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 7 ncâ maddesi aynen 
ikabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4, — Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu metninin Geçici 1 inci 
maddesi aynen ikabul edilmiştir. 

GEÇtÜİ MADDE '2. — Telsiz Genel Müdürlü
ğünün bütçe işlemlerinin 1986 yılı sonuna kadar Ge
nel Bütçeli dairelerin tabi bulunduğu hükümlere göre 
yürütülmesine devam olunur. 

eclisi (S. Sayısı : 446) 
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!(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

7.12.1985 

Devlat Balk. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
Af. V. Dinçerler 

Devlet Bakana 
A .ı Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y, Akbulut 

Miill'lî EğüitıTm Genellik ve Spor Balkanı 
Af. Emiroğlu 

Ulaştırma Baıkam 
V. A t as oy 

Sanayi vıe Ticaıret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakamı 
K, Oksay 

Devlet Baıkam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dişleri Bakaıu 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve t&kân Bakanı V. 
S. N. Türel 

Tarım Onman •Köyişteri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay, Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı Y. 
V. Halefoğlu 

Devlet Bakana 
Af. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı V. 
K. Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Saığhk ve Sosyal Yardımı Bakamı 
M., Aydın 

Çadişıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Kütür ve Turizm Bakam 
Af. Af. Tasçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

dan ücret tarifesinde 'gösterilen miktarlar üzerin
den ıbir defaya mahsus olmak üzere yüzde elli ten
zilatlı ücret tahsil edilir. 

MADDE 8, — Bu Kanunun 7 nci maddesi 
1.L1987 tarihinde diğer hükümleri yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütürv 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 8. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 8 >inci maddesi aynen 
kabul ediılmıiştir. 

'MADDE 9. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 9 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI TEŞKİLAT ŞEMAS 

Telsiz Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluşu 

GENEL MÜDÜR 

Savunma 
Uzmanlığı 

Özel Kalem 
Müdürlüğü 

Basın ve Halkla 
İlişkiler 

Müşavirliği 

Taşra Bö 
Müdürlük 

Genel Müdür 
Yardımcısı 
(Teknik) 

Sistemler 
D. Bşk. 

Genel Müdür 
Yardımcısı 
(Teknik) 

Frekans 
D. Bşk. 

Standartlar 
D. Bsk. 

İşletme 
D. Bşk. 

Monitör 
D. Bşk. 

EBİM 
D. Bşk. 

Personel ve 
İdarî İşler 
D. Bşk. 

Maliye ve Gümrük B 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

I SAYILI CETVEL 

UPTAL EDİLECEK KADROLAR 

Kurumu : Ulaştırma Bakanlığı (Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü) 
Teşkilat : Merkez 

Unvanı 

1. DERECE 

Telsiz İşleri Genel Müdürü 
Genel Müdür Yardımcısı 
Da'ire Başkanı 
Mühendis 

2. DERECE 

Şube Müdürü 
Mühendis 

Sınıfı 

G.l.H. 
» 

T.H.S. 

G.l.H. 
TJH.S. 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
2 
4 
2 

5 
3 

Toplam 

1 
2 
4 
2 

• 5 
3 

3. DERECE 

Şube Müdürü 
İstatistikçi 
Matematikçi 
Mühendis 

G.I.H. 
T.H.S. 

» 
» 

9 
1 
1 
1 

9 
1 
1 
1 

4. DERECE 

Şef 
Mühendis 

G.l.H. 
T.H.S. 

5. DERECE 

Şef 
Memur 
Mühendis 

G.I.H. 
» 

T.H.S. 

6 
1 

13 

6 
1 

13 

6. DERECE 

Şef 
Mütercim 
Memur 
Mühendis 
Matematikçi 
Tekniker 

G.I.H. 
» 
» 

TM.S. 
» 
» 

3 
1 
2 

11 
3 
2 

3 
1 
2 

11 
3 
2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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Unvanı 

7. DERECE 

Memur 
Programcı 
Tekniker 

8. DERECE 

Memur 

9. DERECE 

Memur 
Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Teknisyen 

10. DERECE 

Memur 
Daktilograf 

11. DERECE 

Daktilograf 

12. DERECE 

Daktilograf 

Sınıfı 

G.tH. 
» 

T.H.S. 

G.İ.H. 

G.I.H. 

» 

T.H.S. 

G.Î.H. 
» 

G.t.H. 

G.İ.H. 

Seribest 
Kadro 
Adedi 

2 
1 
3 

2 

2 

2 
2 
7 

2 
3 

1 

2 

Toplam 

2 
1 
3 

2 

2 

2 
2 
7 

2 
3 

1 

2 

GENEL TOPLAM 104 104 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 446) 
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H SAYILI CETVEL 

(jtHDAS EDİLEN KADROLAR) 

Kurumu : Telsiz Genel Müdürlüğü 
Teşkilat : Merkez 

Unvanı 

1. DERECE 
Genel 'Müdür 
Genel Müdür Yrd. (Teknik) 
Genel Müdür Yrd. (İdarî) 
'Sistemler Dairesi Başkanı 
İşletme Dairesi Başkanı 
Frekans Daliresi Başkanı 
Monitör Dairesi Başkanı 
Standartlar Dairesi Başkanı 
EBİM Dairesi Başkanı 
Plan Koordinasyon ve Eğitim Dai
resi Başkanı 
Personel ve İdarî İşler Daire 
Başkanı 
Daire Tabibi 
Mühendis 

2. DERECE 
Savunma Uzmanı 
Şube Müdürü 
Mühendis 
Programcı 
Çözümleyici 

3. DERECE 
Şube Müdürü 
Mühendis 
Mimar 
Mütercim x 

Programcı 
Çözümleyici 

4. DERECE 
Şef 
Mühendis 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
(Programcı 
Çözümleyici 

5. DERECE 
Şef 
Mühendis 
Tekniker 

Sınıfı 

G.I.H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
S.H.S. 
T.HS. 

G.1H. 
» 

T.H.S. 
G.I.H. 

» 

G.I.H. 
T.H.S. 

» 
G.I.H. 

» 
» 

G1.H. 
T.H.S. 
G.I.H. 

» 
» 

G.I.H. 
T.H.S. 

» 

Kadro Adedi 

1 
2 
1 
I 

• l 1 

1! 

l1 

. 1! 

V 

• . ı 

1 
1 
3 

1 
12 
2 
î 
l1 

18 
9 
I 
2 
2 
2 

15 
8 
T 
2 
2 

15 
6 
l1 
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Unvanı 

6. (DERECE 
Şef 
Mühendis 
Teknüker 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
7. DERECE 
Şef 
Bilgisayar işletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Çözümleyici Yardımcısı 
Tekniker 
8. DERECE 
Teknisyen 
Memur 
Şoför 
9. DERECE 
Ayniyat Saymanı 
Teknisyen 
Memur 
'10. DERECE 
Mutemet 
Almlbaiü Memu/nu 
Memur 
Hemşire 
Teknisyen 
Daktilograf 
Şoför 
11. DERECE 
Memur 
Daktilograf 
Şoför 
Hizmetli 
12. DERECE 
Telefon Santral Memuru 
Memur 
Daktilograf 
Şoför 
Teknisyen Yardımcısı 
Aihçı 
Kaloriferci 
Hizmetli 
13. DERECE 
Daktilograf 
Hizmetli 
Bekçi 

TOPLAM 

Sınıfı 

G.I.H. 
T.H.S. 

» 
G.Î.H. 

» 

G.I.H. 
» 
» 
» 

T.H.S. 

T.H.S. 
G.I.H. 

» 

G.l.H. 
T.H.S. 
G.l.H. 

G.I.H. 
» 
» 

S.H.S. 
TJH.S. 
G.l.H. 

» 

G.l.H. 
» 
» 
» 

G.l.H. 
» 
» 
» 

TH.S. 
G.I.H. 

» 
» 

G.l.H. 
» 
» 

Kadro Adedi 

15 
20 
4 
3 
3 

2 
2 
2 
4 
3 

6 
3 
2 

1 
3 
6 

1 
l1 

11 
1 
2 
6 
I 

10 
5 
2 
2 

3 
12 
11 
4 
4 
2 
2 
4 

4 
2 
4 

290 
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H - SAYILI CETVEL 

Kurumu : Telsiz Genel Müdürlüğü 
Teşkilatı : Taşra 

Unvanı 

1. DERECE 

[Bölge Müdürü 
Bölge Müdür Yardımcısı 
Mühendis 

2. DERECE 

Şube Müdürü 
Mühendis 

4. DERECE 

Sef 
Telsiz Stirvey Uzmanı 
Mühendis 
Teknisyen 

5. DERECE 

Mühendis 
Tekniker 

6. DERECE 

§ef 
Mühendis 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Haz. ve Kont. İşletmeni 

7. DERECE 

Mühendis 
Tekniker 
Daktilograf 
Hizmetli 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Haiz. ve Kont. İşletmeni 

Sınıfı 

G.ÎH. 

TİHJS. 

G.1JH. 
T.H.S. 

G.ÎH. 
T.H.S. 

T.H.S. 

G.I.H. 
T.H.S. 
G.I.H. 

T.H.S. 

G.Î.H. 

Kadro Adedi 

7 
7 
1 

7 
2 

T 
5 
2 
3 

3 
1 

4 
5 
2 
4 
4 

1 
5 
1 
1! 
3 
3 
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Unvanı 

8. DERECE 

Memur 
Teknisyen 
Şoför 
Bilgisayar İşletmeni 
Çözümleyici Yardımcısı 

9. DERECE 

Tekniker 
Teknisyen 
Mutemet 

10. DERECE 

Memur 
Şoför 
Hizmetli 

11. DERECE 

Memur 
Daktilograf 

12. DERECE 

Şoför 
Bekçi 
Hizmetli 

13. DERECE 

Hizmetli 

Sınıfı 

G.İ.H. 
T.H.S. 
G.Î.H. 

» 

TJH.S. 

G.t.H. 

G.I.H. 

» 

G.t.H. 

G.t.H. 

* 

G.t.H. 

Kadro Adedi 

3 
3 
1 
3 
2 

4 
3 
7 

3 
3 
î 

5 
7 

3 
3 
4 

2 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI 

TELSİZ ÜCRETLERİ 

1. Telsiz ruhsatname ücretleri 
a) Telsiz verici - alıcı cihazları (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için): 

1. El telsizi (kara, deniz, hava) 
2. Araç telsizi (kara, deniz, hava) 
3. Tekrarlayıcı repetör) 
4. Sabit telsiz (kara, deniz, hava) 
5. Kablosuz telefon telsiz cihazı 
6. Çağrı (paping) sistemi 
a) 30 aboneye kadar (30 dahil) 
b) 31 - 1 000 aboneye kadar (1 000 dahil) 
c) 1 001 ve sonraki her 1 000 abone veya kesri için 
b) Telsiz verici cihazları: 
1. Telsiz telefon veya telsiz telgraf vericileri 
2. Data, faksimili veya telsiz teleks vericileri 

İki veya daha fazla maksatla kullanılmak için ruhsat verilmiş olan vericilerden, her maksat için 
belirtilenlerin toplamı kadar ücret alınır. 

c) Telsiz alıcı cihazları: 
1. Telsiz telgraf alıcıları 
2. Telsiz telefon alıcıları 
3. (Telsiz teleks alıcıları 
4. Faksimili alıcıları 
5. Data alıcıları 
6. Uydu alıcıları 

İki veya daha fazla maksatla kullanılmak üzere ruhsat verilmiş olan alıcılardan, her maksat 
için belirtilenlerin toplamı kadar ücret alınır. 

d) Radyolink sistemleri: 
1. 24 kanala kadar olan sistemler (24 dahil) 
a) Her terminal için 
b) Her tekrarlayıcı (repetör) için 
2. 25 ve daha fazla kanallı sistemler; 
a) Her terminal için 
b) Her tekrarlayıcı (repetör) için 
2. Ruhsatnamede değişiklik ücretleri: 
a) Ruhsatnamedeki yer, araç, teknik özellik veya işletme tipinin değiştirilmesi halinde (her 

değişiklikte) 

b) Yeni işletme tipi ilavesi halinde 1 inci madde hükümleri uygulanır. 
3. Telsiz cihazlarım kullanma ücretleri (Amatör telsiz istasyonlarında bulunan telsizlerden 

kullanma ücreti alınmaz.) 
a) MF ve HF telsiz sistemleri: 
Birbirleriyle haberleşme yapmasına izin verilmiş istasyonlar arasındaki düz mesafeler ayrı ayrı 

hesaplanmak ve sistemin aym zamanda kullanılabilen her kanalı için ayrı ayrı olmk üzere (her 
yıl için) 

.TL. 

10 000 
30 000 
100 000 
50 000 
50 000 

50 000 
100 000 
250 000 

20 000 
30 000 

10 000 
15 000 
20 000 
25 000 
30 000 
50 000 

100 000 
250 000 

250 000 
500 000 

10 000 
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1. 100 kilometreye kadar (100 km. dahil) olan mesafe ile haberleşme için kullanılanlar; 
a) Telsiz telgraf, 75 000 
b) Sipmleks telsiz, telefon, teleks, 100 000 
c) Data, faksimili, dupleks telsiz telefon 150 000 
2. 101 kilometreden itibaren, her yüz kilometre için yukarıdaki miktarlar, sonraki bir öncekinin 

iki katı olmak üzere artırılır. 
3. 400 kilometreden sonraki mesafeler için 400 kilometre üzerinden ücret alınır. 
b) VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri : 
Telsiz sisteminin aynı zamanda kullamlabilen her kanalı için ayrı ayrı olmak üzere (Her yıl 

için); 
1. En az iki telsizden meydana gelen telsiz sistemlerinde, sistemdeki telsiz adedi başına 10 000 

2. Telefon devrelerine veya MF ve HF telsiz sistemlerine bağlantılı olan telsiz sistemdeki telsiz 
adedi başına 15 000 

c) Kablosuz telefon telsiz cihazları : 
(Her yıl için) 
1. Yalnız telefon devresine bağlı olanlar 10 000 
2. Sabit telefon telsiz cihazı ile uzaktan kumanda cihazı arasında dahilî konuşma düzeni 

olanlar 15 000 
d) Telsiz çağrı (paping) sistemleri : 
Sistemdeki alıcı cihaz adedi başına (Her yıl için) 
1. Bağımsız sistemler; 
a) Haberleşme mesafesi 2,5 km.'ye kadar (2,5 km. dahil) olanlar 2 500 
b) Haberleşme mesafesi 2,5'den fazla olanlar 5 000 

2. Telefon devrelerine veya dahilî konuşma (intercom) sistemlerine bağlı olan sistemlerden; her 
alıcı cihaz için (1) inci benttekine ilave olarak 2 500 

e) Halk bandı (CB) cihazları (her beş yıl için) 
1. El telsizi 10 000 
2. Sabit telsiz 20 000 
3. Araç telsizi 30 000 
f) Deniz telsiz cihazları (Her yıl için) 
1. Her türlü yük ve yolcu gemilerinde bulunan komple telsiz sistemleri (MF, HF, VHF, 

UHF, SHF telsizler ve radar dahil); 

a) 299'dan küçük (299 dahil) tonajdaki gemiler 
b) 300 - 1 599 (dahil) tonajdaki gemiler 
c) 1 600 ve daha büyük tonajdaki gemiler 
d) HF ve VHF telsiz sistemi ve radar bulunan yatlar, 
2. VHF telsiz cihazları: 
a) El telsizi 
b) Gemi tipi telsiz 
c) Yat tipi telsiz 
3. Karada kurulu her çeşit sabit deniz telsizi 
g) Hava telsiz cihazları (Her yıl için) : 50 000 
1. 1 ile 10 yolcu (10) dahil) kapasiteli veya aym büyüklükteki yük taşıma veya diğer amaçlarla 

kullanılan hava vasıtalarında bulunan komple telsiz ve seyrüsefer sistemi 100 000 

2. lO'dan fazla yolcu kapasiteli veya aynı büyüklükteki yük taşıma veya diğer amaçlarla 
kullanılan hava vasıtalarında bulunan komple telsiz ve seyrüsefer sistemi 500 000 

100 000 
250 000 
750 >>00 
250 000 

10 000 
30 000 
50 000 
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3. Karada kurulu her çeşit sabit veya möbil hava - yer -..telsizi- 100 000 
4. Karada kullanılan hava - yer el telsizi 10 000 
h) Telsiz ahcı cihazları: 

Yalnız dinleme ve kayıt maksadıyla kurulan alıcı istasyonlardaki her ahcı cihaz başına (her 
yıl için); 

1. Telsiz telgraf alıcıları 10 000 
2. Telsiz telefon alıcıları 20 000 
3. Telsiz teleks alıcıları 30 000 
4. Faksimili alıcıları 40 000 
5. Data alıcıları 50 000 
6. Uydu alıcıları 100 000 
i) Radyolink sistemleri : 
Sistemdeki her atlama için ayrı ayrı olmak üzere, teçhizatı mevcut kanal adedi başına (her 

yıl için) 10 000 
4. Amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi ücretleri: 
a) Amatör telsizcilik belgesi (geçerlilik süresi sonuna kadar); 
1. A sınıfı amatör telsizcilik belgesi 10 000 
2. B sınıfı amatör telsizcilik belgesi 7 500 
3. C sınıfı amatör telsizcilik belgesi 5 000 
b) Operatör ehliyetnameleri (geçerlilik süresi sonuna kadar) 
1. Kara ve hava telsiz operatör ehliyetnameleri 
a) Birinci sınıf telsiz telgraf 20 000 
b) İkinci sınıf telsiz telgraf 15 000 
c) Telsiz telgraf özel 10 000 
d) Telsiz telefon ve tahditli telsiz telefon 5 000 
2. Deniz telsiz operatör ehliyetnameleri 
a) Genel telsiz 50 000 
fo) Birinci sınıf telsiz telgraf 40 000 
c) İkinci sınıf telsiz telgraf 30 000 
d) Telsiz telgraf özel, telsiz telefon ve tahditli telsiz telefon 20 000 
5. Mühürlenen cihazların yeniden açılması ve "iıtav ücretleri 
a) Mühürlenen cihazın yeniden faaliyete açılması 1)000 
b) Amatör telsizcilik belgesi ve telsiz opsralör ehliyetnamesi almak isteyen başvuru sahiplerin

den alınacak sınav ücreti 1 V'-O 

6. Muayene ve kontrol ücretleri 

Telsiz sisteminin ruhsatnamede gösterilen bütün cihazları için ruhsat ücretinin yüzde yirmisi 
tutarında muayene ve kontrol ücreti alınır. 

Tekrar muayene ve kontrolü grektiren değişikliklerde, sistemin değişiklik yapılan bölümü için 
aynı oranda ücret alınır. 

7. Periyodik denetleme ücretleri 
a) Deniz taşıtlarmdaki telsiz cihaz ve sistemleri (her yıl için): 
1. 299'dan küçük (299 dahil) tonajdaki gemiler 30 000 
2. 300 - 1 599 (dahil) tonajdaki gemiler 50 000 
3. 1 600 ve daha büyük tonajdaki gemiler 100 000 
4. HF ve VHF telsiz sistemi ve radar bulunan yatlar 50 000 
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5. Her tonajdaki balıkçı tekneleri 10 000 
6. Yatlar 20 000 
b) Hava taşıtlarındaki telsiz cihaz ve sistemleri (her yıl için) 
1. 1 ile 10 yolcu (10 dahil) kapasitedeki veya aynı büyüklükteki yük taşıma ve diğer maksat

larla kullanılan hava vasıtaları 20 000 

2. 10'dan fazla yolcu kapasiteli veya aym büyüklükteki yük taşıma ve diğer maksatlarla kul
lanılan hava vasıtaları 50 000 

8. Standartlara uygunluk muayenesi ve test ücretleri 
a) Yurt dışından getirilen numuneler veya Türkiye'de imal edilen prototip cihazlar ile imalat 

veya ithalattan numune alınarak teste tabi tutulanlar (cihaz başına): 
1. Telsiz verici - alıcı cihazları 50 000 
2. Telsiz verici cihazları 30 000 
3. Telsiz alıcı cihazları 30 000 
b) Kullanmak maksadıyla imal veya ithal edilen telsiz cihazları : 
1. Telsiz verici - alıcı cihazları 10 000 
2. Telsiz verici cihazları 5 000 
3. Telsiz alıcı cihazları 5 000 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Teklif Ettiği Metne Bağlı Teşkilat Şeması Aynen 
Kabul Edilmiştir. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM 
KOMİSYONUNUN METNİNE BAĞLI 

I SAYILI CETVEL 
(İHDAS EDİLEN KADROLAR) 

KURUMU : TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

Unvanı Sınıfı Kadro Adedi 

1. DERECE 
Genel Müdür 
Genel Müdür Yrd. (Teknik) 
Genel Müdür Yrd. (idarî) 
Sistemler Dairesi Başkanı 
İşletme Dairesi Başkanı 
Frekans Dairesi Başkanı 
Monitör Dairesi Başkanı 
Standartlar Dairesi Başkanı 
EB1M Dairesi Başkanı 
Plan Koordinasyon ve Eğitim 
Dairesi Başkanı 
Personel ve idarî işler Daire 
Başkanı 
Daire Tabibi 
Mühendis 
2. DERECE 
Savunma Uzmanı 
Şube Müdürü 
Mühendis 
Programcı 
Çözümleyici 
3. DERECE 
Şube Müdürü 
Mühendis 
Mimar 
Mütercim 
Programcı 
Çözümleyici 
4. DERECE 
Şube Müdürü 
Şef 
Mühendis 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri 
Programcı 
Çözümleyici 
5. DERECE 
Şef 
Mühendis 
Tekniker 

G.l.H. 
G.l.H. 
G.l.H. 
G.I.H. 
G.l.H. 
G.l.H. 
G.l.H. 
G.tH. 
G.l.H. 

G.l.H. 

G.l.H. 
S.H.S. 
r.H.s. 

G.I.H. 
G.tH. 
T.H.S. 
G.I.H. 
G.tH. 

G.tH. 
T.H.S. 
T.H.S. 
G.I.H. 
G.tH. 
G.l.H. 

G.I.H. 
G.tH. 
T.H.S. 
G.tH. 
G.tH. 
G.tH. 

G.I.H. 
T.H.S. 
T.H.S. 

1 
2 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
3 

1 
12 
2 
1 
1 

18 
9 
1 
2 
2 
2 

1 
15 
8 
1 
2 
2 

15 
6 
1 
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Unvanı 

6. DERECE 
Şef 
Mühendis 
Tekniker 
Bilgisayar işletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
7. DERECE 
Şef 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Çözümleyici Yardımcısı 
Tekniker 
8. DERECE 
Teknisyen 
Memur. 
Şoför 
9. DERECE 
Ayniyat Saymanı 
Teknisyen 
Memur 
10. DERECE 
Mutemet 
Anbar Memuru 
Memur 
Hemşire 
Teknisyen 
Daktilograf 
Şoför 
11. DERECE 
Memur 
Daktilograf 
Şoför 
Hizmetli 
12. DERECE 
Santral Memuru 
Memur 
Daktilograf 
Şoför 
Teknisyen Yardımcısı 
Aşçı 
Kaloriferci 
Hizmetli 4 

13. DERECE 
Daktilograf 
Hizmetli 
Bekçi 

Sınıfı 

G.l.H. N 
T.H.S. 
T.RS. 
G.l.H. 

G.I.H. 

G.I.H. 
G.l.H. 
G.I.H. 
G.I.H. 
T.H.S. 

T.H.S. 
G.l.H. 
G.t.H. 

G.I.H. 
T.H.S. 
G.l.H. 

G.I.H. 
G.I.H. 
G.I.H. 
S.H.S. 
T.H.S. 
G.I.H. 
G.l.H. 

G.I.H. 
G.I.H. 
G.l.H. 
G.I.H. 

G.l.H. 
G.I.H. 
G.l.H. 
G.I.H. 
T.H.S. 
G.l.H. 
G.t.H. 
G.I.H. 

G.I.H. 
G.I.H. 
G.I.H. 

TOPLAM 

Kadro Adedi 

15 
20 
4 
3 

3 

2 
2 
2 
4 
3 

6 
3 
2 

1 
3 
6 

1 
1 

11 
1 
2 
6 
1 

10 
5 
2 
2 

3 
12 
11 
4 
4 
2 
2 
4 

4 
2 
4 

290 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 



— 29 — 

KURUMU 

TEŞKİLATI 
Unvanı 

H SAYILI CETVEL 
TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TAŞRA 

1. DERECE 
Bölge Müdürü 
Bölge Müdür Yardımcısı 
Mühendis 

Sınıfı 

G.I.H. 
G.I.H. 
T.H.S. 

Kadro Adedi 

2. DERECE 

Şube Müdürü 
Mühendis 

G.l.H. 
T.H.S. 

4. DERECE 

Şef 
Sürvey Uzmanı 
Mühendis 
Teknisyen 

G.I.H. 
T.H.S. 
T.H.S. 
T.H.S. 

7 
5 
2 
3 

5. DERECE 

Mühendis 
Tekniker 

6. DERECE 

Şef 
Mühendis 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama 
işletmeni 

7. DERECE 

Mühendis 
Tekniker 
Daktilograf 
Hizmetli 

ve Kontrol 

Bilgisayar işletmeni 
Veri Hazırlama 
işletmeni 

ve Kontrol 

T.H.S. 
T.H.S. 

G.I.H. 
T.H.S. 
G.I.H. 
G.l.H. 

G.l.H. 

T.H.S. 
T.H.S. 
G.I.H. 
G.I.H. 
G.I.H. 

G.I.H. 

3 
1 

4 
5 
2 
4 

4 

1 
5 
1 
1 
3 

3 
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Unvanı 

8. DERECE 

Memur 
Teknisyen 
Şoför 
Bilgisayar işletmeni 
Çözümleyici Yardımcısı 

9. DERECE 

Tekniker 
Teknisyen 
Mutemet 

10. DERECE 

Memur 
Şoför 
Hizmetli 

11. DERECE 

Memur 
Daktilograf 

12. DERECE 

Şoför 
Bekçi 
Hizmetli 

13. DERECE 

Hizmetli 

Sınıfı 

G.İH. 
T.H.S. 
G.t.H. 
G.Î.H. 
G.t.H. 

T.H.S. 
T.H.S. 
G.Î.H. 

G.t.H. 
G.t.H. 
G.Î.H. 

G.İH. 
G.t.H. 

G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 

G. İ.H. 

Kadro Adedi 

3 
3 
1 
3 
2 

4 
3 
7 

3 
3 
1 

5 
7 

3 
3 
4 

2 
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BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIR'MA VE TURİZM KOMİSYONU METNİNE BAĞLI 

TELSİZ ÜCRETLERİ 

1. 
a) 

!b) 

c. 

Telsiz ruhsatname ücretleri (Amatör telsiz istasyonlarından 1/4 oranında alınır.) 
Telsiz verici alıcı cihazları (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için) 
1) El telsizi (kara, deniz, hava) 

Sırt telsizi, 
Araç telsizi (kara, deniz, hava) 
Tekrarlayıcı (repetor-sahit/seyyar) 
Sabit telsiz (kara, deniz, 'hava) 
Kablosuz telefon telsiz sistemi 

Telsiz verici cihazları (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için): 
1) Telefon, teleks veya telgraf vericileri 

Data veya faksiımili vericileri 
Radyo vericileri 
a) 50 kilowatt'a kadar (50 dahil) olanlar 
lb) 50 kilowatt'tan fazla olanlar 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

2) 
3) 

4) Televizyon vericileri 
a) 10 kilowatt'a kadar (10 dahil.olanlar) 
lb) 10 kitewatt'tan fazla olanlar 
c) Televizyon aktarıcıları (transpozerler) 

5) Yukarıda 1 ve 2 inci bendlerdeki vericilerden, iki veya daha fazla maksatla kul
lanılmak üzere ruhsat verilmiş olanlardan, her maksat için 'belirlenenlerin toplamı 
kadar ücret alınır. 

Telsiz alıcı cihazları (ruhsatnamede kayıtlı hercihaz için) 
1) Telgraf alıcıları 
2) Telefon alıcıları 
3) Teleks alıcıları 
4) Faksimili alıcıları 
5) Data alıcıları 
6) Uydu alıcıları (uydu yer istasyonundakiler hariç) . 

İki veya daha fazla maksatla kullanılmak üzere ruhsat verilmiş olan alıcılardan, her maksat 
için belirlenenlerin toplamı kadar ücret alınır. 

d. Mobil (cellular) telefon sistemi (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için) 
1) Sabit telsiz istasyonu 
2) iMobil telsiz telefon cihazı 

e. Köy ı(rural) telsiz telefon sistemi (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için) 
1) Salbit telsiz istasyonu 
2) Abone telsiz telefon cihazı 

f. Telsiz çağrı sistemi 
1) 50 aboneye kadar (50 dahil) 
2) 51-1000 aboneye kadar (İOÖO dahil) 
3) 1001 ve sonraki her 1000 abone veya kesri için 

10 000 
20 000 
30 000 
100 000 
50 OOÖ 
20 00Ö 

20 000 
30 000 

50 000 
100 000 

100 000 
200 000 
50 000 

TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 

TL. 
TL. 

TL. 
TL. 

TL. 
TL. 
TL. 

10 000 
15 000 
20 000 
2'5 000 
30 000 
50 000 

TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 

100 000 TL. 
30 000 TL. 

50 000 TL. 
10 000 TL. 

50 000 TL. 
100 000 TL. 
350 000 TL. 
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g. Radyolink sistemleri 
1) 120 kanala kadar 1(120 dahil) olan sistemler 

a) Her terminal için 100 000 TL. 
b) Her tekrarlayıçı (repetör-sabit/seyyar) için (pasif yansıtıcı hariç) 50 000 TL. 
c) Her tandem role için . 75 000 TL. 

2) 120 kanaldan fazla olan sistemler 
a) Her terminal için 250 00 TL. 
b) Her tekrarlayıçı Repetör için 

l(Paşif yanstıcılar hariç) 100 000 TL. 
c) Her tandemrole için 150 OOO TL. 

h. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri 
(Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için) 
1) SaJbit radyo-televizyon ve telekomünikasyon uydu yer terminali 250 000 TL. 
2) Diğer sabit uydu yer terminalleri 100 000 TL. 
3) Her çeşit molbil uydu yer terminalleri (deniz/hava taşıtlarındakiler dahil) 50 000 TL. 
4) Uydu (uzay) istasyonu • 250 000 TL. 

2. Ruhsatnamede değişiklik ücretleri (Amatör telsiz istasyonlarından 1/4 oranında alınır.) 
a. Ruhsatnamedeki yer, araç, teknik özellik veya işletme tipinin değiştirilmesi halinde 

((her değişiklikte) 10 000 TL. 
b. Yeni işletme tipi veya cihaz ilavesi halinde 1 inci madde hükümleri uygulanır. 
3. Tekiz kullanma ücretleri (Amatör telsiz istasyonlarından alınmaz.) 
a) UF, MF ve OHCF telsiz sistemleri : 

Müracaat sahibinin Ibeyanı esas olmak üzere, •birbirleriyle .halberleşme yapmasına izin 
verilmiş istasyonlar arasındaki düz mesafeler ayrı ayrı hesaplanmak üzere (her yıl için) 

1) 100 kilometreye kadar (100 dahil olan mesaife ile haberleşme için kullanılanlar; 
a) Telsiz telgraf veya teleks 50 000 TL. 
>b) Simpleks telsiz telefon 75 000 TL. 
c) Data. faksimiM veya dupleks telsiz telefon 100 OOO TL. 

2) 100 kilometreden sonraki her 100 kilometre veya kesri için, yukarıdaki miktarlar 
(bir misli arttırılır. 

3) 400 kilometreden sonraki mesafeler için 400 kilometre üzerinden ücret alınır. 
4)1 Karşı istasyonu yurt dışında olan sistemler için, istasyonları birleştiren düz çiziğinin 

millî sınırlar içinde kalan 'bölümü mesafe hesabında esas alınır. 
5) Sistemdeki molbil istasyonlar için, rhabil istasyon başına, haberleşme türüne göre 

100 kilometre hesabıyla ücret alınır. 
6) 'Sistemde aynı zamanda, aynı frekansta birden fazla türde haberleşme yapılması 

halinde, yukarıdaki ücretler yüzde elli fazlasıyla alınır. 

b. VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri : 
Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı, ayrı olmak üzere, sistemdeki telsiz adedi 
Ibaşına !(her yıliçin) 
1) Her simpleks kanal için 10 000 TL. 
2) Her simpleks röle kanalı için 15 000 TL. 
3) Her dupleks kanal için 20 000 TL. 

4) Her dupleks role kanalı için 30 000 TL. 
Telefon devrelerine veya LF, MF veya HF telsiz sistemlerine bağlantılı olarak kul
lanılan sistemlerden, yukarıdaki ücretler yüzde elli fazlasıyla alınır. 
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'Mo'bil (cellular) telefon sistemleri (Her yıl için) 
1) Her sabit telsiz istasyonundan, mevcut kanal adedi'başına 50 000 TL. 
2) Her mo'bil telsiz telefon cihazından 30 000 TL. 
Köy (rural) telsiz telefon sistemleri (her yıl için) 
1) Her sa'bit telsiz istasyonundan, mevcut kanal adedi başına 10 000 TL. 
2) Her abone telsiz telefonundan 5 OOO TL. 
Kablosuz (cordless) telefon sistemleri '(Her yıl için) 
1) Dahili konuşma {intercom) düzeni olmayanlar 10 000 TL. 

2) iDahili konuşma (intercom) düzeni mevcut olanlar .20 000 TL. 
Telsiz çağrı '(paging) sistemleri: 
Sistemdeki alıcı cihaz adedi hasına (Her yıl için) 
1) Bağımsız sistemler : 

a) Şahit merkez istasyonunun RF çıkış gücü 5 watt'a kadar olanlar (5 watt dahil) 2 500 TL. 
Ib) Sabit merkez istasyonunun RF çıkış ıgücü 5 watt'tan fazla olanlar 5 000 TL. 

2) Telefon devrelerine veya dahili 'konuşma (intercom) sistemlerine hağlı olan sis
temlerden, her alıcı cihaz için 1 inci benttekine ilave olarak 

3) PTT'ce işletilen sistemler (alıcı adedi hasına) 
Halk handı (CB) telsiz cihazları (her 'beş yıl için) 
1) el telsizi 
2) Saibit telsiz 
3) Araç telsizi 

ı(RF çıkış gücü 100 miliwatt*tan daha az olanlardan ücret alınmaz) 

'Deniz telsiz cihazları (her yıl için) 
1) Her türlü yük ve yolcu gemilerinde bulunan komple telsiz 

VHF, UHF, SHF telsizler ve seyrüsefer sistemleri dahi) 
a) 300 Gross ton'dan küçük tonajlı gemilerdekiler için 
h) 300 Gross ton (dahil) - 1600 Gros "ton (hariç) tonajlı \ 
c) 1 600 Gros ton ve daha büyük tonajlı gemilerdekiler için 

2) VHF dışında başka telsiz ve seyrüsefer sistemi de bulunan yatlardan (komple sis
tem için) 100 000 TL. 

3) Yalnız VHF Telsizi bulunan tekneler (Cihaz adedi başına) 
a) El telsizi -10 000 TL. 
b) Gemi telsizi 30 000 TL. 
c) Yat telsizi 50 000 TL. 

4) Karadaki deniz telsizleri (cihaz adedi başına) 
a) Sabit telsiz 50 000 TL. 
b) El telsizi . 30 000 TL. 

Hava telsiz cihazları (her yıl için) 
1) 1 ile 10 (dahü) yolcu kapasiteli veya aynı büyüklükteki yük taşıma ve diğer mak

satlarla kullanılan hava vasıtalarındaki telsiz ve seyrüsefer sistemleri için 50 000 TL. 
2) 10 dan fazla yolcu kapasiteli veya aynı büyüklükteki yük taşıma veya diğer mak

satlarla kullanılan hava vasıtalarındaki komple telsiz ve seyrüsefer sistemleri için 500 000 TL. 

3) Karada kurulu her çeşit sabit veya mobil hava - yer telsizi 50 000 TL. 
4) Karada kullanılan hava - yer el telsizi 30 000 TL. 

2 500 
2 500 

10 000 
20 000 
30 000 

TL. 
TL. 

TL. 
TL. 
TL. 

sistemleri (MF, HF, 

100 000 
emMerdekiler için 250 000 
ı 500 000 

TL. 
TL. 
TL. 
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k. 

1. 

m. 

4. 
a. 

b. 

5. 
a. 

b. 

Telsiz verici cihazları (her yıl için 1 inci maddenin (b) fıkrasında gösterilen telsiz verici 
cihazlarından brodkast maksadıyla kullanılanlardan, ruhsatname ücretinin tutarı kadar 
yıllık kullanma ücreti alınır. 
Telsiz alıcı cihazları: 
Yalnız dinleme veya kayıt maksadıyla kurulan alıcı istasyonlarındaki her alıcı cihaz 
başına (her yıl için) 
1) Telsiz telgraf alıcıları 
2) Telsiz telefon alıcıları 
3) Telsiz teleks alıcıları 
4) Faksimili alıcılar 
5) Data alıcıları 
6) Uydu alıcıları 

Radyolink sistemleri: 
Pasif yansıtıcılar hariç, sistemdeki her atlama için ayrı ayrı olmak üzere, kanal adedi 
başına (her yıl için) 

Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (her yıl için) 
1) Sabit radyo - televizyon ve telekomünikasyon uydu yer terminali 
2) Diğer sabit uydu yer terminalleri 
3) Her çeşit mobil uydu yer terminalleri (deniz/hava taşıtlarındakiler hariç) 
4) Uydu (uzay) istasyonu 
Amatör Telsizcilik Belgesi ve Telsiz Operatör ehliyetnamesi ücretleri 
Amatör telsizcilik belgesi (Geçerlilik süresi sonuna kadar) 
1) A sınıfı 
2) B sınıfı 
3) C sınıfı 

Telsiz Operatör Ehliyetnameleri (geçerlilik süresi sonuna kadar) 
1) Kara ve hava telsiz operatör ehliyetnameleri 

a) Birinci Sınıf Telsiz Telgraf 
b) îkinci Sınıf Telsiz Telgraf 
c) Telsiz Telgraf Özel 
d) Telsiz Telefon veya Tahditli Telsiz Telefon 

2) Deniz telsiz operatör ehliyetnameleri 
a) Genel Telsiz 
b) Birinci Sınıf Telsiz Telgraf 
c) İkinci Sınıf Telsiz Telgraf 
d) Telsiz Telgraf özel, Telsiz Telefon veya Tahditli Telsiz Telefon 

Mühürlenen cihazların yeniden açılması ve sınav ücretleri 
Mühürlenen cihazların yeniden faaliyete açılması (cihaz başına) 
1) Tek cihaz 
2) Müteakip her cihaz 
Amatör Telsizcilik Belgesi veya Telsiz Operatör Ehliyetnamesi sınavı için başvurulardan 
alınacak sınav ücretleri 

10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
100 000 

TL. 
TL 
TL. 
TL, 
TL. 
TL. 

1 000 TL. 

500 000 TL. 
200 000 TL. 
100 000 TL. 
500 000 TL. 

5 000 TL. 
3 000 TL. 
2 000 TL. 

20 000 TL. 
15 000 TL. 
10 000 TL. 
5 000 TL. 

40 000 TL. 
30 000 TL. 
20 000 TL. 
10 000 TL. 

10 000 TL. 
5 000 TL. 

1 000 TL. 
6. Muayene ve Kontrol Ücretleri 
a. Muayene sonucu ne olursa olsun,, telsiz sisteminin ruhsatnamede gösterilen bütün ci

hazları için tahakkuk ettirilen ruhsatname ücreti tutarının yüzde yirmisi oranında mua
yene ve kontrol ücreti alınır. 
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b. Tekrar muayene ve kontrolü gerektiren durumlarda ilk muayene ve kontrol ücretinin 
yüzde ellisi tutarında yeniden ücret aümr. 

c. Telsiz sistemlerinde yapılan, muayene ve kontrolü gerektiren değişikliklerde, siste
min değişiklik yapılan bölümündeki cihazların ruhsatnamedeki ücret tutarının yüzde 
yirmisi oranında muayene ve kontrol ücreti alınır. 

7. Periyodik denetleme (sürvey) ücretleri: 
a. Deniz taşıtlarındaki telsiz cihaz ve sistemleri (denetleme sonucu ne olursa olsun, her de

netleme için) 
1) 300 Gross ton'dan küçük tonajlı gemiler için 
2) 300 Gross ton (dahil) - 1 600 Gross ton (hariç) tonajlı gemiler için 
3) 1 600 Gross ton ve daha büyük tonajlı gemiler için 
4) VHF dışında başka telsiz ve seyrüsefer sistemi de bulunan yatlar için 
5) Her tonajdaki balıkçı tekneleri için 
6) Diğer yatlar için 

b. Hava taşıtlarındaki telsiz cihaz ve sistemleri (denetleme sonucu ne olursa olsun, her 
denetleme için) 
1) 1 ile 10 yolcu (10 dahil) kapasitedeki veya aynı büyüklükteki yük taşıma ve diğer 

maksatlarla kullanılan hava vasıtaları için 20 000 TL. 

2) 10 dan fazla yolcu kapasiteli veya aynı büyüklükteki yük taşıma veya diğer mak
satlarla kullanılan hava taşıtları için 50 000 TL. 

8. Standartlara uygunluk muayenesi ve test ücretleri 
a. Yurt dışından getirilen numuneler ve Türkiye'de imal edilen prototip cihazlar ile imalat 

veya ithalattan numune alınarak teste tabi tutulan cihazlardan, test sonucu ne olursa 
olsun (cihaz başına) 
1) Telsiz verici - alıcı cihazları 50 000 TL. 
2) Telsiz verici cihazları 30 000 TL. 
3) Telsiz alıcı cihazları 30 000 TL. 

b. Bizzat kullanmak maksadıyla imal veya ithal edilen cihazlardan, test sonucu ne olur
sa olsun (cihaz başına) 
1) Telsiz verici - alıcı cihazları 
2) Telsiz verici cihazları 
3) Telsiz alıcı cihazları 

c. Telsiz cihazının başka bir cihaz veya sistemle birleşik olması halinde, diğer cihaz veya 
sistem teste tabi tutulmaz, ancak telsiz cihazının test ücreti yüzde elli oranında arttı
rılır. 

d. Müracaat sahibinin talebi üzerinde veya teknik zorunluluklardan dolayı testin mahal
linde yapılması halinde, en yüksek test ücreti kadar ilave ücret alınır. 

9. Telsiz imalatı, ithalatı ve satışı yapanların bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrolü (ya
pılacak kontrollardan yılda azamî ikisi için) 

a. İmalatçı ve ithalatçıların bakım ve onarım laboratuvarlarınm kontrolü ile yetki belgesi 
verilmesi veya yenilenmesi 100 000 TL. 

b. Satıcıların bakım ve onarım atölyelerinin kontrolü ile yetki belgesi verilmesi veya ye
nilenmesi 25 000 TL. 

10. Teknik danışmanlık ve keşif hizmetleri için talep sahibi ile yapılacak karşılıklı söz
leşme ile belirlenen ücret alınır. 

10 000 
5 000 
5 000 

TL. 
TL. 
TL. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİNE BAĞLI TEŞKİLAT ŞE 

Telsiz Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluşu 

GENEL MÜDÜR 

Savunma 
Uzmanlığı 

Basın ve Halkla 
İlişkiler 

Müşavirliği 

Özel Kalem 
Müdürlüğü 

Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

Hukuk 
Müşavirliği 

Genel Müdür 
Yardımcısı 
(Teknik) 

Sistemler 
D. Bşk. 

Genel Müdür 
Yardımcısı 
(Teknik) 

Frekans 
D. Bşk. 

Standartlar 
D. Bşk. 

İşletme 
D. Bşk. 

Gen 
Ya 

Monitör 
D. Bşk. 

EBİM 
D. Bşk. 

Personel ve 
ve Eğitim 
D. Bşk. 

Pla 
D 

A — Maliye ve Gümrü 
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PLAN VE BfÜTÇE KOMİSYONU METNİNE BAĞLI 
H SAYILI CETVEL 

KURUMU 
TEŞKİLATI 
KURUM KODU 

Urovanı 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MERKEZ 

Sınıfı 

1. DERECE 
Genel Müdür 
Genel Müdür Ytfd. (TeknÜk) 
Genel Müdür. Yrd. (İdarî) 
Teftiş Kurulu Başkanı 
1. Hukuk Müşaviri 
Sistemler Dairesi Başkanı 
İmletme Daıiresd Başkanı 
Frekans Dairesi Başkanı 
'Monitör Dairesi Başkanı 
Standartlar Dairesi Başkanı 
EBİM Dairesi Başkanı 
Plan Koordinasyon Dairesi Başkanı 
Personel ve Eğt. Dairesi Başkanı 
İdarî ve Malî İşi. Dairesi Başkanı 
Daire TalbM 
Mühendisi 

2, DERECE 
Başmüfettiş 
Hukuk Müşaviri 
Savunma Uzmanı 
Sulbe Müdürü 
Mühendis 
Programcı 
Çözümleyici 

3. DERECE 
Şu'be Müdürü 
Mühendis 
Miman? 
Mütercim 
Programcı 
Çözümleyici 

GJ.H. 
G.I.H. 
Gİ.H. 
G.I.H. 
G.I.H. 
G.I.H. 
G.I.H. 
G İ H . 
G.I.H. 
G.Î.H. 
Gİ.H. 
G İ H . 
G.I.H. 
G İ H . 
G.Î.H. 
S.H.S. 
THIS. 

Kadro Adedi 

1 
2 
1' 
f 

l1 

,1 
l1 

i l ' 
1 ' 
1 
1 

\X< 
\l 
1 
1 ' 
3 

1 9 

G.IH. 
G.I.H. 
G.l.H. 
T H J S . 
T.H.S. 
Gİ.H. 
G.1.H, 

G.I.H. 
T.H.S. 
T.H.S. 
G.l.H. 
G.tH. 
G.I.H. 

1 
1 
il 

12 
2 
1 
1 

19 

18 
9 
1 
2 
2 
2 

34 
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Unvanı 

4. DERECE 
Şef 
Mühendis 
Basın ve Halkla İlişkiler MüşaVirl 
Programcı 
Çözümleyici 

5. DERECE 
Şef 
Mühendis 
Teknülker 

6. DERECE 
Şef 
Mühendis 
Tekniker 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni 

7. DERECE 
Müfettiş 
Şef 
Bilgisayar işletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni 
Çözümleyici Yardımcısı 
Tekniker 

8. DERECE 
Teknisyen 
Memur 
Şoföa 

9. DERECE 
Ayniyal Saymanı 
Teknisyen 
Memur 

Sınıfı 

G.ÎH. 
TİHE& 
G.LH. 
G.LH. 
G.LH. 

G.LH. 
T.H.S. 
T.H.S. 

Gİ.H. 
T.H.S. 
T.H;S. 
G.I.H. 
G.LH. 

G.LH. 
G.LH. 
G1.H. 
G.LH. 
G.LH. 
T.H& 

T.H.S. 
G.LH. 
G.LH. . 

G.LH. 
T.H.S. 
G.LH. 

Kadro Adedi 

• 

15 
8 
n 
2: 
2 

28 

15 
6 
1 

22 

,15 
20 
4 
3 
3 

45 

2 
2 
2 
2 
4 
d. 

M 

6 
3 
2 

H 

1 
3i 
e 

10 
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Unvanı 

10. DERECE 
Mutemet 
Ambar Memuru 
Memur 
Hemşire 
Teknisyen 
Daktilograf 
Şoför 

lil, DERECE 
Memur 
DaktiîograÜ 
Soföıt 
Hizmetli 

12, DERECE 
Telefon Santrali 'Memuru 
'Memur 
DaktitogEaf 
Soföıt 
Teknisyen - Yardımcısı 
Ahçı 
Kaloriferdi 
Hizmetli! 

13. DERECE 
Daktilograf 
Hizmetf 
Bekçi 

TOPLAM 

Sınıfı 

G.İH. 
G.Î.H. 
GİMt 
SUS. 
T.H.S. 
G.Î.H. 
Gi.H, 

G.I.H. 
G.Î.H. 
G.I.H. 
G.Î.H. 

G.İHi 
Gİ.H. 
G İ H . 
G.ÎJH. 
T.H.S. 
G.İ.H. 
G.Î.H. 
G.Î.H; 

v 

G.Î.H. 
G.ÎJL 
G.I.H. 

Kadro Adedi 

li 

11 
11 
1 
2 
6 
1 

23 

10 
5 
2 
2 

19 

3 
(+3) 15 . 

1:1 
4 
4 
2 
2. 
4 

45 

4 
2 
4 

10 

300 
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İHDAS EDİLEN KADROLAR 
Kurumu : TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Teşkilatı : TAŞRA 

Unvanı 

1. DERECE 
Bölge Müdürü 
Bölge Müdür Yardımcısı 
Mühendis 

2. DERECE 
Şube Müdürü 
Mühendis 

4. DERECE 
Şef 
Telsiz Sürvey Uzmanı 
Mühendis 
Teknisyen 

5. DERECE 
Mühendis 
Tekniker 

6. DERECE 
Şef 
Mühendis 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Haz. ve Kont. İşletmeni 

7. DEAECE 
Mühendis 
Tekniker 
Daktilograf 
Hizmetli 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Haz. ve Kont. İşletmeni 

Sınıfı 

G.I.H. 
G.Î.H. 
T.H.S. 

G.l.H. 
T.H.S. 

G.tH. 
T.H.S. 

» 
» 

T.H.S. 
» 

G.tH. 
T.H.S. 
G.tH. 

» 
» 

T.H.S. 
> 

G.l.H. 
» 
» 
» 

Kadro Adedi 

7 
7 
i 

15 

7 
2 

9 

7 
5 
2f 
3 

17 

3 
I 

4 

4 
5 
2 
4 
4 

19 

1 
5 
1 
l1 

3 
3 

14 
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Unvanı 

8. DERECE 
Memur 
Teknisyen 
Şoför 
Bilgisayar işletmeni 
Çözümleyici Yardımcısı 

9. DERECE 
Tekniker 
Teknisyen 
Mutemet 

10. DERECE 
Memur 
Şoför 
Hizmetli 

11. DERECE 
Memur 
Daktilograf 

12. DERECE 
Şoför 
Bekçi 
Hizmetli 

13. DERECE 
Hizmetli 

Sınıfı 

G.Î.H. 
T.H.S. 
G.l.H. 

» 
» 

T.H.S. 
» 

G.I.H. 

G.l.H. 
» 
» 

G.l.H. 
» 

G.I.H. 
» 
» 

G.l.H. 

Kadro Adedi 

3 
3 
1 
3 
2 

12 

4 
3 
7 

14 

3 
3 
1 

7 

5 
7 

12 

3 
3 
4 

1 0 

2 

2 

GENEL TOPLAM 135 

iBayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
metnine bağlı telsiz ücret tarifeleri aynen kabui edil

miştir. 

»m<i 
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